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Esta é a nona parte de uma única palestra, toda projetada para nos lembrar do que foi dado na
Restauração por meio de  Joseph Smith. Muito do que aconteceu antes tem a intenção de ser
fundamental para o que virá hoje e para o que virá quando terminarmos em Phoenix. Hoje o
tema é sobre casamento e família, por isso, vejo tudo antes como fundamental até hoje, porque
de todas as coisas que é preciso entender antes de nos qualificarmos para ser como Deus, é
ter esse assunto entendido e incorporado em como vivemos.

Se você for a Gênesis 2:18, diz: “E disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só;”
Se não é bom para o homem ficar só; temos que necessariamente concluir que se você quer
ser "bom" no sentido que Deus deseja que o homem seja bom, você tem que estar com uma
mulher. Tem que haver uma união do homem e da mulher. Caso contrário, não importa quem
você seja, não importa o que você seja, não importa quais virtudes você possa ter, você não
pode ser, aos olhos de Deus, "bom" - no sentido em que Deus usa a palavra "bom" para
descrever a condição do homem em seu estado separado e único.

Afinal, a obra de Deus é levar a efeito "a imortalidade e a vida eterna do homem". Isso nem é
uma possibilidade se você não tem o homem e a mulher juntos. A condição de “vida eterna”
requer procriação. Portanto, não é "bom" que o homem esteja só.

Na criação (isto está no capítulo anterior, Gênesis 1), a criação do homem é descrita: “Criou
Deus, pois, o homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou; homem e mulher os criou. E
Deus os criou. os abençoou, e Deus lhes disse: Frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e
subjugou-a ”(Gênesis 1: 27-28). Veja, quando se trata da imagem de Deus, a imagem de Deus
é tanto masculina quanto feminina. Esses são os Eloheim. Quando falamos sobre o “Eloheim”,
um verbo no singular é usado. Ou seja, o Eloheim “é”. Este verbo no singular é usado apesar
da palavra “Eloheim” estar no plural. Por que você usaria um único verbo com um substantivo
no plural? O motivo pelo qual você faria isso é que os dois são um. É porque não há diferença
entre o Pai e Sua Consorte, sobre quem tão pouco se fala. Isso ocorre porque há algo em seu
papel que, neste ponto, não foi permitido emergir em nossa visão clara. Isso é sabedoria nEles
porque Eles sabem que a retenção de informações nos protege.

Nas escrituras, a voz de Deus é descrita como o som das águas, águas impetuosas, águas
poderosas (1). Se eu fosse encenar a investidura, a voz que você ouviria sempre que Eloheim
falasse seria a voz de um homem e uma mulher falando em uníssono. Não seria a voz de um
homem sozinho, nem seria a voz de um homem numa câmara de eco, e eu não usaria efeitos
sonoros. Eu não faria nenhum esforço para causar feedback ou fazer soar como a conversa de
Charlton Heston na montanha, conforme retratado no filme Cecil B. De Mille Os Dez
Mandamentos. Eu não faria isso. Eu teria um homem e uma mulher falando em uníssono
sempre que Eloheim falasse.

Se você deseja saber o que é a imagem de Deus, as escrituras declaram claramente: "... à
imagem de Deus o criou; homem e mulher os criou". Essa é a imagem de Deus. É assim que
Deus, se você olhar para a Sua imagem, deve ser. Esta é a razão pela qual, quando você tem
o Pai em toda a Escritura em exibição, é sempre com uma Hóstia. Ele aparece com a Hóstia
celestial porque nosso Deus, no final, não é a imagem de um único sujeito num manto. É essa
imagem, masculina e feminina. Os dois estão juntos.

Você vê isso nas escrituras numa passagem que foi lida pelos santos dos últimos dias, talvez
mais do que qualquer outra denominação. É em 1 Coríntios 11, começando no versículo 11:
"Todavia, nem o homem é sem a mulher, nem a mulher sem o homem, no Senhor Porque,
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como a mulher veio do homem, assim também o homem pela. mulher, mas todas as coisas de
Deus." [tradução KJV] O modificador aqui na tradução do King James funciona
maravilhosamente bem. Porque ao pensar no que está sendo dito aqui, a mulher é do homem,
todas as coisas são de Deus e o homem é da mulher.  Mulher do homem, todas as coisas de
Deus, o homem pela mulher.  É assim que os homens entram no mundo é pela mulher.  Foi
assim, aliás, também como o primeiro homem veio ao mundo;  é pela mulher.

Pense na imagem de Deus. Então pense no que é dito aqui sobre “não ser bom para o homem
ficar sozinho”. Ou seja, a imagem de Deus inclui a noção de companheirismo. Isso é o que o
torna "bom".

Pense em multiplicar e reabastecer. A imagem de Deus inclui, necessariamente, descendência.
Como um indivíduo separado e único, você é finito; cada um de nós é finito. Mas quando você
junta o homem e a mulher, é a imagem de Deus, porque eles se tornam potencialmente
infinitos. Apesar de estarmos na mortalidade, tornamo-nos infinitos, o que significa que não
temos fim na multiplicação. Sentados nesta sala hoje, somos todos descendentes de Adão e
Eva. Eles estão presentes aqui hoje, em vocês, porque continuam, apesar de terem morrido.
Até que eles voltem do túmulo, ainda não importa se eles estão mortos; eles ainda estão
presentes por meio das pessoas que são seus descendentes.

Eles se tornaram a imagem de Deus. Este é o âmago da redenção; isso está no âmago da obra
de Deus; isso está no âmago do que significa para Deus completar Sua obra e ter a
continuação das sementes (2). Isso é o que Deus faz. Isso é o que os Deuses fazem.

Dê uma olhada em Doutrina e Convênios 132. Também encontramos esse conceito de infinito
na seção 132. (Pretendo dizer muito sobre algumas das travessuras que nos foram
apresentadas através da seção 132, mas não agora. Voltaremos a isso, mas agora quero me
concentrar na linguagem e nas promessas que são estendidas porque duplicar o que você está
vendo no relato de Gênesis.) Isso está na seção 132, começando no versículo 19: "E outra vez,
em verdade vos digo, se um homem se casar com sua mulher, por minha palavra, que é minha
lei, e por o novo e eterno convênio, e é selado a eles pelo Espírito Santo da promessa ... ”. Em
seguida, eles são prometidos, mais ou menos no meio desse versículo, que eles herdarão,
"tronos, reinos, principados e potestades, domínios ...". E continua dizendo: “eles." Observe
que não é "ele" e observe que não é "ela"; é "eles", porque se você vai passar, você vai ter que
ser "eles" e não ele ou ela. "...[E]les passarão pelos anjos e pelos deuses, que estão
assentados ali , para sua exaltação e glória em todas as coisas, conforme forem selados sobre
suas cabeças, glória essa que será a plenitude e continuação das sementes para todo o
sempre. Então eles serão deuses, porque eles não têm fim; portanto serão de eternidade a
eternidade, porque eles continuam; então eles estarão acima de tudo, porque todas as coisas
estão sujeitas a eles. Então eles serão deuses, porque eles têm todo o poder, e os anjos estão
sujeitos a eles. Em verdade, em verdade vos digo que, a menos que cumprais a minha lei, não
podeis alcançar esta glória."

A noção de que vais ter sucesso em adquirir a glória comparada a Deus, como um indivíduo
separado e único, não é encontrada em nenhum lugar como uma promessa nas Escrituras.
Não é uma expectativa razoável. É uma expectativa não escriturística. É uma esperança tola.
Porque não conta de acordo com as coisas que Deus criou como Ele as criou. Entenda,
aqueles versículos que lemos em Gênesis, esses versículos eram antes da Queda — e a
condição em que Adão e Eva se encontravam na época em que esses incidentes aconteceram
incluía a imortalidade, porque eles ainda não haviam caído em desgraça. O casamento e a
união dos dois tinham como objetivo durar para sempre porque a morte ainda não tinha entrado
no mundo. Como Deus disse, era "bom" para eles estarem juntos. Considere os requisitos:

Casar-se com uma esposa,
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● "Selada",
● "Espírito Santo da Promessa", então
● “Passe pelos anjos,”
● “Entra em exaltação,” e
● Obtem "glória, plenitude. ”

Todas essas palavras são aplicáveis   apenas ao homem e à mulher juntos como um. É apenas
aplicável ao estado exaltado de um casamento digno de preservação para a eternidade.

