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Quero lembrá-los de que, quando estávamos em Orem, conversamos sobre o sacerdócio. Gostaria
que você tivesse em mente o material abordado em Orem à medida que prosseguimos hoje.

A Doutrina e Convênios seção 84 contém uma descrição dos eventos na época de Moisés,
começando no versículo 19. "E este sacerdócio maior administra o evangelho e contém a chave dos
mistérios do reino, sim, a chave do conhecimento de Deus. Portanto, em suas ordenanças, o poder da
piedade [similaridade a Deus] é manifesto." A propósito, devo acrescentar como um pensamento entre
parênteses, "as ordenanças daí resultantes" é muito mais abrangente do que simplesmente um
conjunto de ritos ou rituais, porque quando o sacerdócio superior está presente na terra, tudo o que é
feito pelo sacerdócio superior é uma ordenança . Uma vez que foi ordenado por Deus para acontecer,
e a mão de Deus está por trás do que acontece, esses eventos sob a direção desse sacerdócio são
todos uma ordenança e, portanto, neles você encontra o poder da divindade.

"E sem as suas ordenanças e a autoridade do sacerdócio, o poder da piedade não se manifesta aos
homens na carne; pois sem isso nenhum homem pode ver o rosto de Deus, sim, o Pai, e viver. Agora,
este Moisés claramente ensinou aos filhos de Israel no deserto e buscou diligentemente santificar seu
povo para que pudesse ver a face de Deus; mas eles endureceram o coração e não puderam suportar
sua presença; portanto, o Senhor em sua ira, pois sua ira estava acendeu-se contra eles, jurou que
não deveriam entrar em seu descanso enquanto no deserto, que descanso é a plenitude de sua
glória." Já falamos sobre isso antes, "a glória de Deus é inteligência, ou outras palavras Luz e
Verdade" (1), portanto, "Seu descanso" é ser preenchido com Sua glória - em outras palavras, ser
preenchido com Luz e Verdade, ou para compreender coisas que você não compreende no momento.
O propósito da glória de Deus é revelar as coisas ocultas e trazer um maior entendimento (2).

"Portanto, ele tirou Moisés do meio deles, e também o Santo Sacerdócio. "Naquele ponto, a
expectativa do antigo Israel terminou na antiguidade. Para eles, não havia possibilidade para Sião.

Quero que você pense no que vem a seguir. Este é um tópico que revisitaremos hoje. Essas palavras
significam muito: "portanto, o Senhor em sua ira, pois sua ira se acendeu contra eles, jurou que não
deveriam entrar em seu descanso enquanto estivessem no deserto." E Ele fez isso em "Sua ira".
Pensamos em Deus como muito amoroso e benigno após o sacrifício de Cristo. Essas palavras
parecem ser "como no Velho Testamento" e não "como no Novo Testamento". Hoje,
esperançosamente, quando terminarmos a discussão, todos saberemos mais sobre a natureza da ira
de Deus e a aprovação de Deus. Da mesma forma, Sua desaprovação é terrível.

Num discurso anterior, vimos Mórmon 9: 2-5. Consideramos a reação que as pessoas terão no último
dia do julgamento. Esses versículos descrevem o que acontecerá ser como estar na presença de um
ser justo e santo enquanto despreparado. Eles se sentirão horríveis, até mesmo condenados. No
entanto, eu indiquei nessa passagem que Deus não faz outra coisa senão existir. O desapontamento
na mente do homem é tão intenso que Joseph Smith o compara a um lago de fogo e enxofre (3).

Portanto, Deus "em Sua ira" simplesmente se retirou do antigo Israel. Ele deu um passo para trás
porque o povo que Moisés liderava não era adequado para estar em Sua presença. Portanto, O
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afastamento de Deus é como Sua "ira" se manifesta. Se Ele se afasta de você, isso deve ser sentido
intensamente como uma ausência e rejeição.

O incidente referido na revelação moderna sobre a rejeição de Israel (seção 84), é apresentado em
Êxodo capítulo 20, começando no versículo 18: "E todo o povo viu os trovões e os relâmpagos, e o
barulho da trombeta, e o fumando montanha: e quando o povo viu isso, retirou-se e pôs-se de longe. E
disseram a Moisés: Fala-nos tu, e ouviremos; mas não fale Deus connosco, para que não morramos. E
Moisés disse ao povo, não temais, porque Deus veio para vos provar, e para que o seu temor esteja
diante de vós, para que não pequeis. E o povo se pôs de longe, e Moisés se aproximou à escuridão
onde Deus estava."

Os israelitas que Moisés liderava não queriam encontrá-lo. Não porque a presença de Deus seja tão
terrível que afasta os homens Dele. Isso não pode ser verdade porque Moisés se aproximou Dele,
José, Abraão, Isaías, todos se aproximaram Dele. Porém, a presença de Deus faz com que cada
homem avalie quem e o que é. Embora possamos mentir para nós mesmos sobre como somos bons,
quando a medida usada é Deus, não podemos nos enganar. Quando a comparação é com Deus,
todos nós ficamos aquém. Mesmo quando o Senhor testifica a você que seus pecados estão
perdoados, você ainda reconhece que falhou. Na medida em que um homem tem confiança na
presença do Senhor, ela deriva totalmente Dele. Ele deve fortalecê-lo, porque do contrário, todos nós
nos retiraríamos de vergonha.

Doutrina e Convênios 124 é uma revelação dada em janeiro de 1841. Nela o Senhor ofereceu aos
santos um retorno da “plenitude” que havia sido perdida. Começando no versículo 28, o Senhor disse
por meio de Joseph: "Porque não se achou lugar na terra para que ["Ele" sendo o Senhor] venha e
restaure novamente aquilo que vocês perderam ou que ele tirou, até mesmo a plenitude do
sacerdócio."

Pulando para o versículo 31: "Mas eu vos ordeno, todos vós, meus santos, que me edificeis uma casa
..." Veja, este mandamento era para todos que, nesse ponto, que alegou ser um santo. Todos eles,
cada um deles, foi colocado sob o peso igual "para construir uma casa para mim."

"... e te concedo [todos “vocês”, significando todos aqueles que afirmam ser santos] um tempo
suficiente para construir uma casa para mim; e durante esse tempo seus batismos serão aceitáveis
  para mim. Mas eis que, ao final dessa designação, seus batismos por seus mortos não me serão
aceitáveis; e se você não fizer essas coisas no final da nomeação [convocação], vocês serão
rejeitados como uma igreja, com os seus mortos, diz o Senhor, seu Deus. "É interessante que no
versículo 31 diz" seus batismos ", mas no versículo 32 é diz vez "seus batismos pelos seus mortos."
Isto sugere que, após o versículo 31, se falharmos no versículo 32, que os nossos batismos continuará
a ser aceitável, mas o nosso trabalho vicário não iria, e a Igreja, então, seria rejeitado.

Se você pule para 34, falando sobre este templo proposto que deve ser construído: "Porque nelas
estão ordenadas as chaves do santo sacerdócio, para que recebas honra e glória." Honra é a
promessa de Deus que nos seguirá na vida após a morte - é compreende o que você pode esperar
receber de Deus por causa de Seu juramento e convênio. A palavra glória se refere à inteligência, ou
conhecimento e compreensão. Glória é luz e verdade. Inclui as coisas não compreendidas atualmente,
mas que Deus ofereceu aos santos, naquela época.
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Bem, ele nos dá nesta mesma revelação uma maneira pela qual podemos determinar se aqueles
santos cumpriram o requisito que o Senhor estabeleceu. Aqui está a medida, começando no versículo
43: "E vós o edificareis no lugar onde pensastes edificá-lo, pois esse é o lugar que escolhi para você
construí-lo." Então, eles cogitaram um local para construí-lo, o Senhor aprovou o local que eles
escolheram, e esse seria o local que Deus iria consagrar. "Se vocês trabalharem com todas as suas
forças, consagrarei aquele local para que seja santificado. E se meu povo ouvir minha voz e a voz de
meus servos que designei para liderar meu povo, eis que em verdade Eu vós digo, vocês não serão
removidos de seu lugar." Eles sendo ambos o povo, bem como que sendo também aqueles escolhidos
para liderá-los. Os escolhidos incluíam o Profeta Joseph Smith e seu irmão, Hyrum. Hyrum foi
designado nessa mesma revelação para receber o sacerdócio e ser designado para possuir o poder
selador (4). Hyrum Smith foi designado para ser o sucessor de Joseph Smith no caso de sua morte (5).
No entanto, aquele que o Senhor levaria primeiro era o sucessor, Hyrum. Joseph morreu sabendo que
seu sucessor havia caído primeiro.

“Se... então eles não serão removidos de seus lugares. Mas se eles não derem ouvidos à minha voz,
nem à voz destes homens que indiquei, eles não serão abençoados, porque poluem minas terras
sagradas e minhas ordenanças sagradas e cartas e minhas palavras sagradas que eu dou para eles.
E acontecerá que, se edificardes uma casa ao meu nome e não fizerdes as coisas que digo, não farei
o juramento que vos faço nem cumprirei as promessas que esperais de minhas mãos, diz o Senhor.
Pois em vez de bênçãos, vós, por vossas próprias obras, trazei maldições, ira, indignação e
julgamentos sobre vossas próprias cabeças, por vossas loucuras e por todas as vossas abominações
que praticardes diante de mim, diz o Senhor." Examine a história dos eventos entre janeiro de 1841 e a
morte de Joseph em 27 de junho de 1844. Pergunte a si mesmo se os santos fizeram todos os
esforços para construir a casa que foram ordenados a construir. Após a revelação, os santos aplicaram
o esforço exigido no período de tempo Deus permitiu que a Casa do Senhor fosse concluída? Examine
a história de Nauvoo e veja se consegue descobrir quando o Senhor veio ao templo ali. Ele foi
obrigado a vir, de acordo com a revelação de janeiro de 1841, porque Ele sozinho poderia restaurar o
que havia sido perdido (6). Era Ele quem devia voltar para devolver a glória à Casa do Senhor. Era Ele
quem conferiria aos santos a plenitude perdida do sacerdócio. Era o Senhor Ele mesmo que exigiu um
lugar no qual Ele poderia se encontrar com Seu povo. Depois que Joseph e Hyrum foram mortos, o
que aconteceu com os santos em Nauvoo? Eles foram “abençoados” após o martírio? Eles foram
protegidos e não foram removidos de seu lugar? O lugar foi consagrado por causa deles? Ou
experimentaram, nas provações que os expulsaram de Nauvoo para o deserto, sofrimento? Os
eventos revelam que os santos sofreram maldições, ira, indignações e julgamentos sobre suas
cabeças? Leia os eventos e você chegará a uma conclusão ponderada sobre se nós, em nossos dias,
espelhamos o que aconteceu na época de Moisés. Será que nós não nos nossos dias, assim como no
dia de Moisés, eleger para dizer: “Vocês, Joseph e Hyrum, vocês iram falar com o Senhor para nós”,
porque não fizermos o que esteve nos pedido? Quando em nossos dias os santos calcularam o custo
e consideraram a glória da Casa do Senhor, não era mais desejado por eles do que os antigos
israelitas a escalar a montanha onde havia trovões, relâmpagos e terremotos.

Vou fazer algumas suposições com o propósito de tentar nos levar de volta, capazes e abertos para
considerar algumas coisas sobre nossa situação atual. Sei que alguns de vocês acham que a Igreja
SUD nunca negou a idéia da revelação contínua até mesmo para membros leigos da Igreja. Também
sei que há algum motivo para estabelecer um contraste entre os antigos israelitas e nós, precisamente
porque afirmamos acreditar que podemos receber revelação. Mas deixe-me ler para você uma citação,
uma citação que tem sido usada para me criticar com certa regularidade. É de Joseph Fielding Smith:
"Quando a revelação vier para a orientação deste povo, você pode ter certeza de que ela não será
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apresentada de alguma maneira misteriosa, contrária à ordem da Igreja. Ela sairá de tal forma que as
pessoas vão entender que vem deles que estão em posição de autoridade. Não vai surgir em alguma
parte distante da Igreja e estar nas mãos de algum indivíduo obscuro sem autoridade "

Esta citação é usada para desafiar minha autoridade, para pregar, ensinar, exortar e expor. Se você
quiser advogar isso, como alguns daqueles que presidem a Igreja querem fazer, então eu gostaria de
lembrar a todos aqueles que ouvem ou lêem isso que na Igreja, a Primeira Presidência tem um
quorum que é igual em autoridade com a Primeira Presidência, que é o Quórum dos Doze (7). E há um
Quorum de Setenta, que também forma um quorum igual em autoridade aos Doze (8). E depois há o
Conselho Superior que é estabelecido como um grupo igual em autoridade ao Quórum dos Doze e à
Primeira Presidência (9). Todos esses grupos separados são considerados iguais na posse da
autoridade da igreja, que é a definição das “chaves do reino (10)”. Deus, em Sua sabedoria, achou por
bem antes de eu ser excomungado da Igreja SUD para me chamar a um quórum igual em autoridade
à Primeira Presidência, ao Quórum dos Doze e aos Setenta. Ao contrário desses outros que me
despediram da igreja, eu não exercia controle, domínio e autoridade sobre os outros. O sacerdócio que
possuo não pode ser considerado como tendo chegado ao fim, se eu fui excomungado sem justa
causa. "Amém" ao sacerdócio ou à autoridade daqueles que exercem domínio injusto (11). Então, se
você quiser advogar isso, eu posso te dizer, tenho as chaves do reino. Mas eu não quero ou preciso
advogar isso. Não é necessário que eu faça tal afirmação. Não pretendo presidir ninguém. Não tenho a
intenção de reivindicar o direito de controlar qualquer outro homem nem de dirigi-los. Você, por outro
lado, é submetido a esse tipo de reclamação e a esse tipo de tratamento regularmente. Para mim,
felizmente acabou.

Tenho um e apenas um desejo: tentar persuadi-lo a acreditar na Restauração por meio de Joseph
Smith. Não está e nunca esteve concluído. É uma obra que ainda está diante de nós. É uma obra
amplamente negligenciada desde a época em que Joseph e Hyrum deram seu último suspiro. As
profecias que eram entregues a Joseph Smith, tanto por Cristo na Primeira Visão quanto por Morôni na
noite da primeira visita (com a qual começamos em Boise, Idaho), devem ser um grito de guerra para
nos levantarmos e colocarmos segure as coisas. É um grito de guerra, uma profecia que não se
cumpre. Ela só será cumprido pelo que você fizer. Se você cumpre ou não essas profecias depende se
você, como os antigos israelitas, escolha não subir à presença de Deus. Ou se você - como Moisés,
como Joseph, como Hyrum - opte por abandonar seus pecados e seguir em frente mesmo em face de
sua própria fraqueza e indignidade. Não há nenhum de nós nesta sala que não deva se ajoelhar diante
da presença de um ser justo e santo. Nenhum de nós, se instruído a ficar diante dEle, não sentiria
profundamente a inadequação de fazê-lo. Nenhum de nós. Mas há alguns aqui que estiveram em Sua
presença, inclusive eu.

Você não lê meu e-mail, e isso provavelmente é uma coisa boa, porque se o fizesse, ficaria surpreso
com os muitos insultos que chegam. Mas, entre todos esses e-mails, alguns estão cheios de gratidão.
Posso dizer que há vários que prestaram testemunho de que desde a leitura do livro O Segundo
Consolador e desde que levaram a sério as promessas feitas por meio de Joseph e nas Escrituras, há
vários que, como eu, têm um testemunho de nosso Senhor ressuscitado. Isso pode acontecer e
acontece. E esperançosamente, ao chegarmos a este material hoje, você terá confiança em sua
própria habilidade de se levantar.

Vamos fazer algumas suposições para nossos propósitos de hoje. Primeiro, vamos supor que somos
como o antigo Israel. Vamos supor que também estivemos deixados fora da presença de Deus quando

Página 4 de 32



Ele se ofereceu para vir morar entre os santos em Nauvoo. Vamos supor que não era isso que Deus
queria para nós.

Vamos supor que essas coisas, assim como antigamente, “acenderam a ira de Deus”, conforme lemos
em D&C 84:24. Vamos supor que agora, como um corpo de crentes, geralmente ficamos com algo
menor, que é exatamente como descrito em D&C 84:26. Portanto, sob essas premissas, apenas o
sacerdócio menor, que inclui dentro dele o ministério de anjos, estive deixado para nós como o antigo
Israel.

Bem, assumindo tudo isso, o que devemos fazer? Abra no capítulo 12 de Alma, um ótimo capítulo a
propósito. Alma 12: 9-11 fala sobre se você endurecer o coração, receberá menos. Mas se seu
coração for brando e aberto, você terá mais:

“E então Alma começou a explicar-lhe estas coisas, dizendo: É dado a muitos conhecer os mistérios
de Deus; no entanto, eles estão sob uma estrita ordem de que o farão não repartir apenas de acordo
com a porção de sua palavra que ele concede aos filhos dos homens, de acordo com a atenção e
diligência que eles dão a ele. E, portanto, aquele que endurecer o coração receberá a porção menor
do palavra; e aquele que não endurecer seu coração, a ele é dada a maior parte da palavra, até que
seja dado a ele conhecer os mistérios de Deus até que ele os conheça plenamente. E aqueles que
endurecerem seus corações, para eles recebem a porção menor da palavra até que não conheceram
nada sobre seus mistérios; e então eles são levados cativos pelo diabo, e conduzidos por sua vontade
à destruição. Agora, isso é o que significa as cadeias do inferno. "

Você é o regulador que determina se, por um lado, você obtém mais, ou se, por outro lado, você obtém
menos. Alguns dos que vieram hoje com o coração duro serão condenados no dia do juízo, porque
vocês têm a oportunidade de ter um coração mole, e vocês decidiram conscientemente não fazer isso.
Já imaginou a sua vergonha quando você, num conselho que vai incluir os presentes hoje, volta dessa
experiência e confessa: “Sim, eu estava lá, mas não acreditei. Sim, eu estava lá, mas não aceitaria.”
Nenhum de nós votaria para apoiá-lo nas eras vindouras, nas experiências vindouras após esta
provação, nenhum de nós desejará que você seja um ministro para levar a salvação a outros. Nenhum
de nós terá então confiança em você. Amoleça seu coração agora. Hoje é o dia da salvação. Este é o
momento que você veio enfrentar aqui. A prova está em andamento, os desafios estão à sua frente. É
melhor você ter ouvidos para ouvir. Deus o julgará, mas o mais importante, você julgará a si mesmo.

Bem, pulando para o versículo 28. "E depois que Deus determinou que essas coisas fossem ao
homem, eis que então ele viu que era conveniente que o homem conhecesse a respeito das coisas
que lhes havia ordenado." Ele quer que nos conhecêssemos! A glória de Deus é inteligência, ou outras
palavras, Luz e Verdade, que é o conhecimento das coisas. Ele quer que conhecêssemos essas
coisas. "Portanto [porque este é o desejo de Deus] ele enviou anjos para conversar com eles, os quais
[isto se refere aos anjos] fizeram com que os homens contemplassem sua glória [de Deus]." Assim, o
cargo exercido pelos anjos inclui o dever de educar e preparar e então fazer com que o homem, que
recebe e entretém os anjos, então contemple a glória de Deus.

A glória de Deus é inteligência, ou seja, Luz e Verdade (12). Em última análise, a maior verdade é o
próprio Deus. Se você entretém anjos, e os anjos o instruem, e se você esteve na presença deles,
você adquire deles a força, a fortificação, o conhecimento, ou em outras palavras a ordenação,
tornando possível para você continuar e passar por eles. Certamente são sentinelas que podem
impedir a entrada. Você deve passar por eles para entrar na glória do Senhor (13). E então, se você
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seguir esse processo, realmente não importa se estamos numa dispensação em que a autoridade do
sacerdócio está limitada ao ministério de anjos. Os anjos ministradores são suficientes para levá-lo à
glória de Deus, se você os aceitar e dar ouvidos a eles. Esse é o cargo de seu ministério, é isso que
eles são responsáveis   por fazer. "E eles começaram a invocar seu nome; portanto, Deus conversou
com os homens." Como parte do título do primeiro livro que escrevi, a frase Conversando com o
Senhor Através do Véu foi incluída. Esse é o objetivo, é isso que o "sacerdócio menor" pode equipá-lo
para realizar. Mesmo que o restante do sacerdócio deixado para trás nada mais seja do que um
remanescente do que nós estavamos oferecido.

O que Joseph disse sobre todos os profetas do Antigo Testamento? Ele disse que todos possuíam o
sacerdócio de Melquisedeque e eram ordenados pelo próprio Deus (14). Eles ministravam numa
sociedade deficiente, limitada, excluída da presença de Deus. Mas aqueles que receberam e
entretiveram os anjos eram levados até onde precisavam estar para a redenção. O próprio Deus os
ordenou. Você também não deveria ter essa mesma esperança? Você não deveria se elevar acima do
nível daqueles que se contentam em ter menos? Você não deveria estar disposto a subir naquela
montanha de fogo? Apesar dos trovões e relâmpagos, apesar do terremoto; apesar de não se
acreditar digno, ainda é capaz de embarcar.

Veja Morôni, capítulo 7, começando no versículo 29: “E porque ele fez isso, meus amados irmãos, os
milagres cessaram? Eis que vos digo: Não; nem os anjos cessaram de ministrar aos filhos dos
homens. eles [os anjos] estão sujeitos a ele, para ministrar de acordo com a palavra de seu comando,
mostrando-se a eles de fé forte e uma mente firme em todas as formas de piedade. E a função de seu
ministério é chamar os homens ao arrependimento, e para cumprir e fazer a obra dos convênios do Pai
... ” Porque quando você passa do arrependimento, você cresce em convênios. É por isso que falamos
sobre esse assunto em Centerville. Esses assuntos fluem um no outro. É por isso que esses discursos
são feitos durante o ano passado, revelando como você volta à presença de Deus. Porque certamente
é necessário que haja uma missão de resgate, e a missão de resgate tem como objetivo elevar você,
aumentar você, redimir você.

"... cumprir e fazer a obra dos convênios do Pai, que ele fez aos filhos dos homens, para preparar o
caminho entre os filhos dos homens, declarando a palavra de Cristo aos vasos escolhidos do Senhor,
para que prestem testemunho dele. E, assim fazendo, o Senhor Deus prepara o caminho para que o
restante dos homens tenha fé em Cristo, para que o Espírito Santo tenha lugar em seu coração, de
acordo com o seu poder; e desta maneira realiza o Pai, os convênios que ele fez com os filhos dos
homens. "Em uma palavra, aqueles que recebem e acolhem anjos têm a obrigação, então, de declarar
as palavras para que outros também possam ter fé nEle. Essa palavra, tendo sido declarada a você,
dá-lhe a esperança, a fé e a confiança de que você também pode fazer isso. Isso é para que os
convênios feitos pelo Pai sejam cumpridos. Felizmente, o Sacerdócio Aarônico é excepcionalmente
durável Felizmente, ao contrário do sacerdócio de Melquisedeque (que só pode ser exercido com
extraordinário cuidado e delicadeza), o sacerdócio Aarônico suporta fraquezas e abusos. O propósito
do sacerdócio de Melquisedeque, conforme falei em Orem, é abençoar. O propósito do sacerdócio
Aarônico é condenar e julgar e estabelecer uma lei pela qual os homens possam se condenar. Ter
autoridade para fazer isso a si mesmo é extremamente durável e, infelizmente, usado com grande
regularidade para fazer exatamente isso. Aqueles que têm ele geralmente obedecem uma lei tão
menor, que eles acabam julgando e condenando uns aos outros e desfilando diante de Deus como
uma marcha de tolos, gritando e reclamando, apontando e culpando, reclamando e se queixando
sobre as inadequações de todos os outros. O propósito do sacerdócio de Melquisedeque é fazer soar
o sinal: "Conhecei ao Senhor." E, por fim, esse sermão será ouvido por um número suficiente, para que
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não haja mais ninguém que precise ouvir: "Conhecei ao Senhor", pois todos O conhecerão (15). Então,
todos levarão consigo suas preocupações e não uns com os outros.

Vá para Doutrina e Convênios 93 e veja o versículo 1. Eu tratei disso com certa profundidade no que
escrevi, mas quero ler porque ele descreve o que é necessário: "MUITO, assim diz o Senhor:
acontecerá que toda a alma que abandonar seus pecados e vir a mim e invocar meu nome e obedecer
minha voz e guardar meus mandamentos, verá meu rosto e saberá que eu sou." [ou talvez seja
"...conhecerá aquele 'Eu Sou'"]

Conhecendo o Senhor! “Esta é a vida eterna para te conhecer, o único Deus sábio e verdadeiro e
Jesus Cristo a quem enviaste” (16). Conhecimento das coisas de Deus - neste contexto, conhecimento
é salvação (17), este conhecimento é a plenitude do Evangelho. Abandonar seus pecados, vir a Cristo,
invocar Seu nome, obedecer Sua voz e guardar Seus mandamentos. Obedecer a Sua voz em sua
situação pode ser muito diferente do que obedecer a Sua voz na minha. Suas circunstâncias são
inteiramente peculiares a você. Você está vivendo sua vida e eu estou vivendo a minha. Você está
convidado a ministrar em sua família, a ministrar em sua vizinhança, a atuar entre seus amigos, a lidar
com pessoas que você conhece. Eu, por outro lado, estou exigido não apenas para fazer isso em
minhas circunstâncias, mas também para vir e falar com vocês, pessoas boas. Quer que você me
acredite sincero ou não, eu preferia não ter sido solicitado a fazer isso. Mas, aparentemente, na
economia de Deus, ninguém mais estava disposto a fazê-lo.

Vá para Éter, capítulo 3. Quero definir o que a promessa feito na seção 93 dizendo "saber que eu sou".
Você precisa conhecer "O Eu Sou". Versículo 13 de Éter capítulo 3: "E quando ele disse essas
palavras, eis que o Senhor se mostrou a ele e disse: Porque sabes estas coisas, fostes redimidos da
queda [essa é a definição, é isso que a redenção é]; portanto sois trazidos de volta à minha presença;
portanto, eu me mostro a vocês. Eis que sou aquele que foi preparado desde a fundação do mundo
para redimir meu povo. Eis que sou Jesus Cristo. Eu sou o Pai e o Filho. Em mim toda a humanidade
terá vida, e isso eternamente, sim, aqueles que crerem no meu nome; e eles se tornarão meus filhos e
minhas filhas."

Esta é a definição, este é o "que" que a promessa significa. Então veja o que acontece no versículo 18:
"E ele o ministrou assim como ministrou aos Nefitas; e tudo isso para que este homem soubesse que
era Deus, por causa das muitas grandes obras que o Senhor lhe havia mostrado." Esta é a definição
da glória de Deus. Esta é a definição de Luz e Verdade, saber essas coisas, para saber essas coisas a
respeito de Deus. "E por causa do conhecimento deste homem, ele não podia ser impedido de ver
além do véu; e ele viu o dedo de Jesus, o qual, ao vê-lo, caiu de medo; pois ele sabia que era o dedo
do Senhor; e ele não tinha mais fé, pois ele sabia, de nada duvidando." Ele ainda tinha fé nas coisas
que foi ordenado a fazer, porque ainda não haviam acontecido. Mas ele não tinha mais fé na existência
de Cristo, porque isso tinha sido substituído pelo conhecimento dEle. Conhecimento suplanta fé.

Vimos o testemunho de João na Doutrina e Convênios seção 93 e precisamos olhar novamente para
lembrá-lo antes de passarmos ao próximo ponto. Entre a seção 93 versículo 7 e versículo 20, ele
descreve o processo pelo qual Cristo foi chamado para ser o Filho de Deus. Eu quero pular para o
versículo 12.

“E eu, João, vi que ele não recebeu da plenitude no princípio, mas recebeu graça por graça; E ele não
recebeu da plenitude a princípio, mas continuou de graça em graça, até que recebeu a plenitude; E
assim ele foi chamado de Filho de Deus, porque não recebeu da plenitude no princípio. E eu, João,
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presto testemunho, e eis que os céus foram abertos, e o Espírito Santo desceu sobre ele na forma de
uma pomba e se assentou sobre ele, e veio uma voz do céu dizendo: Este é meu filho amado. E eu,
João, testemunho que ele recebeu a plenitude da glória do Pai; E ele 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-vos estas palavras para que compreendam
e saibam como adorar e saibam o que adoram, para que venham ao Pai em meu nome e, no tempo
devido, recebam sua plenitude. Pois se você guardar meus mandamentos, receberá de sua plenitude
e será glorificado em mim como eu estou no Pai; portanto, eu digo a você, você deve receber graça
por graça." Isso é o que você faz para adorar! É assim que você deve adorar! Crescemos em graça à
medida que exibimos a graça que nos é dada. Fazemos isso para obter, da mesma forma, a plenitude.

Agora, aqui está um momento de sobriedade sobre o qual quero lembrá- los, que não precisa
continuar. Vá para Éter, capítulo 12. Este é Morôni completando a tradução do registro jaredita de seu
pai dito que seria incluído como parte do livro de seu pai, o Livro de Mórmon. Mas seu pai não traduziu
esse registro. Então, Morôni o traduziu e incluiu no Livro de Mórmon. E ao terminar sua tradução, ele
inclui um diálogo entre ele mesmo e Cristo. É um diálogo muito sério no capítulo 12 de Éter,
começando com o versículo 36: “E aconteceu que eu [este é Morôni, o tradutor; este não é Éter, este é
o interlúdio de Morôni] orou ao Senhor para que concedesse graça aos gentios, para que tivessem
caridade. E aconteceu que o Senhor me disse: Se eles não têm caridade, isso não importa para ti; tens
sido fiel; portanto tuas vestes devem ser feitas limpas. E porque viste tua fraqueza, serás fortalecido,
até o assento no lugar que preparei nas mansões de meu Pai. E agora eu, Morôni, me despeço dos
gentios."