Em vez de se concentrar nisso como algo que você pode receber na grande vida futura como
uma recompensa, mude sua visão. Em vez de alguma glória distante a ser dada na vida após a
morte, por que não pensar se as condições descritas nestes versículos são em si uma
recompensa nesta vida. Pense nisso como algo a ser obtido agora, não algo a ser adiado e
esperado na vida após a morte - não na eternidade, mas hoje.

Pode-se dizer, a respeito de seu próprio casamento, que não é bom para o homem ficar
sozinho? Vocês dois juntos são melhores do que cada um de vocês sozinho? Seu casamento é
uma fonte de alegria, de felicidade, de contentamento, de companheirismo? O Senhor disse a
eles para se multiplicarem e encherem a terra. Você acha que em seu relacionamento familiar
há alegria, regozijo e felicidade como consequência do meio ambiente você e sua esposa
montaram em sua casa?

Como mulher, seu relacionamento é à imagem de Deus? Há santidade na maneira como você
e seu marido interagem? Se você tivesse que calcular se alguém, olhando para vocês dois,
veria em você a imagem de Deus, não é? Essas não são apenas noções felizes para a vida
após a morte; devem ser descrições de como seu casamento poderia e deveria ser. Você pode
sentir a glória de Deus em seu casamento? Lembre-se de que vimos isso em D&C 93:36. "A
glória de Deus é inteligência, ou em outras palavras Luz e Verdade." A glória de Deus sendo
luz, a glória de Deus sendo a verdade. Isso é algo presente no casamento que você tem
agora? Seu casamento é cheio de vida? Com luz? Com verdade? Com compreensão?

Volte para D&C 121; há alguns versículos que quero chamar sua atenção, principalmente se
você vê o homem e a mulher juntos como um só. Leia esses versículos como se eles
descrevessem "aquele", que é você e sua esposa. Isso começa no versículo 40, "Muitos são
chamados, mas poucos são escolhidos. Nenhum poder ou influência pode ou deve ser mantido
em virtude do sacerdócio, apenas pela persuasão, pela longanimidade, pela brandura e
mansidão, e pelo amor não fingido; Por gentileza e conhecimento puro, o que aumentará
grandemente a alma, sem hipocrisia e sem dolo."

Dentro de sua família, dentro de seu casamento, você e sua esposa estão aprendendo a usar a
persuasão? Em seu casamento, você e seu marido estão aprendendo a usar a gentileza no
trato um com o outro? São vocês dois, juntos, enfrentando um ao outro em todas as
dificuldades que vêm por estarmos casados; vocês estão enfrentando isso juntos em
mansidão? Você acha que em todos os problemas, turbulências e desafios de relacionamento,
juntos vocês enfrentam tudo com bondade mútua? Existe uma busca por compreensão que
resulte em conhecimento puro quando se trata de algum dilema que vocês dois enfrentam?

Leia o versículo 37: "Para que sobre nos sejam conferidos, é verdade; mas quando nos
comprometemos a encobrir nossos pecados, ou a satisfazer nosso orgulho, nossa vã ambição,
ou a exercer controle ou domínio ou compulsão sobre as almas dos filhos dos homens, em
qualquer grau de injustiça, eis que os céus se afastam; o Espírito do Senhor se entristece; e
quando se afasta, amém para o sacerdócio ou para a autoridade desse homem ”. Tenho
observado que, assim que o Espírito do Senhor se retirar, rapidamente outro espírito entrará
em ação para assegurar-lhe que você está certo, que deve ser justificado, que deve prosseguir
na arrogância do seu coração para sentir você mesmo justificado e vindicado. Existem falsos
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espíritos circulando, mas não há melhor público para receber os sussurros desses falsos
espíritos do que os abusadores de sua autoridade. Aqueles que, tendo entristecido o Espírito e
feito com que ele se afastasse, então aceitam o conselho de outro espírito, dizendo: "Você está
certo, prossiga! Muito bem! Você é bom e está fazendo bem usando esta grande autoridade de
Deus! Você será justificado. Tudo isso é obra de Deus, e você é um grande homem porque
está empenhado na obra de Deus! Não recue, não ceda. Esqueça a persuasão, você nunca
deve ser longânimo; você deve fazer aqueles que estão sob seu governo sofrerá se eles
resistirem ao seu poder. Eles deveriam ceder ao seu governo. Não há lugar para mansidão.
Cremos em um Deus de força, um Deus de poder, um Deus cuja obra pode ser realizada
apesar das fragilidades do homem! Deus o trabalho não pode falhar, e você está fazendo a
obra de Deus! Não há necessidade de os homens serem mansos. E é bom, no final das contas,
punir, forçar e coagir, porque temos um bom objetivo em mente." Esse falso espírito influencia
muito do que acontece hoje entre os santos dos últimos dias. Isso entristece a Deus e deixa os
santos num estado de confusão.

Todas as mentiras e todos os enganos que levaram o catolicismo a cair no abismo em que caiu
estão atualmente em jogo com os santos dos últimos dias. Esses mesmos espíritos
enganadores que trabalharam nesse engano há muito tempo estão agora tomando a
Restauração do Evangelho como outra oportunidade para eles. E então eles mais uma vez
sussurram para os padres, e os padres ouvem. Assim que o Espírito de Deus é retirado, outro
espírito convence os homens de que eles têm o poder de Deus e, portanto, não podem se
desviar.

Então, seu casamento o ajuda a evitar encobrir seus pecados? Você nunca resolverá esse
problema numa comunidade de Sião até que comece a resolvê-lo nas paredes de sua própria
casa. Você nunca terá Sião em algum lugar de uma comunidade até que primeiro essa
comunidade tenha sido composta por pessoas que têm um casamento à imagem de Deus.

Seu casamento o ajuda a evitar "gratificar seu orgulho?" Isso ajuda a conter sua "ambição vã?"
A sua ambição é exaltar vocês dois, ao invés de um de vocês? Isso leva você a não exercer
controle, mas a respeitar a liberdade de escolha?

Seus filhos cometerão erros. Não é seu trabalho forçá-los a evitar os erros. É seu trabalho
aconselhá-los e permitir que tenham a experiência por meio da qual seu conselho faz sentido e
é justificado. Você espera que os erros que eles cometem não sejam muito sérios, mas mesmo
que sejam sérios e envolvam lutas ao longo da vida, é seu direito de escolher. É sua obrigação
ensinar, persuadir e depois alegrar-se quando eles retornarem, depois de cansados   de encher
a barriga com as cascas com que os porcos se alimentam (3). É sua função ir cumprimentá-los
e colocar um manto em seus ombros e colocar um anel em suas mãos e matar o bezerro
cevado (4). Não é seu trabalho espancá-los e acorrentá-los à fazenda para que não possam ir
embora e se comportar de maneira estúpida. Eles precisam saber que seus laços de amor com
eles são mais fortes do que a própria morte (5). Eles precisam saber que permanecerão como
um objeto de seu amor em seu coração por toda a eternidade - não apenas seus filhos, mas
uns aos outros, porque todos cometemos erros. Não exerça o domínio;  não exerça compulsão,
mas exerça longanimidade, gentileza, mansidão e bondade.  Alguns dos maiores desastres
acontecem quando você não dá às pessoas o direito de escolher livremente e tenta coagi-las.
Seja sábio, seja prudente, seja alguém que eles respeitem e que eles ouvirão com prazer.
Seus filhos irão medir você corretamente no final, mesmo que não o façam no início.

Veja Doutrina e Convênios 130, começando com o versículo 18. Vimos esses versículos em
vários contextos, mas precisamos examiná-los novamente hoje neste contexto: "Qualquer
princípio de inteligência [e entender que significa Luz e Verdade] nós alcançar nesta vida, ela
se levantará conosco na ressurreição. E se uma pessoa adquirir mais conhecimento e
inteligência nesta vida por meio de sua diligência e obediência do que outra, ela terá muitas
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vantagens no mundo vindouro. uma lei, irrevogavelmente decretada no céu antes das
fundações deste mundo, sobre a qual todas as bênçãos se baseiam - E quando obtemos
qualquer bênção de Deus, é pela obediência à lei na qual ela se baseia."