Vês o que aconteceu na troca? Morôni implorou ao Senhor que desse graça aos gentios. E o Senhor
disse: "Não importa para vocês se eu não dê graça aos gentios.” Cristo não deu a Morôni o que ele
pediu! Ele não prometeu que os gentios receberiam graça! O Senhor não poderia fazer isso, porque
revogaria tanto a lei (graça por graça) quanto nosso arbítrio, porque somos livres para escolher (...)
Portanto, os gentios herdaram a Restauração sem nenhuma promessa de Cristo a Morôni de que
aqueles que recebessem esse registro receberiam a graça de Deus. Isso depende de você.

”E agora eu, Morôni, me despeço dos gentios, sim, e também a meus irmãos a quem amo, até que nos
encontremos diante do tribunal de Cristo, onde todos os homens saberão que minhas vestes não
estão manchadas com vosso sangue. E então sabereis que vi Jesus e que ele falou comigo face a
face, e que me disse com plena humildade, como um homem fala a outro em minha própria língua, a
respeito dessas coisas." Senhor, quem, quando passares pelos trovões e relâmpagos, com quem
falares. Ele fala com plena humildade. Não é Sua posição causar medo em teu coração, mas trazer-te
conforto. Seu propósito não é te deixar desamparado, mas para vir e confortar você (18).  É você
quem impõe a barreira.  É você que traz o medo.  Isso é correto, porque devemos temer.  Mas o que
devemos temer é nossa própria fraqueza e nossos próprios pecados.  Nosso maior pecado é nossa
ignorância.

"E apenas alguns escrevi, por causa de minha fraqueza na escrita.  E agora, eu gostaria de elogiar
você [este é Morôni elogiando a nós, os gentios, que vão receber este livro] a buscar este Jesus de
quem os profetas e apóstolos escreveram, que a graça de Deus, o Pai, e também do Senhor  Jesus
Cristo, e o Espírito Santo, que dá testemunho deles, possam estar e habitar em vocês para sempre."
Ele primeiro pediu que a graça fosse concedida. Deus não pode dá-la e, portanto, não a prometeu.
Então ele se voltou para nós, e ele pede: "Vocês, gentios, por favor, busquem a Sua graça; ela não
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pode ser dada a vocês."  A avaliação que o Livro de Mórmon faz de nós é realmente sóbria. A
arrogância tola com que lemos esse livro nos cega para nossa situação.

O apelo de Morôni a nós é "buscar a graça".  É pela graça que obtemos caridade.  É por meio da
caridade que podemos abençoar os outros.  Porque a verdade é que você não pode abençoar
ninguém ou possuir aquele sacerdócio designado principalmente para ministrar bênçãos e não
maldições, a menos que tenha caridade para outras pessoas.  Isso nunca é concedido a menos que
você esteja disposto a fazer coisas que preferiria não fazer, oferecendo assim um sacrifício a Deus.
Você não recebe a confiança de Deus para ter essa honra, a menos que esteja disposto a subordinar
sua vontade à vontade do Pai.  É o propósito do Pai, e o propósito por trás de Seu sacerdócio maior,
abençoar todos os Seus descendentes.  Portanto, é somente pela graça que você pode adquirir o que
você precisa para ser útil a Deus Pai e seu Filho Jesus Cristo.

Deus fará uma aparição geral para julgar o mundo.  Você deve buscá-Lo de antemão, para que possa
se alegrar com Seu aparecimento.  Em Doutrina e Convênios 38, começando no versículo 7, Ele
promete Seu aparecimento geral: "Mas eis que, em verdade, em verdade vos digo que meus olhos
estão sobre vós. Estou no meio de vós e não me podeis ver; Mas o dia em breve vem que me vereis e
sabereis que eu sou; porque o véu das trevas em breve se rasgará e aquele que não for purificado não
viverá o dia. "  Todos nós O veremos e alguns sobreviverão, mas alguns outros não suportarão o dia,
mas todos O conhecerão.  Ele está vindo.  Você vai vê-Lo, mas deve estar preparado para isso.

Vá para Doutrina e Convênios 67, começando no versículo 10: "E também, em verdade vos digo que é
vosso privilégio, e faço uma promessa aos que foram ordenados para este ministério, que, visto que
vos despojais dos ciúmes  e medos ... ”  Veja, por um lado estão os "ciúmes", porque odiamos quando
alguém tem algo mais do que nós. Não devemos ter inveja; devemos nos alegrar por qualquer coisa
boa que alguém tenha recebido do Espírito.  Tendemos para ser contendas, mesmo nas bênçãos
dadas por Deus. Temos que nos despojar disso. E "medos", porque realmente existem no final apenas
duas emoções: uma é amor e a outra é medo. Tudo o que deriva do medo é negativo, em última
análise, evoluindo para o ódio. Mas o fundamento do ódio é o medo. Por outro lado, há o amor. Se
você olhar para o Plano de Deus e a luta que ele levou à pré-existência, era o medo que motivou a
rebelião. Era o medo que motivou o adversário a se tornar o acusador dos irmãos. Era o medo por trás
de sua oposição a todo esse processo agora em andamento. É o ciúme por trás da oposição ao
sucesso que qualquer um alcança nesta vida. Vemos o ciúme dirigido contra quem se arrepende.
Porque o adversário  busca a miséria de todos  humanidade (19), para que sejam semelhantes a ele.
Tirem-se os ciúmes e os medos.  Aqui na grande área de Las Vegas, eles se despojam, mas não é de
seus ciúmes e medos.

"... e humilhe-se diante de mim, pois não é suficientemente humilde [teremos que olhar isso com muito
cuidado nos versos que consideraremos depois disso, porque você não é suficientemente humilde] o
véu será rasgado e você  me verá e saberá que eu sou - não com a mente carnal nem natural, mas
com a espiritual. Pois nenhum homem jamais viu a Deus na carne, a não ser vivificado pelo Espírito de
Deus. Nem pode o homem natural suportar a presença de Deus, nem segundo a mente carnal. Não
podeis suportar a presença de Deus agora, nem o ministério de anjos; portanto, perseverai em
paciência até que sejais perfeitos. Não retrocedam a vossa mente; e quando fordes dignos, em meu
próprio e devido tempo, vereis e sabereis o que vos era conferido pelas mãos de meu servo Joseph
Smith. "
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Joseph Smith pode ter partido e pode ter assumido a autoridade com ele, mas impôs as mãos sobre
as pessoas e conferiu-lhes as bênçãos do sacerdócio.  Ele não poderia dar-lhes plenamente o
sacerdócio que possuía, mas poderia conferir-lhes as bênçãos do sacerdócio.  Afinal, ele poderia selar
outros.  Ele esteve, nesse sentido, ordenado por Deus como o Espírito Santo da Promessa (20).
Portanto, as bênçãos de Joseph dadas a outros persistiram por um tempo considerável, mesmo depois
que perdemos Joseph.

O sacerdócio Aarônico, é claro, podia ser transmitido e foi transmitido.  As funções do sacerdócio
Aarônico precisavam permanecer, e continuaram.  O sacerdócio Aarônico está por aí, pelo menos até
que a rebelião do homem acabe(21).

Por outro lado, o sacerdócio de Melquisedeque é algo por ordem de magnitude muito maior.  Não pode
ser controlado ou tratado exceto em retidão (22).

“Ninguém jamais viu a Deus em qualquer momento na carne, a não ser vivificado pelo Espírito”, é mais
explicado no livro de Moisés 1: 14-15: “Pois eis que eu não poderia olhar para Deus, a menos que sua
glória viesse sobre  eu, e eu foi transfigurado diante dele. Mas eu posso olhar para ti no homem
natural. Não é assim, certamente? Bendito seja o nome de meu Deus, pois seu Espírito não se retirou
totalmente de mim, senão onde está o teu  glória, pois são trevas para mim? E posso julgar entre ti e
Deus; porque Deus me disse: Adora a Deus, porque só a ele servirás. "

Lúcifer pode fingir ser um anjo de luz (23).  Ele pode enganar com esse fingimento (24).  Mas quando
ele aparece, fazendo essa pretensão (25), ele pode ser visto pelo homem em nosso estado mortal
atual.  Não precisamos ser ofuscados pela glória de Deus para nos proteger e transfigurar quando o
enganador aparecer.  Uma das chaves para distinguir entre a aparência do Senhor e a aparência do
adversário é que o adversário pode vir vestido de branco e parecer um anjo, mas não requer
transfiguração para estar em sua presença.  Por outro lado, para estar na presença de Deus, é
necessária uma alteração no homem natural.  É por isso que quando Paulo viu Deus, ele escreveu: “se
no corpo ou fora do corpo, eu não sei” (26).  É tão real, tão físico e tangível quanto este pódio.  Porém,
a alteração do homem faz com que o que era físico deixe de ser o que era antes.  Apesar da mudança,
por ser “física” para quem a experimenta, Moisés declarou que a glória de Deus estava sobre ele, e ele
foi “transfigurado” por Deus.

Faça o que Deus pede: tira-se dos ciúmes e medos;  humilhe-se diante de Deus;  você não é
suficientemente humilde!  Vamos aprender com o fracasso deles!  Não vamos repetir!  Por que
precisamos continuar arando a mesma linha indefinidamente, através do mesmo solo rochoso, quando
nenhum fruto jamais saiu daquele solo estéril?  Despir-se!  Não inveje aqueles que ocupam os
assentos principais.  Eles são mais dignos de pena.  Ganhe sua própria graça com Deus como Morôni
pediu que você fizesse.  Só Deus decide quando, onde e como Ele se revelará a você.

Veja D&C 88:68: "Portanto, santifiquem-se ..."  Você tem que se levantar para conseguir isso.
Santifique-se por seu despojamento de ciúmes e invejas; por sua humildade diante dele. Ofereça o
que Ele pede: um coração quebrantado e um espírito contrito (27). Isso os santifica porque você se
desconecta deste lugar e  conecte-se ao céu.

""... que suas mentes se tornem Único a Deus. ..." Único a Deus significa que Ele ocupa um lugar de
prioridade, Ele é central para você. Isso não significa que você negligencie sua família; você não pode
fazer isso (28). Nem deveria  você negligencia seu trabalho; você não pode fazer isso (29). Quando
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falarmos sobre casamento e famílias em St. George amanhã, você descobrirá o quão central tudo isso
é para o Evangelho. Precisamos explicar tudo isso  antes de finalmente chegarmos ao tópico de
família e casamento. Se você não percebeu, essas palestras vêm em níveis incrementais de
santidade. Portanto, o casamento é deixado até que descemos mais. Conhecer o Senhor e se tornar
um cônjuge adequado são  assuntos inter-relacionados..

"Portanto, santificai-vos, para que vossas mentes fiquem voltadas para Deus, e dias virão em que o
vereis; porque ele vos revelará o seu rosto, e será em seu próprio tempo, e em seu próprio caminho, e
de acordo com  à sua própria vontade."  Ele está no comando.  Nós não ditamos isso.  Nós nos
preparamos e depois esperamos.  Nós nos preparamos e fazemos tudo o que sabemos para nos
preparar para isso, mas Ele certamente virá quando determinar que é certo.  Quando Ele vem, Ele
vem repentinamente ao Seu templo (30), templo que sois (31).  Ele virá até você.  Tenha fé!  Acredite!
Procure por Ele!  Este é o dia em que essas coisas precisam acontecer.

Para que possamos cobrir tudo, precisamos ir ao Evangelho de João 14:18 onde o Senhor diz: “Não
vos deixarei órfãos: irei para vós”.  Este é Cristo falando aos apóstolos sobre o que Ele pretende fazer
do outro lado de sua morte, sepultamento e ressurreição.  Ele diz, eu não vou te deixar sem conforto,
eu irei até você!  E depois o versículo 23: “Jesus respondeu e disse-lhe: Se alguém me ama, guardará
as minhas palavras; e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada”.  Cristo está
dizendo que essa é a sua intenção.

Agora vá para Doutrina e Convênios 130:3, onde discute este versículo: "João 14:23 — O
aparecimento do Pai e do Filho, nesse versículo, é uma aparência pessoal; e a idéia de que o Pai e o
Filho habitam em  o coração de um homem é uma velha noção sectária e é falsa."  A promessa de
Cristo realmente acontecerá..

É por isso que doutrina e pactos 93:1 faz a promessa de que você verá o rosto de Cristo. Esta é a
plenitude do Evangelho. Você pode pegar todos os seus direitos e ordenanças, tomar todos os seus
mistérios profundos e todas as suas regras, eles testemunham uma coisa: a redenção vem
conhecendo Deus.

Temos “mistérios” infantis sobre os quais brincamos. Já ouvi especulações sobre a tipografia de Kolob,
por exemplo. A propósito, toda aquela coisa sobre Kolob está mutilada!  Kolob era o nome de uma
estrela que Abraão poderia identificar. Kolob era uma estrela à vista do ponto de vista da terra. Toda a
astronomia revelada ao pai Abraão era geocêntrica. Era inteiramente baseado na terra, olhando para
cima. Do ponto de vista da terra, olhando para cima nos dias de Abraão, a astronomia orientou
Abraão. Em nossos dias, a precessão dos equinócios, os alinhamentos das estrelas mudaram. Abraão
já sabia o nome da estrela. Deus disse a Abraão, você vê aquela estrela? De onde você está sentado,
olhando para lá, o Trono de Deus está nessa direção (32). Era como dizer: Ok, de onde meu polegar
está, olhando para aquele lado, Shay está sentado perto do meu polegar. Isso não significa que Shay
está na minha cola! Ele está a uma distância considerável do meu polegar! Tim está na direção do
meu dedo indicador. Ele não está no meu dedo indicador! Ele está a uma distância considerável dela,
mas essa é a direção. Por estar “perto” de Deus, está localizado entre o que é chamado de estrelas
“imutáveis”, porque elas nunca se põem. Eles estão continuamente à vista da terra. Portanto, eles
“governam” aqueles que estão abaixo deles (33). Eles se movem “mais lentamente” porque suas
revoluções e movimentos levam milhares de anos de nosso ponto de vista (34).
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Mesmo que você conheça a tipografia de Kolob, ainda não sabe onde Deus reside. Onde Ele reside é
em um lugar escondido no Norte (35). Se eu estivesse identificando onde o trono de Deus está
localizado hoje, me referiria a uma estrela diferente. Em nossos dias, tem um nome diferente. Em
nossos dias, ele tem um alinhamento ligeiramente diferente por causa da precessão dos equinócios. O
Trono de Deus está lá fora, mas está num lugar que está escondido no Norte. Exigirá que os céus
sejam enrolados como um pergaminho (36) antes que você finalmente veja além dos véus agora
colocados. Mas a essa altura, se você não estiver preparado, é tarde demais. Porque a glória será tal
que você não poderá suportá-la (37).