Pense nesses versículos e como um convite para resolver isso primeiro em seu casamento.
Trabalhar, dentro da relação entre você e sua esposa, o princípio da inteligência que lhe dá a
oportunidade de ser diligente, a oportunidade de ser obediente, a oportunidade de ganhar
experiência que o tornará mais semelhante a Deus. Seu casamento é um laboratório para
provar você e permitir que se torne mais inteligente.

Após a própria criação, o casamento foi a primeira ordenança. Quero aproveitar a oportunidade
para olhar a sequência de eventos porque é muito interessante. Adão e Eva foram enviados
aqui como os primeiros. Adão e Eva foram então os primeiros apresentados ao mundo.
Portanto, eles foram os primeiros da família humana a enfrentar esses desafios. Eles foram os
primeiros a iniciar a busca para retornar a Deus. E a maneira como sua história é contada nas
escrituras não é cronológica. Para obter a sequência correta, você deve examinar o registro de
Moisés e examinar cuidadosamente o registro de Enoque no livro de Moisés, a fim de reunir a
cronologia dessas coisas. Quando você faz isso, a história é realmente fascinante. Portanto,
quero dedicar alguns momentos e apresentar a sequência.

O casamento foi a primeira ordenança; foi introduzido antes da queda e antes que o homem
fosse instruído sobre o sacrifício. Volte ao livro de Moisés no capítulo 4, versículo 27. Isto é
depois de eles terem transgredido, mas antes de serem enviados para fora do Jardim: "Para
Adão e também para sua esposa, eu, o Senhor Deus, fiz túnicas de peles, e os vestiu. " Agora
é importante que, embora o relato às vezes se refira a Adão significando tanto Adão quanto
Eva, neste caso, foi necessário que um esclarecimento fosse feito. A vestimenta que lhes foi
dada para vestir sua nudez também é chamada, no templo, de vestimenta do Santo
Sacerdócio. Deus quer que o registro seja claro: "Para Adão e também para sua esposa, eu, o
Senhor Deus, fiz túnicas de peles e os vesti." Portanto, Adão não foi vestido e então disse: "Vá
e faça isso e vista sua esposa." Deus vestiu os dois. Deus não esperava que Adão
intercedesse quando se trata das roupas da mulher que lhe foi dada. Deus a tratou como se ela
também estivesse prestes a embarcar na jornada para a mortalidade que exigiria dela, da
mesma forma, para entender o princípio do sacrifício. Pense nisso por um momento. Você
aprende que eles praticaram o sacrifício depois disso, mas quando foi ensinado o princípio do
sacrifício? Eles aprenderam sobre o sacrifício naquele momento, quando estavam vestidos
com as peles de um animal. O animal deu sua vida para cobri-los.

Há lendas sobre esse evento. Eles se manifestam de várias maneiras; até aparecem em
personagens míticos. Essas lendas são sobre o animal escolhido por Deus para ser morto
como o primeiro sacrifício. Uma escolha teve que ser feita para o sacrifício, a fim de vesti-los
com as peles de um animal. Eu gosto bastante do tema de muitos deles, que é quando os
animais foram trazidos a Adão, e ele os nomeou, havia alguns de que ele realmente gostava
demais. Mas havia um animal em particular de que gostava acima de todos os outros. Foi
aquele animal e a consorte desse animal, que foi morto a fim de fornecer roupas para Adão e
Eva - então Adão e sua esposa Eva puderam entender que o princípio do sacrifício tem um
preço enorme. Assim, o animal não foi mais deixado nesta esfera, tendo sido morto enquanto
ainda estava no Jardim para fornecer os casacos. Foi essa grande perda que foi usada para
esclarecer o ponto sobre o sacrifício necessário para vestir a nudez do homem e da mulher.
Para “cobrir sua vergonha”, havia um grande preço a ser pago.

Se você abrir em Moisés 5, começando no versículo 5, está falando sobre depois que eles
foram expulsos do Jardim. “E deu-lhes mandamentos de que adorassem ao Senhor seu Deus e
oferecessem as primícias de seus rebanhos em oferta ao Senhor. E Adão obedeceu aos
mandamentos do Senhor. E depois de muitos dias, um anjo do Senhor apareceu a Adão,
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dizendo: Por que ofereces sacrifícios ao Senhor? E Adão disse-lhe: Não sei, exceto o Senhor
me ordenou. E então o anjo falou, dizendo: Isso é uma semelhança do sacrifício do Unigênito
do Pai, que é cheio de graça e verdade. "

Esse primeiro sacrifício foi realizado no Jardim, antes que eles fossem expulsos. Isso trouxe
muita tristeza no versículo 27 do capítulo 4; que ocorreu antes de serem expulsos do Jardim.
Mas o sacrifício era simplesmente um mandamento para repetir o processo. Adão e Eva então
fizeram o que lhes forem ordenados. Foi algum tempo depois, muitos dias depois - e "muitos
dias" não está definido - antes que isso fosse explicado. Parece-me, a partir do contexto, à
medida que avançamos, que "muitos dias", neste contexto, significa "muitos anos". Na verdade,
significa mais do que "muitos anos"; significa "gerações". Há muitas gerações de seus
descendentes vivos na terra antes que a explicação de por que eles estavam oferecendo
sacrifícios seja finalmente fornecida. E você está impaciente. E você quer saber mais, e quer
saber agora. E você não acha que Deus prova a paciência de todos aqueles a quem Ele virá
consolar.

Isso ocorre antes dos batismos de Adão e Eva. Vá para Moisés 6, começando no versículo 50.
Este é Enoque agora, e Enoque está falando sobre eventos anteriores. Enoque em seu registro
reconta o que aconteceu antes. Ainda não temos o registro completo de Adão e Eva, mas
temos fragmentos suficientes para que, se você começar a juntá-los, poderá reconstruir a
imagem. E assim, começando no versículo 50: "Deus fez saber a nossos pais que todos os
homens devem se arrepender. E ele chamou nosso pai Adão por sua própria voz, dizendo: Eu
sou Deus; fiz o mundo, e os homens antes que existissem E ele também lhe disse: Se tu
voltares para mim e dar ouvidos a minha voz e crer e arrepender-te de todas as tuas
transgressões e fores batizado, sim, na água, em nome de meu Filho Unigênito, que é cheio de
graça e verdade, que é Jesus Cristo, o único nome que será dado debaixo do céu, pelo qual a
salvação virá aos filhos dos homens, recebereis o dom do Espírito Santo, pedindo todas as
coisas em seu nome, e tudo quanto pedirdes, ser-vos-á concedido."

Isso foi o que Deus disse a Adão, antes de Adão ser batizado, o que foi ainda mais tarde do
que quando Adão aprendeu sobre o propósito por trás do sacrifício que ele estava oferecendo.