Quando o Senhor aparecer, antes de enrolar os rolos celestiais, Ele aparecerá primeiro numa abertura
não velada. A glória de Deus será visível ao redor e atrás Dele, junto com os anjos (38).

Agora, se você pode descobrir qual é esse alinhamento, então você pode descobrir onde o Trono de
Deus está localizado atualmente. Mas isso é com você. Não recebi tal obrigação ou permissão. Mas
posso dizer que há um local específico. Deus existe. Abraão percorreu a geografia do céu, calculada
do ponto de vista ou ponto de vista da terra. Ao sair daqui, uma das obrigações que você tem é
encontrar o caminho de volta. Para encontrar o caminho de volta, você precisa ser capaz de evitar os
espíritos que procuram trazê-lo de volta ao cativeiro (39). Se você for levado de volta ao cativeiro,
poderá se encontrar novamente num reino Telestial ou, como diz a narrativa do templo: “o mundo em
que você atualmente reside”. É uma coisa bastante desagradável de se pensar. Você pode se
encontrar num cassino em Las Vegas, falando sobre coisas que realmente importam, num lugar onde
essas coisas não são valorizadas.

Devo acrescentar, algumas das pessoas que são impelidas pelo desespero a tentar melhorar suas
condições sentadas no andar de baixo, se ministradas de maneira gentil, algumas dessas pessoas têm
um coração que está melhor preparado para receber a verdade, mais terno e comovente por causa
das circunstâncias de suas vidas, do que o são os corações de muitos de nós - que em nossa
abundância, em nossa vaidade sobre nossa própria bondade, erroneamente nos consideramos
melhores do que eles. Quando a verdade da questão é, mais do que qualquer outra coisa, é a
humildade que nos qualifica diante de Deus. Mais do que qualquer outra coisa, é nossa sincera
apreensão de quão fracos, vulneráveis e facilmente nos distraímos.

Quero lembrá-los do relato que estamos lendo no registro de Éter, ocorrido antes da vinda de Cristo.
Cristo era uma expectativa futura, não uma figura histórica do passado. A fé demonstrada pelo irmão
de Jarede neste relato é a fé numa expectativa futura não preenchida. Se você acha que tem uma
base estreita para sua fé em Cristo porque não viveu nos dias Dele, pense em como seria difícil ter
confiança num Redentor cuja vida ainda era futura. Os detalhes da data e hora de Seu nascimento
eram desconhecidos. As circunstâncias de Sua vinda para a mortalidade, o ministério e os sermões
que Ele proferiu, os sacrifícios e as curas que Ele deu durante a mortalidade, as tentações que Ele
enfrentou, os dilemas que Ele enfrentou, todos eram desconhecidos e não realizados. Você sabe muito
sobre Ele agora. Nada disso era conhecido na época em que o livro de Éter foi composto.

Você tem maiores evidências. Você tem um testemunho maior diante de você a respeito de Cristo do
que este homem. Você tem mais motivos para crer em Cristo do que este homem. Você tem muito
mais testemunhas e justificativas para confiar nas promessas de Cristo. Você, ao contrário dele, tem o
Novo Testamento, o Livro de Mórmon incluindo seu registro diante de você. Você tem as revelações de
Joseph Smith e o testemunho de Joseph Smith. Você tem os ritos do templo, com sua representação
cerimonial do retorno à presença do Senhor através do véu. Você tem restaurado para você,
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parcialmente, o livro de Enoque na Pérola de Grande Valor. Você também tem restaurado para você
um relato muito mais completo do testemunho de Abraão na Pérola de Grande Valor. E você tem muito
mais do relato corrigido de Moisés na Pérola de Grande Valor. Portanto, ao ler este terceiro capítulo do
livro de Éter, você deve reconhecer que enfrentou esse desafio com uma coleção significativamente
maior de vantagens, se as receber e usar, do que aquele que compôs o registro que Morôni resumiu
aqui. Tenha tudo isso em mente.

Você deve ser capaz de reunir uma fé semelhante. Veja o que diz que acontecerá se você fizer isso.
Abra o capítulo 4 de Éter. Este é um diálogo entre Morôni e o Senhor enquanto ele está fazendo sua
tradução e um resumo deste registro. Começando no versículo 7: "E naquele dia em que exercerem fé
em mim, diz o Senhor, assim como fez o irmão de Jarede, para que se santifiquem em mim, então lhes
manifestarei as coisas que o irmão de Jarede viu, até o desdobramento para eles, todas as minhas
revelações, diz Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Pai dos céus e da Terra, e todas as coisas que neles
há." Isso não promete que você receberá o registro do irmão de Jarede. Ele promete, se você tiver fé,
então Deus irá: "manifestar-lhes as coisas que o irmão de Jarede viu, até o desdobramento a eles
todas as minhas revelações [eu provavelmente deveria ler isto da maneira que pontuaria, para ser
consistente com o que eu disse da última vez] diz Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Pai dos céus e da
terra."

Voltamos ao capítulo 3 de Éter. Notavelmente, o primeiro versículo nos dá algo de interesse. Isso é
mais ou menos na metade do primeiro versículo de Éter capítulo 3: O irmão de Jarede, "fundiu-se de
uma rocha dezesseis pequenas pedras; e elas eram brancas e claras, como vidro transparente; e ele
as carregou nas mãos sobre o topo do monte, e clamou novamente ao Senhor, dizendo ... ”.

Eu fiz um experimento ontem. Enquanto caminhávamos, peguei não 16, mas 20 pedras. Eu descobri o
que seria necessário para carregar 20 pequenas pedras “em minhas mãos até o topo da montanha”.
Eu fui capaz de fazer isso facilmente. Eu tenho 20 pedras na minha mão agora. Ao contrário das
pedras do irmão de Jarede, eu não as “fundi”. Em vez disso, escolhi pedras que foram formadas por
um fluxo de lava derretendo o solo para formar essas pedras. Eles foram “derretidos” por Deus.
Artistas e pessoas fantasiosas que desejam fazer essas coisas, transformam-nas em bolas de cristal
do tamanho de um ovo. Quando foi a última vez que você saiu da geladeira da garagem para a
cozinha carregando 16 ovos nas mãos? Como você subiria a montanha com pedras desse tamanho
nas mãos? As “pedras fundidas” não eram gigantes, eram “pequenas pedras” de acordo com as
escrituras.

Ainda mais interessante, ele os levou ao topo da montanha e "clamou novamente ao Senhor". Esta é a
décima vez no registro do irmão de Jarede, no qual ele “clama” ao Senhor. Ao longo do registro do
irmão de Jarede, nunca a palavra "orar" ou "oração" aparece como parte do registro.

Quando a voz de Morôni entra na narrativa, a palavra "orou" aparece ao lado de Morôni. Mas no
registro do irmão de Jarede, ele nunca usa a palavra "orar" ou "oração", ele "clama".

Considere, por um momento, a diferença entre ser alguém que ora a Deus e alguém que clama a
Deus. Considere a posição em que o peticionário voluntariamente se colocou quando, em vez de vir
em oração, ele clama ao Senhor.

Mantenha essa palavra em mente. É usado onze vezes no livro de Éter para descrever o irmão de
Jarede. A única vez que a palavra “oração” aparece é na interrupção de Morôni. É assim que você
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pode saber que Morôni estava resumindo um registro escrito por outra pessoa. Morôni não usa a
mesma palavra da pessoa cujos registros ele estava resumindo. Ele usa "oração" - mas apenas uma
vez.

Isso é o que ele clamou: "Ó Senhor, disseste que devemos ser cercados pelas enchentes. Agora eis, ó
Senhor, e não te zangues com o teu servo ..."

Clamando, pedindo a Ele que não se zangasse, reduzindo-se a ser apenas um servo, por causa de
sua "fraqueza diante de ti". Qual é a atitude desse homem? Como esse homem está se aproximando
do trono de Deus? Como ele se vê? Como ele considera Deus? Por que esse homem tem tanta fé?
Por que esse homem atrai a atenção de Deus? Por que Deus deseja falar com tal homem, um vaso
como este? O que há nessa atitude desse homem que diz a você que seu coração está reto diante de
Deus?

Ele estava disposto a receber. Alguns de vocês temem sua própria fraqueza. Você está mais perto de
Deus do que aqueles que têm autoconfiança, orgulho de sua compreensão e se consideram melhores
do que os outros.

"... pois sabemos que tu és santo [este é o contraste: minha fraqueza comparada à tua santidade] e
que habitas nos céus e que somos indignos diante de ti; por causa da queda nossas naturezas
tornaram-se más continuamente; no entanto, ó Senhor, tu nos deste o mandamento de que devemos
invocar a ti, para que de ti possamos receber de acordo com nossos desejos. "Ele disse que estava
fazendo o que Deus lhe pediu para fazer. Deus ordenou a ele. Ele não se achava qualificado, mas
estava obedecendo ao que Deus lhe disse para fazer. Essa é a atitude do homem. Isso é o que o
coração do homem reflete. Essas palavras explicam porque ele “clama” a Deus.

"Eis que, ó Senhor, tu nos golpeaste por causa de nossa iniqüidade e nos expulsaste, e por estes
muitos anos temos estado no deserto; no entanto, tu tens sido misericordioso para conosco. Ó Senhor,
olha para mim com piedade e afasta a tua ira deste teu povo, e não permitas que eles atravessem esta
fúria nas profundezas das trevas; mas vê estas coisas que fundi da rocha ”.

Não há orgulho aqui. Não há ressentimento por ser castigado. Há aceitação da mão disciplinadora de
Deus. Não há nenhuma proclamação do homem de que ele era digno. É exatamente o contrário, ele
se declara indigno. Ele não tem ressentimento por ter sido punido. É o oposto - ele reconhece que
cada tropeço ao longo do caminho é justificado, razoável, merecido e apropriado porque Deus, que
cuida de Seus filhos, repreende e disciplina Seus filhos.

Tenho uma filha que tem mais energia do que deveria. Depois de terminar sua graduação como Phi
Beta Kappa (novamente o produto de sua energia implacável), ela voltou para casa e precisava de um
projeto. Não havia projetos suficientes em casa, então ela se tornou uma mãe adotiva da Humane
Society. Ela trouxe para casa um grande cachorro sem-teto. Todos nós suspeitávamos que esse
sujeito fosse muito inteligente, mas cara, aquele cachorro era teimoso. Ele era um animal muito
simpático, muito bonito, mas teimoso. Ele foi adotado porque é fotogênico.

Então ela trouxe para casa uma cadela, e esta cadela era totalmente o oposto. Acho que devíamos
chamá-la de "Diabo da Tasmânia", mas o nome dela era Blue. Ela é uma Blue Heeler, então ela tem
todos os atributos de um Blue Heeler. Eles pastoreiam o gado. É um erro pensar que eles mordem os

Página 14 de 32



calcanhares do gado. Eles são criados para pastorear o gado, e eles abrem a boca e batem com os
dentes nos calcanhares do gado para pastoreá-los.

Blue tem toda a constituição psicológica necessária para se envolver nessa ocupação perigosa. E este
cachorro, abençoado coração, está ansioso para agradar. Disciplinar ela era simples, você só tinha
que indicar que não estava feliz, e isso quase matou o pobre animal. Mas ela está tão cheia de energia
que não pôde evitar arrastar o saco de cobertura morta para o meio do gramado e reduzi-lo a farrapos.
Ela também se envolveu num grande projeto de escavação para descobrir exatamente como o sistema
de sprinklers é montado. Ela claramente questionou se realmente precisávamos de uma válvula no
local em que a encontrou. Ela também se perguntou qual seria o gosto da válvula!

Quando ela descobriu que não gostamos desse comportamento, ela se desculpou tanto que não
consegui fazer outra coisa senão dizer: "O que você está fazendo!?!" Ela respondeu ao tom de voz e
caiu de costas, como se fosse chorar: “Você ainda tem que me amar! Por favor, você tem que me amar
ainda! Você me ama, certo?”

Aquele cachorro me lembra a relação que o irmão de Jarede reconhecia até mesmo entre os mais
bem-intencionados de nós e Deus. Não sabemos o suficiente para ser “bons” aos Seus olhos. Não
somos inteligentes o suficiente. Achamos que algumas pseudo-virtudes que fazem parte de nossa
cultura são realmente boas. Parte desse comportamento, se exibido nos salões do céu, seria
profundamente ofensivo (40). Algumas das coisas que pensamos serem ofensivas a Deus não o são
de forma alguma. De jeito nenhum! (41) E então nossa retidão, na melhor das hipóteses, é
pseudo-retidão. Muito daquilo pelo qual nos sentimos culpados foi dado a nós a fim de nos dar a
humildade de irmos a Deus. Essas fraquezas não durarão após a ressurreição.

Incluídos na experiência do irmão de Jarede ao ler o versículo 3 do capítulo 3, estão os eventos que
originalmente os separaram de seus semelhantes na torre de Babel.  A humanidade se envolveu em
tamanha maldade que foi punida.  O registro distingue entre o que o povo de Jared fez e os outros
expulsos da torre.  Também quero que você observe que em nenhum lugar deste versículo 3 há algo
como os orgulhosos descendentes de Nauvoo.  Não há nada que afirme que eles foram escolhidos, ou
que eles são dignos de algo além de correção.  Não há nada disso.

Volte para a seção 121 de Doutrina e Convênios. Esta é uma carta que Joseph compôs enquanto
estava na Cadeia de Liberty.  Lembre-se de que ele estava na Cadeia de Liberty e havia sofrido
durante o inverno, e agora era na primavera quando a carta foi escrita.

Joseph não tinha nenhuma data de lançamento em mente, ou mesmo se seria libertado.  Ele não
sabia se a ordem original para sua execução seria cumprida.  Ele havia sido mantido preso por muitos
meses, em estado de suspensão.  Nessas circunstâncias, os versículos 7 - 8 foram recebidos por
revelação: "Meu filho [só esse deveria ser tranquilizador para Joseph], paz seja com tua alma; tua
adversidade e tuas aflições durarão apenas um momento; E então, se tu aguentas bem, Deus te
exaltará nas alturas; tu triunfarás sobre todos os teus inimigos."  Suporta bem!  Joseph, na
extremidade da prisão de Liberty, foi dito: "aguente bem".  Você acha que tem desafios, dificuldades e
enfrenta os limites do que pode suportar.  Suporta bem.  Sua adversidade e suas aflições durarão um
breve momento, e então, se você aguentar bem, algo melhor virá.

Então, como se não fosse motivo suficiente para acabar com a autopiedade, vá para 122 versículo 8:
"O Filho do Homem desceu abaixo de todos eles. És tu maior do que Ele?"
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Se você acha que os fardos que carrega são grandes, lembre-se dos fardos carregados pelo Filho.
Ele enfrentou fardos excessivamente maiores do que os seus.  Todos nós devemos ser testados até o
nosso limite.  Todos nós devemos ser “provados” pelas experiências que vivemos.  A única maneira de
testar algumas coisas é destruí-las.  A única maneira de testá-lo através da mortalidade é causar a
própria mortalidade, com a eventual vinda da morte.  É assim que funciona esta provação.

Veja o versículo 4 de Éter capítulo 3. “E eu sei, ó Senhor, que tu tens todo o poder e podes fazer tudo
o que quiseres para o benefício do homem; portanto, toca estas pedras, ó Senhor, com teu dedo, e
prepara-as  para que brilhem nas trevas e brilharão para nós nos vasos que preparamos, para que
tenhamos luz enquanto cruzamos o mar. Eis que, ó Senhor, tu podes fazer isso. Sabemos que sois
capaz de mostrar grande poder, que parece pequeno ao entendimento dos homens."  Ele não estava
pedindo isso para ver um show de luzes.  Ele pediu isso por pena e preocupação, caridade e
intercessão por outros que, de outra forma, ficariam no escuro.  Ele está tentando fazer algo para
abençoar e beneficiar outras pessoas de uma forma muito prática.  Ele espera tornar a vida de outras
pessoas melhor.  Ele não estava fazendo isso por si mesmo.  Ele estava fazendo isso em nome de seu
povo.

Aí também reside algo muito importante sobre a atitude desse homem, que lhe diz por que Deus tinha
respeito por este homem.

Pense no que significa receber o poder de Deus.  Pense no que significa para Deus ser capaz de fazer
todas as coisas, incluindo sustentá-lo de momento a momento, emprestando-lhe fôlego.  Com esse
grande poder, Deus nos diz: “Você é livre para escolher fazer o que quiser”.  Pense na paciência de
nosso Deus.  Pense na mansidão de nosso Deus.  E pense sobre o teste que você está fazendo
atualmente para provar quem e o que você é.  Pergunte se, nas circunstâncias deste teste, você está
provando ou não que é confiável para ter mansidão, paciência para suportar com humildade o que
deve ser feito.  Você suportará os abusos que Deus permite que ocorram para permitir que Seus filhos
ganhem experiência?  Você respeita o plano de Deus para que, no final das contas, todos possamos
saber a diferença entre o bem e o mal?  Vamos escolher voluntariamente amar o bem e ficar longe do
mal?

Pense sobre isso. E pense sobre esse registro, e pense sobre o teste atualmente em andamento.
Pense no que você deveria escolher, fazer, desejar e segurar ao seu peito.  O que você ama?

"E aconteceu que quando o irmão de Jarede disse essas palavras, eis que o Senhor estendeu a mão e
tocou as pedras uma a uma com o dedo."  Agora eu quero fazer uma pausa, porque a única coisa que
o irmão de Jared viu neste momento, é o dedo Dele.  O Senhor pode estender Sua mão, mas a única
coisa que se vê é Seu dedo.

Eu realmente amo a escritora SUD Catherine Thomas.  Eu amo seus livros, eu os possuo, eu os li e
gosto do que ela fez com o irmão de Jarede no véu (42).  No entanto, é simplesmente baseado numa
conexão fantasiosa entre o diálogo no véu na cerimônia do templo e este incidente aqui.

A mão de Deus nunca emerge, apenas Seu dedo.  Você pode ler no versículo 6 e novamente no
versículo 9. O Senhor pergunta a ele: "Você viu mais do que isso?"  "Não", ele responde, "apenas o
dedo."  Coloquei na mão uma das pedras que usei em meu experimento.  Vamos supor, por enquanto,
que tenho oito em uma mão e oito na outra, como irmão de Jarede.  Vamos supor que outra pessoa o
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toque em minha mão.  É impossível tocar a pedra na mão de um homem sem que aquele que a está
segurando sinta que foi tocada.

Lemos esse registro, mas não percebemos o que realmente estava acontecendo.  Eles estavam em
suas mãos, oito e oito, e o Senhor os tocou um a um com Seu dedo.  Agora, não há nada neste
registro que sugira que depois que a última pedra foi tocada, ou após a pedra que o Senhor estava
tocando no momento em que o dedo é visto, havia mais pedras restantes para serem tocadas.  Eles
foram tocados.  Primeiro um, depois outro, um por um.  Isso foi repetido dezesseis vezes.  Este
registro lido sugere bastante para mim que o irmão de Jarede estava lá e testemunhou 15 das 16
pedras, sentiu o toque em 15 das 16 pedras, antes de na última pedra ele ver o dedo do Senhor.
Pense nisso por um momento.  Pense em entrar em contato, reconhecidamente através de uma pedra,
mas entrar em contato com o Senhor quando Ele se manifestar pela primeira vez ao homem
fisicamente.  Pense sobre isso.

"E o véu foi tirado dos olhos do irmão de Jarede, e ele viu o dedo do Senhor; e era como o dedo de um
homem, semelhante à carne e ao sangue ..." Esta é a maneira que o Senhor escolheu para
manifestar-se neste incidente.  Ele apareceu “como carne e sangue” porque Ele entrou fisicamente em
contato com 16 pedras.

"... e o irmão de Jarede prostrou-se diante do Senhor, pois foi tomado de medo. E o Senhor viu que o
irmão de Jarede havia caído por terra; e o Senhor disse-lhe: Levanta-te, por que caíste? E  ele disse
ao Senhor: Eu vi o dedo do Senhor e temi que ele me ferisse; porque eu não sabia que o Senhor tinha
carne e sangue ”.  Assustou-o perceber que o Deus que controla todas as coisas tinha carne e sangue.
Esse era um grande segredo que não deveria ser revelado, e agora ele sabe disso.  Saber disso o
assustou.  Ele pensou que estava invadindo o espaço que não deveria, e se sentiu convencido de que
de alguma forma isso era algo que ele não deveria saber.

"E o Senhor disse-lhe: Por causa de tua fé, viste que tomarei sobre mim carne e sangue; e nunca o
homem veio perante mim com tanta fé como tu; porque se não fosse assim, não poderias ter visto
meu dedo. Viste mais do que isso? E ele respondeu: Não. "  Ele não viu a mão - ele viu o dedo, e não
viu mais do que isso.

"Não; Senhor, mostra-te a mim. E o Senhor disse-lhe: Crês tu as palavras que hei de dizer?"  Esse é
um pré-requisito necessário porque o que o Senhor está prestes a falar com ele será um convênio.
Quando se trata de profecia, convênios, compromissos de Deus, o que Ele está prestes a fazer requer
que o irmão de Jarede tenha fé na verdadeira natureza de Deus.  Ele precisava ter uma compreensão
correta dos atributos de Deus.  Isso foi exigido antes que Deus pudesse mostrar-lhe todas as coisas.
Este é um incidente tirado diretamente das Leituras sobre Fé que discutimos em Idaho Falls.

"E ele respondeu: Sim, Senhor, eu sei que falas a verdade, porque tu és um Deus de verdade e não
podes mentir. E 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 trazidos de volta à minha presença;
portanto, eu me mostro a vós. Eis que sou aquele que foi preparado desde a fundação do mundo para
redimir meu povo.  Sou Jesus Cristo. Eu sou o Pai e o Filho. Em mim toda a humanidade terá vida e
isso eternamente, sim, aqueles que crerem em meu nome; e eles se tornarão meus filhos e minhas
filhas. E eu nunca me mostrei a homem a quem eu criei, porque nunca o homem creu em mim como
tu. Vês que foste criado à minha própria imagem? Sim, até todos os homens foram criados no princípio
à minha própria imagem. Eis, este corpo, que vês agora, eis que é o corpo do meu espírito; e o homem
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eu criei segundo o corpo do meu espírito; e como apareço no espírito, aparecerei ao meu povo na
carne.  E agora, como eu, Morôni, disse que não poderia fazer um relato completo dessas coisas que
estão escritas; portanto, é suficiente dizer que Jesus se mostrou a este homem no espírito, mesmo
segundo a maneira e semelhança do  mesmo corpo ao se mostrar aos nefitas."

Em que corpo Jesus se mostrou aos nefitas?  Qual é a diferença entre a água como um sólido, a água
como um líquido e a água como um gás?  A diferença entre isso, se você quiser tomar uma palavra
bíblica, é "vivificado".  Em uma condição, ele é acelerado, em outra, é menos rápido.  Na ciência, a
diferença entre os dois é “temperatura” ou calor.

Deus habita em queimaduras eternas (43).  Para estar com Ele ou perto dele, o homem deve ser
"vivificado" para suportar Sua presença.  Isso significa que em um estado vivificado é impossível para
um ser vivificado se manifestar numa forma sólida?  Bem, dê uma olhada na seção 131 de Doutrina e
Convênios, versículo 7. "Não existe matéria imaterial. Todo espírito é matéria, mas é mais sutil ou puro
e só pode ser discernido por olhos mais puros; não podemos vê-lo  ; mas quando nossos corpos forem
purificados, veremos que tudo é matéria."

Doutrina e Convênios 77:2 inclui a declaração: "... o que é espiritual tem semelhança com o que é
temporal; e o que é temporal tem semelhança com o espiritual."

D&C 88: 15-16: "E o espírito e o corpo são a alma do homem. E a ressurreição dos mortos é a
redenção da alma."  Essa definição foi dada por revelação a Joseph Smith em 1832. Três anos depois,
em 1835, Chandler apareceu e vendeu as múmias para Joseph Smith.  Ele não se preocupou em
traduzir a parte final do livro de Abraão como o temos, até a década de 1840 em Nauvoo.  Quando ele
traduziu em Nauvoo, ele conhecia a definição de "alma".  Foi o espírito e o corpo.  Quando José
traduziu o livro de Abraão, em Abraão 3:23, falando daqueles na preexistência, ele o traduziu: "Deus
viu que essas almas eram boas e se pôs no meio delas, e disse: Estas eu quero  fazer meus
governantes; pois ele estava entre aqueles que eram espíritos. "  Eles eram almas, possuindo,
portanto, um espírito e um corpo.  E eles eram espíritos porque ainda não tinham descido a este nível,
no início, para estar nesta condição.  Estes são identificados como “os nobres e grandes”.

Falei antes sobre a definição de "governantes" no mundo gentio, e que é alguém que exerce
autoridade sobre outra pessoa (44).  Tanto no vernáculo do Livro de Mórmon quanto no vernáculo
encontrado aqui, "governantes" na casa de Deus não têm nada a ver com domínio sobre outra pessoa.
Um "governante" é alguém que ensina (45).  Uma régua é alguém capaz de fornecer uma medida
precisa para medir as coisas.  Um governante é alguém que ensina a verdade.  Se você quer ser um
governante na casa de Deus, então você tem que ser alguém que declara e ensina a verdade. [Uma
régua e um governante são a mesma palavra em inglês, "ruler"]

Dê uma olhada no capítulo 13 de Alma, porque é aqui que ele se torna muito importante para nós.
Alma, capítulo 13, começando no versículo 17: “Ora, este Melquisedeque era rei da terra de Salém; e
seu povo havia se fortalecido em iniqüidade e abominação; sim, todos haviam se desviado; estavam
cheios de toda espécie de iniqüidade [esta era sua audiência]. Mas Melquisedeque, tendo exercido
grande fé e recebido o ofício do sumo sacerdócio de acordo com a santa ordem de Deus, pregou o
arrependimento a seu povo. E eis que eles se arrependeram; e Melquisedeque estabeleceu a paz na
terra em seus dias, por isso foi chamado de Príncipe da Paz, pois era o rei de Salém e reinou sob seu
pai."

Página 18 de 32



Primeiro, ele recebeu este sacerdócio.  Em segundo lugar, ele pregou o arrependimento.  Mesmo
assim, nada teria acontecido, exceto em terceiro lugar, as pessoas que o ouviram se arrependeram.
Por causa disso, Melquisedeque foi um príncipe da paz.  Seu povo foi descrito como tendo se
fortalecido em iniqüidade.  Seu povo foi cativado por abominações.  Todo o seu povo se extraviou, mas
acabou por ser o próprio povo que estabeleceu esta Cidade da Paz.  Mas eles conseguiram.  Eles
fizeram isso por arrependimento.  Isso não é algo que Melquisedeque fez, é algo que o povo
conquistou, e o fez por causa de seu arrependimento.

Eu quero que você compare isso com outro grupo.  Esse grupo é descrito no capítulo 12 de Mosias,
começando na metade do versículo 12. Essas eram as pessoas reagindo à mensagem que Abinádi
lhes transmitia.  Eles acusaram Abinádi, dizendo: "E ele [Abinádi] finge que o Senhor o disse. E ele diz
que tudo isso virá sobre ti, a menos que te arrependas, e isto por causa de tuas iniqüidades. E agora,
ó rei, qual grande mal tens tu  feito, ou qual grandes pecados o teu povo cometeu, para que sejamos
condenados por Deus ou julgados por este homem? E agora, ó rei, eis que somos inocentes e tu, ó rei,
não pecaste; portanto, este homem  mentiu a seu respeito e profetizou em vão. E eis que somos
fortes, não cairemos no cativeiro nem seremos levados cativos por nossos inimigos; sim, e tu
prosperaste na terra e tu também prosperarás."

Aqui está o orgulho, a vaidade, e aqui está o que, se as pessoas a quem Melquisedeque falasse,
tivessem feito isso, não haveria Cidade da Paz, não haveria Salém, não haveria uma segunda Sião.

Vocês geralmente vêm de uma tradição que garante que vocês estão no caminho certo.  Vocês
geralmente vêm de uma tradição que diz que vocês são melhores do que os outros.  Vocês são capaz
de desprezar outras pessoas que tropeçam no escuro, porque elas não têm todas as grandes
verdades que vocês pensam que têm.  O fato é que vocês, geralmente não especificamente, não
estão certos diante de Deus.  Claro, existem alguns a quem isso absolutamente não se aplica, cujos
corações estão retos diante de Deus, mas não são muitos.