E então ele foi informado sobre isso. Então veja quando aconteceu, o que novamente, este não
é Enoque, isso está voltando ao que Moisés disse sobre quando aconteceu. Esta é a voz do
Senhor dizendo que isso vai acontecer. Quando isso aconteceu está no versículo 64: “E
aconteceu que, havendo o Senhor falado com Adão, nosso pai, Adão clamou ao Senhor”.
Entenda, aquela palavra "clamou", depois do que conversamos ontem, deve significar algo para
você. O padrão é o mesmo, e não importa qual escritura você olha. Adão “clamou” ao Senhor.
O que ele “clamou ao Senhor” não está registrado, mas claramente quando o Senhor lhe falou
sobre o batismo, isso é o que Adão queria e, portanto, ele clamou ao Senhor por um propósito.
E veja o que acontece: "... ele foi arrebatado pelo Espírito do Senhor, e foi levado para a água,
e foi colocado debaixo da água, e foi tirado da água. E assim ele foi batizado, e o Espírito de
Deus desceu sobre ele, e assim ele nasceu do Espírito e foi vivificado no homem interior. E ele
ouviu uma voz do céu, dizendo: Foste batizado com fogo e com o Espírito Santo. Este é o
registro do Pai e do Filho, de agora em diante e para sempre; E tu és segundo a ordem
daquele que foi sem princípio de dias ou fim de anos, de toda a eternidade a toda a eternidade.
"

Este foi o batismo e confirmação de Adão. Este foi o dom do Espírito Santo de Adão; este é o
seu batismo de fogo e esta é a sua ordenação pela voz de Deus do céu, ordenando-o segundo
a ordem daquele que não tem princípio de dias nem fim de anos. Isso foi tudo em um, num
momento. Muitos anos depois. Há gerações de descendentes de Adão e Eva que existiam na
época em que isso aconteceu.
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O efeito é então detectado na narrativa de Moisés. Este é Moisés 5: 9, “E naquele dia o Espírito
Santo desceu sobre Adão, o qual dá testemunho do Pai e do Filho, dizendo: Eu sou o Unigênito
do Pai desde o princípio, agora e para sempre, como tu caíste, podes ser redimido, e toda a
humanidade, mesmo quantos desejar. "

Esses são os eventos que aconteceram naquela primeira geração de Adão e Eva entre seus
descendentes. Se você quer paz e harmonia numa comunidade, isso tem que começar dentro
de casamentos fortes. Sião requer necessariamente o sagrado matrimônio. Adão e Eva tinham
filhos e filhas na época em que isso aconteceu.

Capítulo 5 de Moisés, versículo 2. “E Adão conheceu sua esposa, e ela lhe deu filhos e filhas, e
eles começaram a se multiplicar e a encher a terra”. Isso ocorreu porque eles se casaram e
foram mandados, naquele momento, oferecer sacrifícios e também se multiplicar e encher a
terra. Então eles ofereceram sacrifícios e se multiplicaram. Eles começaram a ter filhos, e os
filhos começaram a se multiplicar no versículo 3. "E daquele tempo em diante, os filhos e filhas
de Adão começaram a se dividir dois a dois na terra, e a cultivar a terra e a cuidar dos
rebanhos, e também geraram filhos e filhas."

Observe que a imagem criada originalmente da imagem de Deus, o homem e a mulher - isto é,
Adão e Eva - agora é reproduzida nos filhos de Adão e Eva. Essas crianças imitam o mesmo
padrão: dois e dois. Eles são necessariamente machos e fêmeas, se pretendem produzir
descendentes. Se eles geram filhos e filhas, eles têm que ser homens e mulheres. Não foi um
contra três; eram dois a dois. Era o homem e a mulher. Essa é a imagem de Deus, e nenhuma
outra imagem é oferecida a nós nas escrituras; simplesmente não é. Não existe casamento
entre pessoas do mesmo sexo no modelo escriturístico. Não existe casamento entre pessoas
do mesmo sexo, porque de qual outra forma eles geram descendentes? Como você pode
obedecer ao primeiro mandamento de multiplicar e encher a Terra se houver casamento entre
pessoas do mesmo sexo? Se o mandamento de multiplicar e encher a terra surge no contexto
do casamento, necessariamente exige que haja o homem e a mulher.

Adão e Eva tiveram filhos e filhas; seus filhos também eram casados   e eles tinham filhos e
filhas. Eles foram visitados e instruídos pelo anjo. Eles foram batizados, então eles receberam
o Espírito Santo. Veja o que é proporcionado pelo acesso ao Espírito Santo, no versículo 66 do
capítulo 6. Eles são batizados com fogo e com o Espírito Santo; este é o registro do Pai e do
Filho de agora em diante e para sempre. Também é referido e definido mais no versículo 61: "É
permitido habitar em vós; o testemunho do céu; o Consolador; as coisas pacíficas de glória
imortal; a verdade de todas as coisas; aquilo que vivifica todas as coisas, que crea vida em
todas as coisas; aquele que conhece todas as coisas e tem todo o poder de acordo com a
sabedoria, misericórdia, verdade, justiça e julgamento."

Então isso é o que estava dentro deles. O que acontece quando eles são tão dotados e
equipados? Este é Moisés 5: 10-11. Estou tão feliz que esses versículos foram restaurados
para nós, porque contidos nesta é uma lição muito, muito maior se você tiver olhos para ver: "E
naquele dia Adão abençoou a Deus e ficou cheio, e começou a profetizar sobre todos os
famílias da terra, dizendo: Bendito seja o nome de Deus, porque por causa da minha
transgressão meus olhos se abriram e nesta vida terei alegria, e novamente na carne verei a
Deus ”.

É Adão profetizando o que acontecerá com todas as gerações futuras. Isso foi o que Adão fez.
Agora veja o que Eva fez: “E Eva, sua esposa, ouviu todas essas coisas [a profecia vem por
meio de Adão, Eva ouve] e se alegrou, dizendo: Não fosse por nossa transgressão, nunca
teríamos tido semente, e nunca deveria ter conhecido o bem e o mal, e a alegria de nossa
redenção e a vida eterna que Deus dá a todos os obedientes."
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Há uma diferença profunda entre a resposta ao poder do Espírito sobre esses dois. Com
respeito ao seu efeito sobre Adão, por um lado, e seu efeito sobre Eva, por outro, havia uma
diferença fundamental. Essas reações foram notavelmente diferentes. Para o homem é que ele
profetiza; isto é, ele declara a verdade - a "verdade" sendo um conhecimento das coisas como
são, como foram e como serão. Essa definição nos é dada em Doutrina e Convênios (6). Este é
o papel do homem, e este é o papel que Adão cumpriu. Mas para Eva, por outro lado, ela
obtém sabedoria por meio do Espírito.

O papel do homem é o conhecimento; o papel da mulher é sabedoria, e você vê isso bem aqui
nestes versículos. É papel da mulher ter entendimento, tomar a profecia que foi entregue por
Adão, processá-la e dizer: Aqui está o que significa. Esse é o papel da mulher. Este é o dom da
mulher. Este é eternamente o papel da mulher. É por isso que existe um homem e uma mulher.
Em muitos aspectos, o dom da sabedoria foge do homem e, em muitos aspectos, o dom do
conhecimento foge da mulher. Não estou falando sobre "conhecimento" no sentido de que uma
mulher não pode ter um doutorado. Duas das pessoas mais brilhantes que conheço são filhas
minhas. Não é a isso que estou me referindo. Estou falando sobre conhecimento num sentido
piedoso - conhecimento no sentido "dom de Deus" - e estou falando sobre sabedoria no sentido
"dom de Deus" e no sentido escriturístico. Isto é um exemplo.

Agora veja o versículo 12: “E Adão e Eva abençoaram o nome de Deus”. E como eles fizeram
isso? Eles fizeram isso num ritual. Eles fizeram isso oferecendo sacrifícios. Eles fizeram isso
observando o que entendiam, mas o fizeram juntos. "E eles [são eles, os dois], que fez todas
as coisas conhecidas a seus filhos e suas filhas". Isso não era Adão pregando arrependimento;
não era Eva pregando arrependimento. Eram eles, os dois juntos. Esses eram os dois. Eles
estão igualmente unidos. Estes são os dois juntos para fazer a declaração. Eles estão juntos.
Os dois, no entanto, começando no versículo 12, começam a tornar todas as coisas
conhecidas a seus filhos e filhas, depois de terem sido adequadamente preparados para
compreender e declarar a verdade. Eles foram preparados antes de começar a pregar.

Havia certa ansiedade por parte do pai Hyrum (irmão mais velho de Joseph) antes mesmo de
O Livro de Mórmon ser impresso.  Ele queria começar a pregar o arrependimento porque
acreditava na obra.  Mas o Senhor segurou Hyrum.  Se você for para Doutrina e Convênios 11,
começando no versículo 13, esta é uma revelação dada a Hyrum:  vossa alma com alegria; E
então conhecereis, ou por meio disto conhecereis, todas as coisas que desejardes de mim, que
dizem respeito às coisas da justiça, crendo em mim com fé que recebereis. Eis que te ordeno
que  você não precisa supor que você é chamado para pregar até que você seja chamado.
Espere um pouco mais, até que você tenha minha palavra, minha rocha, minha igreja e meu
evangelho, para que você conheça com certeza minha doutrina”.