Vocês receberam esta tradição.  Entenda, entretanto, que o maligno vem, e ele tira a Luz e a Verdade,
e ele faz isso por causa das falsas tradições que vocês receberam (46).  O maior entre nós é
totalmente inadequado.  O maior entre nós não pode ser confiado com o poder de Deus, pelo menos
não ainda.  O maior entre nós ainda precisa de arrependimento.  Cada um de nós deve andar com
medo diante de Deus, não porque Deus não seja generoso, mas porque o que Ele oferece pode
transformá-lo em um demônio.  A única maneira de estar preparado e não cair é perceber o enorme
perigo que você apresenta potencialmente para o universo.  Antes de entrar em posição de desfrutar
do status que Deus oferece a todos nós, você precisa trabalhar sua salvação com temor e tremor,
exatamente como Paulo disse (47).  Você precisa purgar, remover e reprovar.  Essa atitude que vemos
neste homem neste relato (o irmão de Jarede), este é o homem de Deus!  Cristo pode ser o protótipo
do homem salvo, mas não conheço nenhum registro em qualquer parte das escrituras que exponha o
coração do verdadeiro discípulo de Cristo, assim como este capítulo expõe o coração desse homem.
Isso é o que devemos nos tornar.  É por isso que o Senhor pôde se abrir para ele.  É por isso que este
homem se tornou, na história do mundo até aquele momento, aquele que Deus mais revelou sobre Si
mesmo.  Isso apesar do fato de que o Senhor veio a Adão em Adão-ondi-Amã e administrou conforto a
Adão no Vale de Adão-ondi-Amã (48).  Aqui, Ele veio e se mostrou como realmente era, como um
espírito preexistente, possuindo uma alma tão tangível quanto a do homem.  Cristo ministrou a ele de
uma forma que, se você entendesse o que é necessário para um ser vivificado condescender em se
mostrar como o faz aqui, você apreciaria que este foi um enorme sacrifício de nosso Senhor.
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Éter 3:18: “E ele o ministrou assim como ministrou aos nefitas; e tudo isso, para que este homem
soubesse que era Deus, por causa das muitas grandes obras que o Senhor lhe mostrara”.  É assim
que Deus é conhecido: por suas obras.  Não é o show de relâmpagos nem o tremor na montanha, mas
são as grandes obras que procedem Dele.

Pense no que Ele fez quando apareceu aos nefitas.  Deus o apresentou três vezes antes que as
pessoas que estavam ali pudessem finalmente ouvir com seus ouvidos e ouvir a introdução (49).
Então, depois que a apresentação foi feita, eles ainda O vêem descer vestido de branco para ficar
diante deles.  Apesar da introdução, apesar de Sua descida, apesar de Ele estar na frente deles, tudo
o que concluem é: “Este deve ser um anjo” (50).

Claramente, Ele chegou de uma forma que é extra-humana.  Ele se manifestou como sendo capaz de
usar a lei da gravidade de maneiras que nós não podemos.  Ele desceu, parou diante deles, mas
nenhum deles estavam sobrecarregados.  Nenhum deles se prostraram e O adoravam.  Nenhum deles
fizeram nada além de olhar a ele.  Ele era tão simples, tão comum, tão simples na aparência que fazia,
que, quando O viram, pararam como turistas olhando para aquele homem vestido de branco que lhes
apareceu (51).  Então Ele falou e disse-lhes quem Ele era.  Ele se apresentou em 3 Néfi 11:11 três
vezes — para que Ele digasse quem Ele é, Ele fala sobre obedecer à vontade do Pai, sofrer a vontade
do Pai em todas as coisas, glorificar o Pai ao tomar sobre Si os pecados do mundo (52).  Mesmo
estando na frente deles, Ele prestou testemunho de alguém maior do que Ele.

Foi a humildade da pessoa que estava diante deles e Sua introdução em 3 Néfi que os colocaram de
joelhos.  Eles caem naquele ponto e O adoram (53).  Porque quando Ele abriu Sua boca, e eles
entenderam o que Ele era e quem Ele era e o que procedia de Seu coração, eles sabiam que estavam
ouvindo e olhando para Deus de fato.  Então eles caíram e O adoraram.

"... por causa das muitas grandes obras que o Senhor havia mostrado a ele [este homem sabia que
era Deus]. E por causa do conhecimento deste homem, ele não podia ser impedido de ver além do
véu; e ele viu o dedo de Jesus, que quando viu, caiu de medo; pois sabia que era o dedo do Senhor; e
não tinha mais fé, pois sabia, de nada duvidando. Portanto, tendo este conhecimento perfeito de Deus,
ele não poderia  ser guardado de dentro do véu; portanto, ele viu a Jesus; e O ministrou. "

Deus é conhecido por suas muitas obras.  A fé dá lugar ao conhecimento.  Ele ministrou a ele.
Observe que no versículo 18, "ele ministrou a ele assim como ministrou aos nefitas".  Versículo 20: “ele
o ministrou”.  Cristo tem um ministério.  Seu ministério ainda não está completo.  Seu ministério inclui
vir e prestar Seu testemunho, pois esse é o testemunho de Jesus que devemos receber enquanto
estamos na carne (54).  Esse ministério continua.

Veja o capítulo 4, versículo 7. “E naquele dia em que exercerem fé em mim, diz o Senhor, assim como
fez o irmão de Jarede, para que se santifiquem em mim, então lhes manifestarei as coisas que  o
irmão de Jarede viu, até o desdobramento para eles, de todas as minhas revelações, diz Jesus Cristo,
o Filho de Deus, o Pai dos céus e da Terra e todas as coisas que neles há."  Este é o ministério do
Senhor.  Este é o conforto que Ele promete nos trazer.

Este texto no capítulo 3 de Éter é provavelmente o melhor texto que existe para estudar sobre como
obter o conhecimento de Deus e o processo pelo qual ele é obtido.  Mais importante ainda, expõe a
atitude possuída pela pessoa que volta para ser redimida.  Diz a você, não diretamente, mas
indiretamente, ao dizer o que o irmão de Jarede fez.  Vá você e faça o mesmo.
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Tudo o que você passou e cada desafio que recebeu e cada fraqueza que você possui, tudo foi dado a
você de uma forma estudada para trazê-lo, esperançosamente, de joelhos.  Para levá-lo,
esperançosamente, a sentir a mão disciplinadora de Deus, para que você, em seu dia, em sua
situação, possa ver tudo como um presente, porque com certeza é.

“Dou aos homens a fraqueza para que venham a mim e, se se humilharem e vierem a mim, tornarei
fortes as coisas fracas” (55). Isso também está no livro de Éter. É um aparte no qual  Morôni estava
reclamando que os gentios não acreditariam em seu livro e temia que os gentios não acreditassem
nesse registro, mas notariam suas fraquezas.

Éter 12:26: “E quando eu disse isso, o Senhor falou-me, dizendo: Os tolos zombam, mas lamentarão;
e minha graça é suficiente para os mansos, para que não tirem proveito de vossa fraqueza; E se os
homens venham a mim, eu lhes mostrarei suas fraquezas."  Isso é inevitável.  Isso é inevitável.  Se
você estiver na presença de um ser justo e santo, perceberá suas fraquezas.  Você vai reconhecer o
que falta.

"Dou fraqueza aos homens para que sejam humildes; e minha graça é suficiente para todos os
homens que se humilham perante mim; porque se se humilharem perante mim e tiverem fé em mim,
então farei com que as coisas fracas se tornem fortes para eles."

Como as coisas fracas se tornam fortes?  Não é por travar uma batalha que você vai perder.  É por
reconhecer, como o irmão de Jarede, o fato de que nenhum de nós pode ir à presença de Deus sem
sentir profundamente esta escritura.  "Os tolos zombam, mas lamentarão."  Isso é Cristo falando.  "Dou
aos homens fraqueza [por um propósito], dou-lhes fraqueza para que sejam fortes."

Aquela bigorna que você está arrastando foi dada a você por Deus como uma dádiva.  Não o
amaldiçoe.  Ore para que Deus venha e o retire.  Você nunca será capaz de ir longe carregando isso
de qualquer maneira.  Você pode nem mesmo ser capaz de levantá-lo, mas na economia de Deus,
isso é uma dádiva.  Uma dádiva!  Não para você agir, nem se render, mas para você lutar contra com
humildade e mansidão e dizer: "Não estou ganhando. Não ganhei. Isso continua e continua, mas ainda
luto contra isso."

Quando você finalmente virá a Ele e clamará?  Quando, na angústia amarga de sua alma, como
Joseph Smith na prisão de Liberty, você gritará: "Por quanto tempo devo suportar isso? Quanto tempo
terei de sofrer com o abuso dos guardas?  sentar dentro de uma sala fechada, em uma masmorra,
para ouvir histórias sobre o estupro das pessoas que me seguiram? E o assassinato das pessoas que
acreditaram no que eu estava ensinando?"

Por quanto tempo o coração de Joseph se partiu na Cadeia de Liberty?  Ele emergiu dessa provação
como um homem fundamentalmente diferente daquele que entrou. Pessoas que dizem: "Sim, em
Nauvoo ele se empolgou com todos os tipos de coisas."  Falaremos mais sobre isso amanhã.
Falaremos mais sobre essa ideia de casamento e tocaremos na noção de pluralidade de esposas.
Vamos tocar sobre isso amanhã.

Veja, estas Escrituras, estes convites, estas profecias e esta mensagem que começou em Boise e
terminará em Phoenix, esta mensagem está convidando você a fazer o que foi originalmente
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profetizado no início desta dispensação.  Vimos essas profecias no início em Boise, Idaho.  O jogo
começou.  O desafio está em andamento.  A oportunidade está aqui.

Havia um preço a ser pago primeiro, envolvendo várias gerações de atraso.  Não poderíamos matar
um homem como Joseph por meio da conspiração de seus seguidores sem perder a oportunidade.
Mas esse momento chegou ao fim.  E um novo momento está sobre nós.  E se você ouvir, posso
declarar a você, em nome de nosso Senhor, que o dia da salvação mais uma vez chegou!  Tenha fé!
Acredite!  Ele é real!  Eu lhe dei uma descrição de Seu comportamento.  Eu dei isso da última vez, e
estou reiterando novamente aqui sobre alguns de seus atributos.  Venha para ele!  Procure por ele!
Tenha fé Nele!  Você tem mais motivos para ter fé e confiança Nele agora do que o irmão de Jarede
tinha em seus dias.

Houve um incidente que acho que uma palavra, uma palavra neste incidente realmente explica muito
do que tenho falado neste capítulo.  Este é um evento que ocorre dentro do Livro de Mórmon que pode
parecer bastante intrigante.  Mas agora que vimos o material do capítulo 3 do Éter e voltamos para ver
o incidente, de repente ele começa a ter uma conexão.

Este capítulo 22 de Alma envolvendo o pai de Lamôni, o rei.  Quero que vejam o pai que começa no
versículo 17 do capítulo 22 de Alma: “E aconteceu que quando Aarão disse essas palavras, o rei
prostrou-se diante do Senhor, de joelhos; sim, ele mesmo prostrou-se  sobre a terra, e clamou
fortemente, dizendo ... ”.  Não foram as palavras da oração que chamaram a atenção do céu, embora
sua oração fosse de fato necessária, relevante e exatamente a que o Senhor respondeu. Foi o que
veio antes.

Este era o rei.  O rei que poderia matar pessoas se quisesse.  Este foi aquele que, como Deus entre o
seu povo, exerceu o poder de vida e morte.  Este era o único que poderia cobrar impostos deles.  Este
era o único que não tinha absolutamente nenhuma razão para fazer o que fez aqui.  Veja o que ele fez.
Ele se prostrou no chão e "gritou fortemente".  Ele não orou.  Ele refletiu exatamente o que o irmão de
Jarede fez quando se aproximou de Deus.  No fundo da humildade e na sinceridade do seu coração,
ele demonstrou um apreço absoluto pela diferença entre ele mesmo, por um lado, e Deus, por outro.

Não me engane, não acho que seja necessário envolver-se fisicamente neste tipo de exibição.  Mas
quando a tela é uma extensão do que está no coração, está tudo bem.  Mas quando o que está no
coração está certo, não importa como é mostrado, porque Deus olha para o homem interior (56).  Este
rei ficou tão impressionado com o que tinha ouvido, que não teve vergonha de prostrar-se diante dos
missionários estrangeiros.  Ele não tinha vergonha de gritar nas profundezas da humildade.  Ele não
se importou com quem viu.  Ele não fez isso para ser visto.  Ele não se importou em estar sendo visto.
Ele fez isso porque, naquele momento, era isso que ele era.  Ele estava buscando a graça do trono da
graça.

Em seguida, lemos sua oração: "Ó Deus, Aarão me disse que existe um Deus; e se existe um Deus, e
se tu és Deus …." Você vê isso? Este é alguém que não tem certeza. Este é alguém que foi
condenado por sua própria inadequação. Pode não ser que no seu caso você não saiba o suficiente,
pode ser que você saiba demais do que está errado. Pode ser que o que falta de você venha de suas
falsas crenças. Tudo será apagado e reiniciado de qualquer maneira, se acontecer de você olhar
dentro dos céus por cinco minutos, você percebe que as pessoas que têm escrito sobre essas coisas
desde o início dos tempos, que não olham dentro dos céus, não sabem do que estão falando. As
suposições, as conexões e as ideias que circulam não são apenas falsas, muitas delas são ofensivas
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a Deus. Elas não estão certas. O quadro vai ser apagado. Deus está indo para o reordenar quando Ele
ministrar a você. Você verá as coisas sob uma luz completamente diferente quando isso acontecer.

Não é que você seja brilhante e uma luz brilhante de conhecimento que o qualifica para conhecer a
Deus.  Em vez disso, é o que está em seu coração.  Como seu coração foi preparado?  Se seu
coração está aberto para receber porque está quebrantado e seu espírito está contrito, então você
está pronto.

Às vezes fico surpreso com minha própria idiotice, porque argumentei com Deus, certa vez preferindo
a doutrina Mórmon à verdade!  Às vezes penso que o Senhor sempre teve isso em Seu coração.  Ele
queria me qualificar de uma forma que me tornasse o típico homem que se encontra na situação difícil
dos santos dos últimos dias.  Ele queria me qualificar para dizer: "Você afirma ter autoridade. Eu tinha
autoridade igual. Se eu não abusei da minha, e você abusou da sua, então o reino foi tirado de você."
Mas foi tirado de você e não deixado.  Ainda existe.  Só não mais onde a instituição afirma que existe.

Não vou começar outra igreja e não pretendo competir com os santos dos últimos dias e não pretendo
derrubá-los.  Essa é a obra de Deus, e caberá a Ele decidir o quão úteis as várias igrejas Mórmons
são para Seus propósitos.  Mas está claro para mim que não precisamos de outra igreja.  A única
coisa de que precisamos são pessoas penitentes.  A única coisa de que precisamos é de pessoas cujo
coração esteja certo.  Se alguém de uma igreja batista está aqui, então vá frequentar a sua igreja
batista.  Vá frequentar sua igreja Mórmon.  Há coisas boas em todas as igrejas, mas estude as
doutrinas da Restauração e conheça a Deus, e então vá e faça o que Ele deseja que você faça.

Eu estava apontando no intervalo que as pessoas que foram convidadas pela primeira vez para a festa
de casamento não estarão prontas e não virão (57).  Eles simplesmente serão hostis ou indiferentes
ao seu convite.  Eles serão mortos (58).  Vai ser o pessoal dos atalhos que vai vir (59).  Neste
momento, há um grupo que o Senhor deseja ouvir minha voz.  Eles estão num pequeno corredor e é
muito estreito.  Eles são os primeiros a ouvir o que tenho a dizer.  Poucos estão interessados, e
aqueles que ouvem sobre isso são amplamente hostis, até mesmo zangados.  A Igreja SUD se opôs a
essas conversas.  A ameaça de excomunhão baseava-se, em parte, na exigência de que não irei dar
essas palestras.

Vou colocar todas as palestras na Internet para que o convite fique à disposição de todos, não importa
o caminho que ocupem.  Não me importa onde você esteja no mundo, quando você lê as palavras que
estou falando ou ouve o que está gravado pelos esforços de Doug, você também está convidado.  A
mensagem é para todos.  Começa aqui, soa aqui, mas vai ecoar para fora.

Não me importo se ninguém me der crédito por esta mensagem.  É a verdade na mensagem que
importa!  Nunca foi sobre mim.  É sobre as doutrinas da Restauração.  Sempre foi sobre a verdade
transmitida por meio do profeta Joseph Smith.  É sobre os atos de Deus oferecendo salvação para nós
em nossos dias.  Em última análise, será sobre o estabelecimento de uma cidade de refúgio.  Não
agora, mas aos poucos.  Não há convertidos suficientes ainda;  está muito fraco.  Mas naquele dia,
ainda não haverá necessidade de outra igreja.  Ainda não haverá razão para dizer, eu quero sustentar
alguém.  Deus e somente Deus será sustentado naquele dia, não eu e nem qualquer outro homem.

Nem prevejo que na cidade de refúgio jamais haverá outro motivo para renomear o sacerdócio.  Minha
convicção é que, se tivermos Sião, o sacerdócio deve retornar ao seu nome original, “A Santa Ordem
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segundo o Filho de Deus”.  Se algum grande homem quiser dar um passo à frente e renomeá-lo com
seu próprio nome, não vou reunir.

Voltando à oração do rei: "Entregarei todos os meus pecados para te conhecer, e para que eu possa
ser ressuscitado dentre os mortos e ser salvo no último dia. E agora, quando o rei disse essas
palavras, ele ficou surpreso como se ele estivesse morto."

Veja o que acontece a seguir.  Quando ele se recupera, porque ao ser atingido como se estivesse
morto, ele se converte.  O Senhor ministrou a ele!

E no versículo 23: “E o rei adiantou-se e começou a ministrar-lhes. E ministrou-lhes, de modo que toda
a sua casa se converteu ao Senhor”.  [Isso é o que acontece quando você se converte ao Senhor.
Você não suporta olhar ao seu redor e ver outras pessoas deixadas na escuridão.  Você quer
convidá-los, mais ou menos como Natanael foi convidado a: "Venha e veja por si mesmo" (60). Venha
ao Senhor, venha e veja por si mesmo. Esse pouco de oração cética, se há um Deus,  e "se tu és
Deus, far-te-ás conhecer a mim?"  Isso funcionou! Mas não porque este seja um encantamento
mágico, em vez disso, porque o rei clamou com o coração quebrantado e espírito contrito.

As pessoas que passam por cerimônias religiosas muitas vezes pensam erroneamente que têm algum
mojo poderoso, algum vodu convincente.  Mas o propósito da cerimônia é ensinar-lhe alguns preceitos
internos, uma verdade poderosa.  O preceito é o que você deve encontrar em seu coração.  Os ritos e
ordenanças têm o objetivo de testificar de uma verdade maior.  Antigamente, entre os judeus, havia
ritos do sacerdócio Aarônico.  Mas eles viram suas ordenanças como se fossem um fim.  Os ritos não
são um fim.  O objetivo deles é ser um símbolo para lembrá-lo de algumas grandes verdades a
respeito de nosso Deus.

A pedra angular das cerimônias restauradas por meio de Joseph envolve um diálogo entre você e o
Senhor, no qual você é simbolicamente trazido de volta à Sua presença.  Depois disso, você é selado
como casal para a eternidade.  Esses são conceitos elevados.  Eles são retratados de forma poderosa
nas ordenanças e nos ritos.  Destinam-se a transmitir-vos a realidade de que tudo isto é possível
porque Deus pretende, de facto, preservar a vós e a todas as associações que prezais, desde que
sejam dignas.

Não pense que você não tem fé!  Se este Rei, com esta oração, pode ir a Deus e pedir e receber uma
resposta, sua fé é o suficiente.  Esse não é o impedimento.  O impedimento é o orgulho do seu
coração, a dureza do seu coração, a autossuficiência que você pensa ter, as tradições que o prendem,
a arrogância do seu coração, a falta de vontade de clamar poderosamente a Deus, e então ser  aberto
para receber uma resposta.  Isso foi o suficiente, e você também pode fazer o suficiente.

O Senhor conta uma história em Marcos, capítulo 9, começando no versículo 17. Houve um sujeito
que veio a Cristo e perguntou: "Mestre, trouxe-te meu filho, que tem um espírito mudo; e onde quer
que o leve, ele  dilacera-o; e ele espuma, e range os dentes, e definha-se; e eu disse aos teus
discípulos que o deveriam expulsar, e não puderam. Ele lhe respondeu, e disse: Ó geração incrédula,
até quando hei de  estar contigo? até quando te suportarei? traze-o a mim. E trouxeram-no a ele; e
quando o viu, o espírito imediatamente o feriu; e ele caiu no chão, chafurdando de espuma. E
perguntou a seu  Pai, Há quanto tempo isto veio a ele? E ele disse: De um menino. E muitas vezes o
tem lançado no fogo, e na água, para destruí-lo; mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão
de  -nos, e ajuda-nos. Disse-lhe Jesus: Se podes crer, tudo é possível àquele que crê. E
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imediatamente o pai de  a criança clamou e disse com lágrimas: Senhor, eu creio;  ajuda a minha
incredulidade. "

Você não precisa mais do que já tem.  Por quê você está aqui?  (Bem, a maioria de vocês. Alguns
vieram apenas para criticar e reunir informações. Alguns de vocês, na dureza de seu coração,
chegarão a um ponto em que, no dia do julgamento, vocês olharão para trás neste momento e
perceber: “Eu me condenei pela dureza do meu coração e pela amargura da minha alma, porque vim
para julgar um homem cujo coração era reto diante de Deus, e o meu não.” Seu coração ficará partido
naquele dia.))

Mas olhe para este homem cujo coração foi partido neste dia.  Ele gritou.  “Senhor, eu creio;  ajuda a
minha incredulidade."  Você tem um desejo, você tem a boa vontade, mas é tão frágil! É tão frágil que
você acha que não é o suficiente! Esse não é o problema. Gritar! Pergunte a ele!

Lembre-se de Seus discípulos que O seguiam, que eram Seus seguidores fiéis, aqueles discípulos não
puderam consertar esse menino.  Esses discípulos haviam desistido de tudo para vir e segui-Lo.  Eles
sabiam muito mais do que este homem.  Mas o conhecimento deles não lhes fez bem.

Jesus curou o menino.  Depois do incidente, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: "Por que
não pudemos nós expulsá-lo?"  Cristo respondeu-lhes e disse: "Esta espécie não pode surgir por nada,
mas por oração e jejum."

Por que você tem que ser afligido pela oração e pelo jejum, se você é um seguidor do Senhor, para
chegar ao ponto em que pode fazer isso?  Porque você não cai de próstata, chorando com lágrimas de
um coração quebrantado e um espírito contrito.  Se este homem, nesta condição, pode dizer: "Eu
creio, ajude a minha incredulidade."  Se este homem pode fazer isso e ter o Senhor em seu nome
operando um milagre, você também pode acreditar o suficiente, você também pode realizar o que
deseja, você também pode ir a ele.

Mateus cobre o mesmo incidente.  Este é o capítulo 17 de Mateus, começando no versículo 19: “Então
vieram os discípulos ter com Jesus à parte, e disseram: Por que não poderíamos nós expulsá-lo? E
Jesus disse-lhes: Por causa da vossa incredulidade; porque em verdade vos digo: Se tereis fé como
um grão de mostarda e direis a esta montanha: Afasta-te daqui para aquele lugar; e ela se afastará; e
nada vos será impossível. No entanto, este tipo não sai senão pela oração e jejum."

A fé como um grão de mostarda é o que o Senhor disse que eles precisavam.  O defeito não consiste
na falta de fé no Senhor.  O defeito é a arrogância e a dureza do coração que o impede de gritar, na
angústia realista do seu coração, olhando para Deus que tenta conduzi-lo até Ele.  Essa profundidade
de humildade, esse status de ser alguém que é totalmente inofensivo, aquela condição em que você
não apresenta nenhuma ameaça aos justos, você é inofensivo como uma pomba e busca apenas o
aperfeiçoamento dos outros.  Isso é quem Deus é e o que você deve se tornar para que Deus seja
capaz de redimir você para ser como Ele.  Isso envolve você mudar voluntariamente para ser essa
pessoa, por sua submissão a ele.  Porque não há razão para dar aos orgulhosos, vaidosos e
guerreiros a capacidade de atormentar e afligir os outros, porque eles têm autoridade de Deus.  Há
todos os motivos para dar autoridade apenas a alguém que no final das contas estaria disposto a dar a
chuva para cair sobre os justos e os iníquos e fazer o sol brilhar tanto sobre os justos quanto sobre os
iníquos.  Eles podem ser confiados com o poder de Deus, porque o poder da piedade consiste neste
tipo de coração.  E neste tipo de coração Deus pode realizar qualquer coisa.
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Em todos esses exemplos, a petição feita a Deus não é chamada de oração, mas, em vez disso,
clama a ele.  No capítulo 4 de Romanos, Paulo escreve sobre o pai Abraão.  No versículo 3, ele
explica que Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça.  O versículo 13 fala sobre a
promessa de Deus de que Abraão seria um herdeiro do mundo, não para ele ou para sua semente
pela lei, mas pela justiça da fé.  Porque Abraão creu em Deus, ele confiou Nele;  portanto, ele herdou
tudo, todo o mundo - ele é o pai dos justos!

Começando com o versículo 17: “(Como está escrito: Fiz-te pai de muitas nações) diante daquele em
quem creu, sim, Deus, que vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se fossem. Quem
contra a esperança acreditou na esperança, para que ele pudesse se tornar o pai de muitas nações,
de acordo com o que foi dito: Assim será a tua descendência. E não sendo fraco na fé, ele não
considerou seu próprio corpo agora morto, quando ele estava perto de um  cem anos de idade, nem
ainda a morte do ventre de Sara: Ele não vacilou na promessa de Deus por incredulidade; mas foi forte
na fé, dando glória a Deus; E estando totalmente persuadido de que, o que ele havia prometido, ele
também era capaz de  executar."

Não havia nenhuma prova de que um velho, "morto" (isto é, agora impotente), velho, pudesse gerar
um filho com uma Sarah estéril na pós-menopausa.  Mas Abraão não duvidou, e você tem antes de
você promessas faladas pela voz de um anjo a respeito das coisas que Deus tem reservado para o
seu dia, e você duvida?  E você questiona?  E você acha que Deus não é capaz de realizar o que Ele
pretende fazer?

O mesmo dia que todos os profetas aguardaram, desde o início dos dias de Adão até agora (como
vimos em Centerville), está sobre nós.  Você duvida que Deus pode fazer isso acontecer?  Você
duvida do que venho falando desde que começamos em Boise e agora chegamos aqui?  Se Deus
pode enviar alguém para declarar essas coisas a você, na confiança e na fé e no conhecimento de que
estou falando com você a Seu serviço, e eu posso fazer isso nesta sala, neste edifício que abriga um
cassino, neste  cidade construída no jogo e no desespero, a salvação vem a você hoje pela palavra de
Deus.  Você duvida que Deus não pode fazer um lugar santo em algum lugar que não tenha sido
pisado pelos gentios?  Você duvida que Deus não pode levar a efeito Sua obra na culminação dos
séculos?  Tenha a fé de um grão de mostarda porque ele está chegando, vai acontecer, e se você não
tiver fé, não será convidado.

As promessas exigiam que Abraão suportasse a prova de sua fé.  Não é fácil.  Quero levá-lo de volta a
um incidente, notável à sua maneira.  Está em 1 Samuel capítulo 17. Todos os exércitos de Israel
foram envergonhados.  Davi trouxe queijo e pão para seus irmãos e ouviu o que estava acontecendo e
disse: "Bem, vou sair e ferir aquele filisteu ímpio."

1 Samuel 17:34: “E disse Davi a Saul: Teu servo cuidava das ovelhas de seu pai, e veio um leão e uma
ursa, e tirou um cordeiro do rebanho;  e o tirei da boca dele; e quando ele se levantou contra mim, eu o
peguei pela barba, e o feri, e o matei. Teu servo matou tanto o leão como o urso; e este filisteu
incircunciso será como um deles visto que desafiou os exércitos do Deus vivo, disse Davi: O Senhor,
que me livrou das garras do leão, e das garras do urso, me livrará das mãos deste filisteu."  Este é
Davi, que tinha toda a confiança, apesar de todos os outros hesitarem, olhando para o vale e dizendo:
"Não iremos".  Mas Davi disse: "Sim, vou sair. Vou cuidar dele. Eu matei um urso, eu matei um leão, eu
poderia matar esse cara. Não há nenhuma diferença aqui realmente."  Davi não via isso como um
conflito entre homem e homem, mano a mano.  Ele viu isso como um conflito entre um mero homem e
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Deus.  Tudo o que era necessário era que alguém acreditasse em Deus, e Deus cuidaria da luta.  A
batalha é do Senhor!  Sempre foi.  A batalha é do Senhor e, portanto, o Senhor é capaz de livrar.  Mas
é aqui que fica interessante.

Pule para o versículo 39: “E Davi cingiu a espada sobre a armadura e tentou ir; porque não o tinha
provado. E Davi disse a Saul: Não posso ir com estes porque não os experimentei.  E Davi os tirou de
cima dele [então ele livrou a espada, livrou-se da armadura, ele se livrou de tudo]. E ele tomou seu
cajado em sua mão, e escolheu para si cinco pedras lisas fora do riacho, e as colocou em bolsa de
pastor  a bolsa que ele tinha, mesmo em um alforje; e sua funda estava em sua mão; e ele se
aproximou do filisteu."  No caminho para a batalha, ele parou no riacho e pegou cinco pedras.