Foi dito a Hyrum: “é bom estar ansioso, mas não saia e tente pregar algo porque você ainda
não está qualificado.  Você não tem conhecimento suficiente para fazê-lo.”  Da mesma forma,
Adão e Eva não foram qualificados no início.  As circunstâncias de suas vidas não os
prepararam para isso até que já houvesse gerações vivas na terra.  Então eles receberam os
dons, a investidura necessária para começar a pregar.

Hyrum foi informado no versículo 21: "Não procures declarar minha palavra, mas primeiro
procura obter minha palavra, e então tua língua será desatada; então, se desejares, terás meu
Espírito e minha palavra, sim, o poder de Deus para convencer os homens. Mas agora cala-se;
estudi minha palavra que foi divulgada entre os filhos dos homens e também estudi minha
palavra que será divulgada entre os filhos dos homens, ou aquela que agora está traduzindo,
sim, até que você tenha obtido tudo o que concederei aos filhos dos homens nesta geração, e
então todas as coisas serão acrescentadas a isso”.

Hyrum Smith acabaria se tornando co-presidente com Joseph.  Hyrum Smith, a quem o Senhor
ordenaria que fosse ordenado, não apenas para o ofício do sacerdócio (7), mas para se tornar
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aquele que possui o poder selador sobre a Igreja (8).  Hyrum Smith, que seria o sucessor de
Joseph (9), embora tenha sido morto antes de Joseph.  Esse mesmo Hyrum Smith, que era o
profeta da Igreja (e Joseph repreendeu a Igreja porque não estavam dando ouvidos às palavras
de Hyrum);  Hyrum Smith, cuja carta à Igreja deveria estar em Doutrina e Convênios porque ele
era um Presidente, e ele emitiu uma epístola geral admoestando o povo;  Hyrum Smith, cujo
nome foi omitido da lista de presidentes da Igreja, embora devesse estar lá;  O Senhor disse a
Hyrum Smith: Não saia e comece a pregar ainda.  Você precisa aprender algumas coisas
primeiro.  Você precisa ser qualificado primeiro, na revelação dada a Hyrum em 1829. Da
mesma forma, na vida de Adão e Eva, Deus não estava com muita pressa para fazê-los pregar
antes de serem qualificados.

Houve este comentário que Joseph Smith fez: "Sou instruído e sei mais do que todo o mundo
junto. O Espírito Santo sabe, de qualquer maneira, e Ele está em mim e compreende mais do
que todo o mundo;  e me associarei a Ele."  Isso é de Os Ensinamentos do Profeta Joseph
Smith, página 350. Foi isso que qualificou Adão e Eva a declarar arrependimento a seus filhos.
Foi isso que os qualificou para conhecer a verdade de todas as coisas e ter a sabedoria para
transmiti-la, para que pudessem persuadir seus filhos a crer em Cristo.  Esta é a plenitude do
Evangelho de Jesus Cristo.

Você, para ser competente em ensinar seus filhos; você deve primeiro ter o Espírito Santo
como seu guia.  Então, uma vez que você tenha isso, você deve ter familiaridade com as
escrituras, assim como Hyrum foi instruído a primeiro aprender o que havia nelas antes de
tentar ensinar outras pessoas.  Então você está qualificado para ir e ensinar seus filhos, e você
tem a obrigação de fazer isso.  As crianças são os meios para preservar Sião.  Sem a
conversão das crianças, Zion não tem chance de sobreviver.

Dê uma olhada em Doutrina e Convênios 68, a partir do versículo 25.  Filho do Deus vivo, e do
batismo e do dom do Espírito Santo pela imposição das mãos, aos oito anos de idade o pecado
recairá sobre a cabeça dos pais; porque isto será uma lei para os habitantes de  Sião, ou em
qualquer uma de suas estacas organizadas. E seus filhos serão batizados para a remissão de
seus pecados aos oito anos de idade e receberão a imposição das mãos. E também eles
ensinarão seus filhos a orar e a andar em retidão perante o Senhor. E os habitantes de Sião
também guardarão o dia do sábado para o santificar".

Não é interessante que, juntamente com a obrigação dos pais de fazer isso por seus filhos,
seja imediatamente seguido pela ordem de observar o dia de sábado para santificá-lo.  Esta é
uma responsabilidade não delegável.  Você não pode levar seus filhos e deixá-los para alguém
numa organização em algum lugar, e dizer: "Aí está você; vejo você em três horas".  Você não
pode apenas esperar que o que sai da boca de seus filhos no final tenha alguma semelhança
remota com o conteúdo das escrituras e não apenas alguma reiteração ou regurgitação de um
discurso em que todos dormimos durante a transmissão na TV a cada seis meses.

Agora é a mesma conversa, reciclada repetidamente. A correlação reduziu tanto o conteúdo;
nada varia. O conteúdo é reduzido, o material se torna repetitivo e tudo é previsível. Posso
recortar e colar e dar-lhe todas as palestras que virão no próximo. Portanto, não me diga que é
isso que você vai usar para cumprir sua responsabilidade de ensinar seus filhos. Não presuma
que essa será uma base adequada para você cumprir sua responsabilidade para com seus
filhos de ensiná-los a compreender a doutrina do arrependimento, fé em Cristo, o Filho do Deus
vivo, batismo e o dom do Espírito Santo. Isso não pode ser o que você vai fazer para cumprir
sua responsabilidade não delegável.

Você acha que perseverar até o fim é tudo o que precisa ser feito? Se você tem sua lista de
verificação, e você tem seu pequeno panfleto, e você cumpriu isso, você não pode acreditar
que isso será suficiente. É assim que você cumpre sua obrigação para com Deus? É assim que
você espelha o que Adão e Eva fizeram quando pregaram o arrependimento? Isso é o que
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você vai fazer para cuidar disso? Bem, boa sorte com isso! Porque estou lhe dizendo, não é
assim que Sião será montada. Não vai funcionar.

Você coloca seus filhos em risco sempre que eles são inadequadamente educados sobre os
eventos desta dispensação. Quando se tornam adultos, começam a ver todas as lacunas na
narrativa tradicional sobre o que aconteceu quando Deus começou a trabalhar por meio de
Joseph Smith. Você terá filhos que vão partir em massa. Você terá filhos que dirão: "Eu rejeito
você, rejeito o Evangelho, rejeito seu Livro de Mórmon, rejeito sua Igreja e rejeito todas as
noções que você me apresenta, porque tenho encontrou material suficiente na Internet para
levantar sérias dúvidas sobre tudo isso.

Vocês, como pais, realmente acham que se desincumbiram de sua responsabilidade quando
deixaram seus filhos crescerem na ignorância, ouvindo uma história que é montada para fazer
a Igreja parecer boa, sem qualquer consideração pela salvação das almas de seus crianças?
Isso é o que você vai fazer?

Você acha que pode vir a Deus e dizer: "Olha, eles eram frequentadores regulares da Primária
quando estavam na minha casa! Olha, nós fizemos Para o Vigor da Juventude, saímos, e
fizemos a coisa da Jornada, enfiamos um monte de carrinhos e espelhamos carregando as
garotas pelo riacho. Fizemos todas essas coisas. Louvamos nossa ancestralidade, abençoados
nobres pioneiros. Fizemos tudo isso! Cantamos Louvor ao Homem. Nos levantamos quando
um de seus ungidos entrou no sala." Você acha que isso cumprirá seus deveres escriturários
para com seus filhos? Você acha que isso os salvará?

Meu Deus, gente! (10) O que você está pensando!? O que diabos você está pensando? Você
lê essas escrituras? Você reconhece que a salvação e a vida eterna de seus filhos estão na
balança pela ignorância que você inflige a eles? Você entende que a salvação deles pode ser
perdida inteiramente porque a responsabilidade que recai sobre você para ensinar, pregar,
exortar e expor, tanto o homem quanto a mulher, tanto a mãe quanto o pai, foi imposta a você
por Deus?

Você tem que tirar um tempo no domingo, se você passar o sábado em um bloco regular de
três horas, depois educando seus filhos sobre as tolices que acabaram de ouvir e sobre a
vaidade e o orgulho que acabaram de ser ensinados a eles. Você precisa imunizá-los contra os
erros de nossos dias e garantir que eles entendam a verdade. Porque se você simplesmente os
soltar para ouvir o que eles ouvem lá, não me importo se você for a uma Igreja SUD, Igreja
Luterana, Igreja Católica ou Igreja Batista, você não obterá nada mais redentor de o que agora
é ensinado nos programas da Primária da Igreja SUD, do que o que você pode obter nesses
outros. Na verdade, algumas dessas outras congregações podem até fazer um trabalho melhor,
porque pregam e se concentram em Jesus; eles não têm uma hierarquia para apontar e dizer:
"Olhe para aquele homem! Ele vai te levar a algum lugar! Ele tem uma chave, e tudo que você
precisa ser é um buraco de fechadura."

As crianças precisam ser ensinadas. As crianças precisam ser desafiadas. As crianças são as
criaturas mais curiosas do planeta. As crianças estão ansiosas para aprender. Eles não só não
sabem muito, como sabem que não sabem muito. São esponjas. Eles querem aprender.
Aborrecer uma criança sobre o Evangelho de Jesus Cristo é uma ofensa à criança e uma
ofensa a Deus! Pregue o evangelho para eles. Diga-lhes a verdade. Pegue o material e
desafie-os a ver que este Evangelho é infinito em escopo. Que Joseph Smith não, de fato, não
poderia ter escrito o Livro de Mórmon. Que há pelo menos duas vozes no diálogo que vimos
ontem no livro de Éter. Que um deles nunca usa a palavra "oração", e o outro nunca usa a
palavra "choro".

Mostre-lhes nas escrituras o que significa ser salvo. Você ficará surpreso com o quanto as
crianças são capazes de entender! Mas eu tenho que avisá-lo, quando você começar a ensinar
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seus filhos, se você decidir cumprir sua obrigação para com eles, você os tornará estranhos e
estrangeiros e peregrinos. Você terá que encontrar outras pessoas que tenham a mesma
opinião e estejam dispostas a ensinar seus filhos e cumprir suas responsabilidades, para que
seus filhos saibam que há mais do que apenas sua família interessada em compreender o
Evangelho de Jesus Cristo.

Veja, vá para D&C 88. Eu quero ler isso e ter uma visão um pouco diferente. Começando no
versículo 119: “Organizem-se, preparem tudo o que for necessário, e estabeleçam uma casa,
sim, uma casa de oração, uma casa de jejum, uma casa de fé, uma casa de aprendizado, uma
casa de glória, uma casa de ordem, casa de Deus; para que as vossas entradas sejam em
nome do Senhor; para que as vossas saídas sejam em nome do Senhor; para que todas as
vossas saudações sejam em nome do Senhor, com as mãos levantadas ao Altíssimo. Portanto,
cessai de todas as vossas palavras levianas, de todo riso, de todos os vossos desejos lascivos,
de todo o vosso orgulho e leviandade, e de todas as vossas maldades, designai entre vós um
professor, e não falem todos ao mesmo tempo; mas cada um fale de cada vez e todos ouçam
as suas palavras, para que, quando todos tiverem falado, todos sejam edificados por todos, e
todos tenham igual privilégio. Vede que vos ameis uns aos outros; deixe de ser cobiçoso;
aprendam a compartilhar uns com os outros como o evangelho exige. Deixar de ser ocioso;
deixe de ser impuro; deixem de criticar uns aos outros; deixe de dormir mais do que o
necessário; retira-te cedo para a tua cama, para que não te canses; levantem-se cedo, para
que seus corpos e suas mentes sejam revigorados. E acima de tudo, revesti-vos do vínculo da
caridade, como de um manto, que é o vínculo da perfeição e da paz. Orai sempre, para que
não desfaleçais, até que eu venha. Eis que virei sem demora e vos receberei para mim mesmo.
Amém."

Pense nisso como uma descrição de você (como marido), você (como esposa) e seus filhos. E
faça da sua casa esta casa. Faça desta sua família, uma família de oração, uma família de
jejum, uma família de fé, uma família de aprendizado; portanto, uma família de glória, que trará
uma família de ordem e, portanto, uma casa de Deus.

Estas são sete coisas. Sete é um número simbólico usado para significar a conclusão ou a
perfeição de algo. Termine sua casa. Ainda tem que ser construído, se você não construiu
sobre esse fundamento. Que esta descrição não seja de algum edifício multimilionário
construído com os fundos que você doa à organização. Em vez disso, faça disso você. Faça
disso o seu povo. Você deve ser o templo de Deus.

O edifício da organização envolve um ritual destinado a retratar o retorno à presença de Deus.
Faça desse ritual uma realidade na vida de você e de seus filhos. "Onde dois ou três estiverem
reunidos em meu nome" (11) torna possível que Ele venha e esteja com você. Faça possível
que Ele e os anjos tomem nota e digam: "Veja! Está começando de novo! Há fé novamente na
terra, e as crianças estão sendo ensinadas. Devemos agir! Vamos descer e recolhê-los.”
Façam-se dignos de preservação. Coloquem suas próprias casas em ordem.

Agora, eu quero mudar de assunto e falar sobre algo por um momento. Muitas vezes me
perguntam por que não falo sobre alguns assuntos e, portanto, vou falar sobre esse assunto
apenas porque se encaixa no contexto do que estou desafiando você a fazer.

Já me perguntaram: "Por que você não fala sobre 'Um Poderoso e Forte', e por que você não
fala sobre o servo davídico?" Há muita bobagem acontecendo sobre isso, e eu não quero
contribuir ainda mais para o fogo. Mas também não quero pegar pessoas boas, honestas e
sérias e criticá-las nem um pouco por seus melhores esforços em tentar analisar esse assunto.
Não os culpo por recorrer a todos os tipos de ferramentas e fazer um esforço, e não quero que
nada do que vou dizer seja visto como crítica a ninguém. Eu não me importo de fazer isso.
Acho que tem gente muito boa fazendo um esforço pelo menos para elevar o nível de
consciência. E não acho que haja nada de errado em tentar descobrir essas coisas e,
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preliminarmente, de boa fé, chegar ao que você acha que é uma conclusão correta, mesmo
quando está errada. Contanto que você queira se apegar a isso provisoriamente, contanto que
você esteja disposto a ser ensinado pelo Espírito, eu digo que todas as pessoas que fazem
disso seu principal objetivo, bom para eles! Eu evitei isso, mas neste contexto neste dia, eu
quero falar sobre esses versículos porque eles se encaixam.

Isso está falando sobre Aquele que é Poderoso e Forte. Em Doutrina e Convênios 85,
começando no versículo 7. Em primeiro lugar, quero dizer, se este é um papel a ser ocupado
por uma única pessoa, então ninguém pode reivindicar o papel até que tenha feito o trabalho
requerido. Só os tolos, os patifes, os impostores e os pseudo-fortes que nada realizaram
correm por aí proclamando-se possuidores do "botão". Estou me referindo ao jogo, “Botão,
botão, quem tem o botão?” Essas várias afirmações me lembram aquele jogo infantil. Esses
vários patifes proclamam: "Sim! Sou mais poderoso e mais forte do que você!" Que grande
quantidade de porcaria!

Começando no versículo 7: "E acontecerá que eu, o Senhor Deus, enviarei um poderoso e
forte, tendo na mão o cetro de poder, e vestido de luz por cobertura, cuja boca proferirá
palavras, palavras eternas ; enquanto as suas entranhas serão uma fonte de verdade, para por
em ordem a casa de Deus, e por sortes as heranças dos santos cujos nomes são encontrados,
e os nomes de seus pais e de seus filhos, inscritos no livro da lei de Deus; Enquanto aquele
homem, que foi chamado por Deus e designado, que estende a mão para firmar a arca de
Deus, cairá pela flecha da morte, como uma árvore que é ferida pela flecha viva de relâmpago.
E todos os que não forem achados inscritos no livro de memórias não acharão herança
naquele dia, mas serão cortados em pedaços, e a sua porção lhes será designada entre os
incrédulos, onde há pranto e ranger de dentes."