Pule para o versículo 49: "E Davi pôs a mão na sua bolsa, e tomou dali uma pedra, e a lançou uma
gíria, e feriu o filisteu na testa."  Ele só precisava de um.  Davi precisava de apenas um.  Davi pegou
cinco.  Davi acreditava que o Senhor poderia matar Golias, mas ele pegou cinco pedras.  Ele tinha fé
suficiente.  Isso não significava que ele tinha tanta confiança que se armou apenas com uma pedra.
Depois de cruzar o riacho, você não encontrará pedras lisas.  O riacho os desgasta, torna-os redondos
e lisos.  Você precisa de uma pedra lisa para que a trajetória seja verdadeira.  Ele era um atirador e
sabia que precisava desse tipo de pedra.  Então, ao cruzar o riacho, ele pegou cinco, não um..

Em todos esses exemplos, você vê exatamente a mesma coisa!  Você vê você.  Isso é o que você vê.
Oh, o grande e o poderoso e o poderoso, e o milagroso e o maravilhoso, e aqueles sobre quem lemos,
eles são você.  Eles tinham as mesmas inseguranças que você.  Um diz: Vou abandonar todos os
meus pecados para conhecê-lo.  É uma barganha que vale a pena fazer, e depois é uma barganha
que vale a pena manter.

Seja acreditando.  Você tem fé suficiente, mas também tem fé suficiente no que lemos antes.  Eu
quero ler de novo.  "Portanto, santificai-vos para que vossas mentes fiquem voltadas para Deus, e dias
virão em que o vereis; porque ele vos revelará o seu rosto, e será em seu próprio tempo, e em seu
próprio caminho, e de acordo com  à sua própria vontade" (D&C 88:68).  Ele e não você controla isso.

Eu comentei durante o intervalo para alguém, e vou reiterá-lo novamente aqui.  Muitos daqueles a
quem essas promessas são feitas receberão a vindicação da promessa nos últimos momentos de
suas vidas.  Alvin, enquanto estava morrendo, anjos vieram e ministraram a ele.  Joseph o veria mais
tarde no reino celestial (61), mas estava no auge da morte quando os anjos ministraram a seu irmão
Alvin.

Stephen, enquanto estava sendo apedrejado, teve os céus abertos para ele.  Nos últimos momentos
de sua vida, sofrendo uma forma brutal de execução, ele estava orando.  Ele estava tão cheio do
Espírito daquilo que viu que orou por aqueles que estavam em processo de matá-lo (62).

São Francisco de Assis, vivendo numa era apóstata, numa igreja apóstata, acreditou e seguiu o
Sermão da Montanha.  Seu coração era puro e como o último mês de vida de São Francisco se
aproximava do fim, anjos vieram e o serviram.  Nossa ideia do que é preciso para ser puro diante de
Deus não é a mesma que a visão de Deus sobre o que é preciso para ser puro diante dEle.

Abra em Lucas capítulo 18, porque lá o Senhor basicamente lhe diz como Ele avalia se alguém se
purificou diante Dele.  Esta é uma parábola que o Senhor dá encontrada no capítulo 18 de Lucas,
falando sobre aqueles que confiaram em si mesmos que eram justos.
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Começando no versículo 10. "Dois homens subiram ao templo para orar; um fariseu e o outro
publicano. O fariseu se levantou e orou assim consigo mesmo, Deus, obrigado, porque não sou como
os outros, extorsores, injustos, adúlteros, ou mesmo como este publicano. Jejuo duas vezes na
semana, dou o dízimo de tudo o que possuo. E o publicano, estando de longe, não levantaria nem
mesmo os olhos ao céu, mas  bateu no peito, dizendo: Deus tenha misericórdia de mim, pecador. Eu
vos digo, este desceu justificado para sua casa, e não aquele; porque todo o que a si mesmo se
exaltar será humilhado; e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. "

Deus só pode exaltar os mansos, porque só os mansos podem ser confiáveis.  Isso é o que significa
santificar-se.  Nossa ideia de pureza e a ideia de pureza de Cristo baseiam-se em critérios muito
diferentes.  Por que a mansidão é exigida de um Deus, por um Deus?  O que aconteceria se o próprio
Deus não fosse paciente, disposto a sofrer abusos e ser rejeitado?  O que aconteceria se Deus fosse
egoísta?  O que aconteceria se Deus não devolvesse bênçãos por maldições?  O que aconteceria se
Deus não fosse exatamente o que Ele pregou no Sermão da Montanha?  O que aconteceria se Deus
não abençoasse aqueles que O usaram e abusaram de maneira maldosa?  O que aconteceria se
Deus não se submetesse a cair nas mãos de homens ímpios para ser desprezado e rejeitado?  E
então ser morto na vergonha, pendurado nu na cruz, à vista de todo o mundo, enquanto as pessoas
cuspiam nele, zombavam dele e O ridicularizavam, dizendo: "Se você realmente é o que diz que é,
desça da Cruz; então, acreditaremos."

Ai de todos aqueles que dizem: “Se você realmente é quem diz que é ...” quando a voz de Deus está
soando em seus ouvidos.  Eles também teriam rejeitado o Senhor.  Eles teriam crucificado o Senhor
também.  Eles não são Suas ovelhas porque não ouvem Sua voz.  Se fossem Suas ovelhas, ouviriam
Sua voz.

Se somos obrigados a desenvolver os atributos de Cristo, como é possível fazê-lo, a menos que Deus
pacientemente tente nos persuadir a ser voluntariamente como Ele?  Como você pode esperar ser
como Ele, se se recusa a ser persuadido?

Deus veio como uma das coisas fracas deste mundo.  A única maneira pela qual Ele irá convidá-lo é
por meio de uma das coisas fracas deste mundo, falando em fraqueza, pedindo que você seja
persuadido.  Não importa o quão sério eu seja, eu conheço minha posição diante de Deus.  O que
importa é sua disposição de ser persuadido.  Sobre isso não tenho controle e não quero controle.  Eu
simplesmente apresento o caso como o Senhor colocou para mim, na esperança de que o que Ele tem
a oferecer, e o que Ele diz precisa ser dito, chegue até você.  Seu relacionamento e sua
responsabilidade não é comigo; é para ele.  Portanto, esteja persuadido.  Por favor, para seu próprio
bem, seja persuadido.

Agora, quero abordar algumas coisas que podem estar desconectadas, mas surgiram, então irei
abordá-las:

Não temos hinos de abertura, não temos hinos de encerramento e não temos orações.  Você pode ler
um sermão do Senhor no Novo Testamento ou no Livro de Mórmon e verá que Ele não tinha orações
iniciais antes de fazer o sermão.  Ele veio, deu o sermão e foi embora.
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Não há nenhum coro para prepará-lo.  Não houve oração de abertura ou oração de encerramento.
Achei que devíamos fazer isso e me disseram: "Não, não fazemos isso."  Ele não fez isso, estou em
missão dele;  portanto, estou fazendo da maneira dele.

Quando estamos em um sábado, o que aconteceu em uma ocasião nessas palestras e não
acontecerá novamente, tínhamos uma música de abertura, tivemos uma oração de abertura, tivemos
uma oração de encerramento para honrar o dia de sábado e guardá-lo sagrado.  Então, se alguém foi
questionado sobre isso, se ouvir essa gravação, terá a resposta.

No exemplo de oração de Cristo (estou falando sobre Seu exemplo agora, não estou falando sobre o
que Ele disse sobre o assunto), Cristo, no Sermão da Montanha, disse a você que a oração deve ser
feita em segredo.  Este é Mateus 6, começando no versículo 5. “E quando orares, não serás como os
hipócritas; porque adoram orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos
homens.  Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas tu, quando orares,
entra no teu quarto e, quando fechares a porta, ora a teu Pai que está em secreto; e teu Pai que vê em
secreto te recompensará  abertamente. Mas, quando orardes, não usareis repetições vãs, como fazem
os gentios: porque pensam que serão ouvidos pelo seu muito falar. Não sejais, pois, como eles:
porque vosso Pai sabe das coisas de que necessitais, antes que vocês perguntem a ele."

Veja, fiz a oração de abertura na reunião sacramental, fiz a oração de abertura nas reuniões do sumo
conselho, fiz a oração de abertura nas conferências de estaca, fiz a oração de abertura uma vez numa
reunião com Bruce R. McConkie, que era a autoridade geral visitante, fiz orações iniciais em vários
ambientes e devo dizer que, quando oro em segredo, não preciso me preocupar com o que as outras
pessoas pensam sobre meu vocabulário, conteúdo, frases incompletas, particípios pendentes ou
noções estúpidas.  Não preciso me preocupar com nada disso.  É entre mim e Deus.  Mas quando
estou na esquina, ou no púlpito, ou diante das pessoas e orando, (você pode ser melhor do que eu),
nunca fui capaz de orar em público nesses ambientes, sem pelo menos alguma preocupação com as
palavras que saem da minha boca e seu efeito sobre o público.  Sempre senti que estava fazendo
mais um sermão do que uma oração a Deus.  Essa é uma fraqueza que eu tenho e que você também
pode ter.  Cristo lida com isso pela maneira como nos ensina a orar.

O exemplo de oração de nosso Senhor foi tão particular que Seus discípulos tiveram que vir a Ele e
pedir: "Senhor, ensina-nos a orar."  Eles o testemunharam orando.  Vou inseri-lo na transcrição.  Vou te
dar exemplos.  Quando o Senhor foi orar, Ele saiu sozinho, separado.  Às vezes, ele passava a noite
toda orando.  Mas o fato de que Ele orou, embora esse fato fosse conhecido, o conteúdo da oração foi
perdido.  O que Ele disse não era conhecido.  Existem dois exemplos que temos.  Temos o exemplo
que Ele dá no Sermão da Montanha que é em grande parte em resposta à pergunta: "Ensina-nos a
orar."  Ele lhes diz como orar. Então há a oração desesperada no Jardim do Getsêmani, onde Ele
implora para que o cálice seja removido Dele.

Quando nosso Senhor orou, mesmo que Suas orações tenham durado durante a noite inteira, elas
eram em particular.  Ele viveu o que Ele ensinou.  Ele fez o que disse.  E não quero tentar as pessoas
a se renderem à mesma fraqueza que eu tenho, ou seja, a fazer isso para serem vistas pelos homens,
simplesmente porque os homens estão ouvindo.

Vá para João 17. Isso é outra coisa sobre a oração - as orações de Cristo.  João 17: 1, esta é a
Grande Oração de Intercessão: "Estas palavras proferiram Jesus e ergueram os seus olhos ao céu."
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Quando Cristo orou, Ele não abaixou a cabeça ou cruzou os braços.  Ele se dirigiu a Seu Pai que está
no céu quando Seus olhos foram levantados.

Vá para João 11:41, “Tiraram então a pedra do lugar onde o morto estava deitado. E Jesus ergueu os
olhos e disse: Pai, obrigado porque me ouviste”.  Novamente, dirigindo-se a Seu Pai enquanto
levantava Seus olhos para cima.

Vá para João 11:41, “Tiraram então a pedra do lugar onde o morto estava deitado. E Jesus ergueu os
olhos e disse: Pai, obrigado porque me ouviste”.  Novamente, dirigindo-se a Seu Pai enquanto
levantava Seus olhos para cima.

Você gostaria que eu falasse assim com você?  [Vira-se para a parede e fala de volta para a platéia.]
Talvez eu termine a palestra desta forma.  [Retornando.]

Olhe, ore a Ele e perceba que, ao chegar até Ele, Ele prefere chegar até você com maior entusiasmo
do que qualquer um de vocês.  Mas, a fim de estabelecer as condições necessárias para nosso
desenvolvimento, havia uma lei ordenada antes da fundação do mundo, sobre a qual todas as
bênçãos se baseiam.  Essa lei é tão facilmente acessível ao pai do rei Lamôni quanto ao pai do rapaz
que foi ultrapassado e caiu no fogo e na água.  É tão acessível para o irmão de Jarede quanto para
você.  Porque quando a lei antes da fundação do mundo foi ordenada, era para todos os homens
possivelmente receberem a plenitude de Deus.  Se receber Sua plenitude exigisse um curso de
raciocínio rabínico ou um grau teológico avançado, não haveria quase ninguém que fosse salvo.  Mas
o Livro de Mórmon nos dá conta após conta.  O que acontece com aqueles que não possuem o
coração mole necessário e a disposição para se curvar?  Eles voltam dizendo: "Deus não nos faz
conhecer tal coisa".  Como Lamã e Lemuel, eles estabelecem para si mesmos, usando seus pescoços
de ferro e suas sobrancelhas de bronze, a incapacidade de olhar para Deus e serem salvos.

Terminei o conteúdo que deveria entregar aqui.  Espero que alguns de vocês venham ouvir o que
tenho a dizer amanhã.  Eu entendo que será um ajuste mais apertado.  Claro, não sei se algum de
vocês tem a intenção de aparecer.  Portanto, deixe-me terminar prestando testemunho a você de que
isso não é tão distante que você não possa segurá-lo.  Isso não está tão longe que você não possa
recebê-lo da mesma forma.  Isso não está distante.

"Porque este mandamento que hoje te ordeno, não está escondido de ti, nem está longe. Não está no
céu, para que digas: Quem subirá por nós ao céu e o trará até nós,  para que o ouçamos, e o
façamos? Nem é além do mar, para dizeres: Quem passará por nós o mar, e o trará, para que o
possamos ouvir e cumprir? Mas a palavra  está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para o
fazeres ”(Deuteronômio 30: 11-14).

Receba o Espírito Santo e ele residirá em você.  Receba o que Deus oferece, e então você não
precisará que nenhum homem lhe diga: "Conheça o Senhor", pois todos vocês O conhecerão.

Termino em nome de Jesus Cristo, Amém.
___________________________
FOOTNOTES
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mensagem com a pretensão da aprovação de Deus.
42 O artigo, intitulado The brother of Jared at the Veil, está incluído em Selected Writings of M.
Catherine Thomas, Deseret Book, (Salt Lake City, 2000), começando na p.  99. Ela começa com
afirmações excessivamente amplas sobre os templos SUD.
43 See D&C 137:2-3
44 Lucas 22:25
45 See 1 Néfi 2:22
46 D&C 93:39
47 Filipenses 2:12
48 D&C 107:54-55
49 See 3 Nefi 11:3-7
50 3 Néfi 11:8
51 Ibid
52 Ele “bebeu do cálice amargo que o Pai lhe deu”.  Ele “glorificou o Pai ao tomar sobre si os pecados
do mundo”.  Ele “sofreu a vontade do Pai em todas as coisas desde o princípio”.  Ver 3 Néfi 11:11. Ele
é assim: o Filho obediente do Pai.
53 3 Néfi 11:12
54 D&C 76:74
55 Parafraseando Éter 12:27
56 1 Samuel 16:7
57 Mateus 22:2-6
58 Mateus 22:7
59 Mateus 22: 8-10
60 Em resposta à pergunta de Natanael sobre se algo bom poderia vir de Nazaré, Filipe disse: “Venha
e veja.” João 1:46
61 D&C 137:1-5
62 Atos 7:59-60
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