Portanto, este é um trabalho ainda a ser feito, de acordo com alguns. De acordo com outros,
isso foi cumprido por Joseph Smith. A narrativa que a Igreja ofereceria a você é que Joseph
Smith, ou um bispo da igreja primitiva, cumpriu essa profecia. Como resultado da Igreja insistir
nisso como interpretação, estou muito desconfiado de que isso é, obviamente, errado. Se isso
ainda não foi cumprido, então o que está por vir perturbará o carrinho de maçãs da igreja.
Então, a possibilidade de que isso ainda está para ser cumprido, eu acho, é a maior
probabilidade.

Mas se essa pessoa quiser dar um passo adiante, então ela precisa segurar o cetro do poder
em suas mãos. Eles precisam ter luz para sua cobertura. Sua boca precisa proferir palavras
eternas, e suas entranhas precisam ser uma fonte de verdade. Estas são as obras a serem
feitas. Então, se alguém quiser dizer: "Eu sou o cara", então vá em frente e faça essas coisas.
Se você quiser realizar essas coisas, uma vez que você tenha conseguido, então talvez esta
seja uma descrição sua.

Mas em nosso contexto, neste dia, sobre o assunto, quero convidar todos vocês a colocarem
em ordem sua própria casa. Eu quero convidar todos vocês, depois de colocá-la em ordem e
fazer essa casa de ordem digna de ser a casa de Deus, para vocês, todos vocês, serem este
que é poderoso e forte. Para que cada um de vocês tenha o cetro do poder, ou em outras
palavras, o sacerdócio, em suas mãos. Quero que todos vocês sejam revestidos de luz como
cobertura, isto é, que tenham o conhecimento da Verdade e da Luz, o conhecimento de Deus.
Eu quero que todos vocês sejam isso. Quero que suas bocas pronunciem palavras eternas em
suas famílias. E quero que suas entranhas sejam uma fonte de verdade. E que, como
consequência disso, você é capaz de colocar em ordem sua casa para torná-la a casa de
Deus. Deixe isso começar com você. Quem quer que seja, homem ou mulher, sentado aqui
hoje. Deixe que comece com você, depois deixe que se estenda ao seu cônjuge e depois aos
seus filhos. E quando sua casa estiver em ordem, olhe para sua família extensa e depois para
outros que também estão inclinados a acreditar. Esses são os tipos de preparativos que
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precisam preceder Sião. Não vamos chegar lá em um passo. Só chegaremos lá gradualmente
através do arrependimento e da lembrança.

Há um grande número de incrementos ainda a serem realizados. Não vai acontecer através do
pó de fada. Não haverá alguém que venha e diga a você: "Spiritu Sancto, Ave Maria, pegue a
água benta, pegue o incenso, vodu, voila, agora você é Zion!" Isso não vai acontecer. Não
importa se é um dominicano com uma túnica marrom, ou um ancião mórmon com um crachá,
você, você deve se tornar santo. Você deve receber a orientação, bênção, benefício e batismo
do Espírito. Você deve se tornar a casa de Deus. Você vai ter que ser aquele com quem Deus
visita, a fim de ter os preparativos necessários para acontecer. Isso não é algo a ser realizado
numa única etapa. Na verdade, tudo isso deve preceder a reunião.

Nós olhamos um tempo atrás, em Grand Junction, como seria perigoso para uma pessoa
indigna tentar estar em Sião. Porque quando finalmente for aceitável para o Senhor, e quando
Sua presença finalmente habitar ali, não é seguro para alguém despreparado para enfrentar
Sua glória estar naquele local. Portanto, quando a reunião ocorre e você gostaria de participar,
você o faz por sua conta e risco se não tiver realizado as coisas necessárias de antemão.

Nós lemos aqueles versículos em Alma ontem sobre o povo de Melquisedeque no capítulo 13,
sobre como o povo que Melquisedeque reuniu se fortaleceu em iniqüidade e abominação e
todos se extraviaram. Não importa se você olhar em volta e ver as ruínas esfarrapadas da
restauração. Não importa que estejamos cheios de todo tipo de falsas noções, ensinamentos
inadequados e incompletos. Não importa que sejamos um povo vaidoso e orgulhoso. É ainda
pior quando, reconhecendo que vivemos entre um povo vaidoso e orgulhoso dos últimos dias,
nos reunimos para pensar em nós mesmos como de alguma forma ainda melhores do que os
santos dos últimos dias. Porque se fizermos isso, imediatamente importamos a mesma cultura
fracassada de arrogância e orgulho. Nós imediatamente aceitamos o que nos é oferecido e, em
vez de nos tornarmos (como falamos ontem) humilhados pela grandeza dos passos que
permanecem à nossa frente, nos vemos comparativamente. Achamos que se formos um pouco
melhores que eles, agradamos a Deus. Mas o padrão é absoluto! Não importa se você é meio,
meio, um pouco melhor. O padrão é absoluto! É um interruptor liga-desliga. E se estiver ligado,
está ligado, e se estiver desligado, está desligado. Não há dimer. Não é assim que acontece.
Não somos melhores do que eles. Em alguns aspectos, temos mais motivos para cair na
loucura de nosso próprio orgulho. Temos maiores razões para nos considerarmos melhores do
que as pessoas que pensam que são melhores do que o resto das pessoas. Então, tolamente,
avançamos gradualmente, para nos afastarmos ainda mais de Deus. Se pensamos que somos
melhores que eles, e eles pensam que são melhores que o mundo, então devemos nos tornar
tolos por amor a Cristo (12).

Devemos ir e servir entre eles. Devemos fazer como o missionário que saiu e fez tudo o que o
rei não fez e o fez com tanta exatidão e com tanta fidelidade porque não estava tentando servir
ao rei, estava tentando servir ao Rei dos Céus (13). Ele estava tentando mostrar na integridade
de seu coração e na integridade de sua alma, o que era verdade. Talvez a maneira de resolver
alguns dos problemas com seus próprios filhos seja você pedir ao seu bispo para ser professor
da Primária. E então você não está apenas ensinando e ministrando para seus próprios filhos,
mas também está ensinando e ministrando a outros.

Os corações das pessoas ficam duros à medida que envelhecem, embora haja pelo menos
uma exceção, porque encontrei um homem em meu escritório que tinha 85 anos, e ele ainda
era tão jovem e tão ágil e tão aberto e tão flexível como uma criança. É por isso que temos que
nos tornar infantis, porque temos que estar dispostos a considerar essas coisas. Devemos
estar dispostos a ainda aprender.

Bem, em Alma 13, começando no versículo 14, diz: "Sim, humilhai-vos como o povo nos dias
de Melquisedeque, que também era sumo sacerdote segundo esta mesma ordem que falei,
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que também tomou sobre si o sumo sacerdócio E foi este mesmo Melquisedeque a quem
Abraão pagou o dízimo; sim, mesmo nosso pai Abraão pagou o dízimo de um décimo de tudo o
que possuía. Filho de Deus, sendo um tipo de sua ordem, ou sendo sua ordem, e isso para que
eles possam esperar por ele a remissão de seus pecados, para que possam entrar no
descanso do Senhor”.

Quais são essas ordenanças mencionadas aqui? Foi isso que vimos na palestra de Orem
sobre o capítulo 13, e não vamos repeti-lo aqui. Esse é o material explicando tudo que Deus
faz, Ele faz por meio de uma ordenança. Tudo o que Ele faz, cada bênção que Ele confere, Ele
confere por meio de uma aliança. Uma das coisas boas sobre a ausência de uma aliança
obrigatória é que você não pode se condenar assumindo uma obrigação que nunca honrará.

Uma das coisas boas sobre a Restauração é que há exemplos de aliança que recebemos que
nos dão uma ideia do tipo de comportamento que Deus desejaria. Eu gostaria que todos
fossem aos templos SUD e fizessem convênios e depois tentassem vivê-los. Mas se você
falhar, ao contrário do que acontece com esse personagem de Melquisedeque, não há
penalidade severa, porque é para o seu bem, para sua prática e para sua instrução. Se você
honrar esses compromissos, não há razão para que Deus e os anjos não possam ratificar o
que quer que você faça, se você se qualificar para isso. O Espírito Santo da Promessa está
embutido na arquitetura dos ensinamentos da Igreja. Foi tão recente quanto a Conferência
Geral antes da última, quando o Presidente Eyring falou sobre como eles tinham o poder de
selamento, e então ele lançou aquela advertência de que tudo tem que ser selado pelo Santo
Espírito da Promessa. Coloquei isso no meu blog, citei e disse: "Essa é uma boa doutrina". E
essa era uma boa doutrina.

Vá ao templo, faça suas ordenanças e depois trabalhe para ter o Santo Espírito da Promessa,
porque o Guardião daquele Portão é o Santo de Israel, e não há nenhum empregado lá. É o
Santo de Israel, e você se qualifica para receber isso diretamente com o céu. Não há outro
porteiro abrindo e fechando portas. Existe apenas o Santo de Israel; Ele não emprega nenhum
servo lá (14). Portanto, esta escritura está falando sobre as mesmas coisas sobre as quais
tenho falado desde que começamos em Boise. Agora chegamos a este ponto.

Precisamos responder, quando o arrependimento é pregado, arrependendo-se. A justiça só
vem depois disso. E esta é a única saída para nossa condição atual, igualmente sombria. Isto!
É lembrando, é voltando, é encontrando-se, não importa com quem você viva, sendo alguém
que Deus aceitou. Você deve ser alguém com quem Deus falou do céu. Você deve tomar o
Espírito Santo como seu guia e não ser tirado dessa tarefa. Você coloca em ordem a casa de
Deus, começando com seu próprio casamento. Faça isso.

Agora, vamos mudar de assunto e voltar para Doutrina e Convênios 132. A próxima parte disso
precisa focar no que é dito na seção 132. Como pano de fundo, a seção 132 tem um início
incerto. Há muitos debates sobre como, quando e onde. Assumi a posição que foi dada pela
primeira vez durante a tradução do Livro de Mórmon. Isso faz sentido porque Joseph e Oliver
oraram para saber sobre o batismo quando chegaram a essas passagens do Livro de Mórmon.
Portanto, é provável que eles também orassem para saber sobre o assunto das esposas
plurais quando chegaram à tradução de Jacó 2.

A maneira pela qual a tradução ocorreu foi que os materiais de Jacó 2 faziam parte das Placas
Menores de Néfi, traduzidas no final. Portanto, teria sido muito tarde na tradução do Livro de
Mórmon quando chegaram ao capítulo 2 de Jacó, quase no final do processo de tradução. Eu
acho que eles teriam feito um inquérito como resultado disso. Outras pessoas acreditam que foi
mais tarde e como resultado da tradução da Bíblia. Essas pessoas acreditam que foi durante o
tempo em que Joseph e Sidney estavam passando pelo que hoje é chamado de Versão
Inspirada da Bíblia que provocou a indagação.
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No entanto, embora não seja uma história bem conhecida, os primeiros quatro missionários
que foram enviados incluíam Oliver Cowdrey. Oliver esperava poder tomar uma esposa plural
entre os índios. Há razões para acreditar que Oliver, em vez de Sidney, estava envolvido e
tinha conhecimento disso. Oliver teria adquirido esse conhecimento no momento em que a
revelação veio.

Há também um comentário de Brigham Young, no qual ele disse que o conhecimento disso
veio durante a tradução do Livro de Mórmon. Portanto, teria sido no período de 1829, quando o
início da seção 132 foi revelado pela primeira vez.

O fato é que por causa do conteúdo da seção 132, o conteúdo foi suprimido e não reduzido à
forma escrita por muitos anos. Sabemos quando finalmente foi escrito. A nota de cabeçalho na
seção 132 diz que foi reduzida a escrita em 12 de julho de 1843. O diário de William Clayton
confirma que essa foi a data em que foi finalmente escrita. Então os eventos subsequentes no
diário, sobre o que aconteceu quando a transcrição da seção 132 foi levada para Emma e sua
reação, confirma a data de julho de 1843. Pouco depois, Joseph transferiu para Emma lotes
não vendidos em Nauvoo para garantir que os assuntos legais e de propriedade de Joseph não
fossem entrelaçados com outras mulheres reivindicando direitos e tudo mais. Parece haver
uma base histórica muito boa para dizer que a seção 132 foi um documento criado por Joseph
Smith, ditando-o ao seu escriba em julho de 1843, assim como a nota de cabeça diz aqui. E se
você olhar para o Diário de William Clayton, verá que há outras evidências contemporâneas
nessa data para que isso aconteça, mas isso não se tornou público.

O conteúdo da seção 132 não parece ser uma única revelação. Parece ser, na minha opinião,
pelo menos cinco revelações diferentes que remontam nos versículos iniciais a 1829. Quando
você chega ao final, fala sobre eventos ocorridos em julho de 1843. Portanto, é realmente uma
série de revelações que, por conveniência, foram ditadas uma vez por Joseph num documento.
Portanto, quando você olha para isso, não fica realmente claro onde as divisões ocorrem. Eu
tentei analisá-lo e dar a você o que eu acho que é uma maneira razoável de quebrar a
cronologia para ver o que aconteceu em Passando o Dom Celestial. Mas você não precisa ter
lido isso. Hoje vou falar sobre essa revelação de forma geral.

O irmão de Jared, como vimos ontem, foi ao Senhor para perguntar sobre um assunto prático.
E o Senhor em resposta à pergunta sobre a iluminação, antes de tudo, pergunta ao irmão de
Jared se ele acreditará Nele. O Senhor perguntou ao irmão de Jarede se ele aceitaria as
palavras (em outras palavras, o convênio) que o Senhor então ofereceria a esse homem. Uma
vez que ele concorda com as condições, o Senhor lhe dá uma revelação contendo todas as
revelações de Deus que um mortal pode receber.

O que o irmão de Jared recebeu na revelação não teve nada a ver com o problema original que
o levou a orar ao Senhor. Ele queria resolver um problema de iluminação dentro de uma
barcaça. A revelação nada tem a ver com o problema de iluminação dentro da barcaça.
Continha, em vez disso, todas as revelações de Deus.

Da mesma forma, quando Joseph Smith entrou no Bosque Sagrado, ele estava tentando
descobrir a qual igreja se filiar. Em resposta à pergunta sobre a qual igreja se filiar, foi-lhe dito
que não se filiasse a nenhuma delas e que todas eram corruptas, e ele seria o meio de trazer
algo mais.

Mais tarde, quando Joseph orou para saber qual era seu estado e posição perante o Senhor, e
o anjo Morôni veio e dispensou a pergunta de Joseph de forma muito superficial, dizendo-lhe
para “não temer”, e então passou a contar a ele sobre tudo o que o Senhor tinha como agenda,
incluindo as placas do Livro de Mórmon.
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O assunto sobre o qual alguém pergunta quando vai ao Senhor não necessariamente controla
o conteúdo do que o Senhor revelará. Da mesma forma, quando Joseph fez a pergunta sobre a
pluralidade de esposas, o Senhor aproveitou a oportunidade para falar sobre algo mais
importante. O Senhor queria falar sobre o casamento eterno. A prioridade do Senhor é o que
você lê primeiro na seção 132.

Ele fala sobre a duração eterna da aliança matrimonial. Ele responde à pergunta sobre esposas
plurais muito tarde, na revelação original, quase como uma reflexão tardia. Mas é antes de tudo
uma revelação sobre a eternidade da aliança matrimonial. Você não lê uma resposta sobre a
pergunta de Joseph sobre o casamento plural até o versículo 34. Começando no versículo 1 e
indo até o versículo 33, tudo isso é sobre a eternidade do convênio do casamento. Tudo isso é
sobre o casamento de um homem e uma mulher, como o casamento de Adão com Eva e como
os filhos de Adão e Eva que saíram dois a dois para criar suas famílias.

As bênçãos da exaltação que você espera herdar na eternidade estão ligadas aos primeiros 33
versículos da seção 132, que tratam do casamento de um homem e uma mulher.  Portanto,
quando você ler a seção 132, não pule para o versículo 34 e depois leia retrospectivamente as
declarações que começam lá no texto anterior.  Nada no texto anterior aborda outra coisa
senão o casamento de um homem e uma mulher.  O assunto muda, e a pergunta que foi feita é
respondida a partir do versículo 34.

O que estava na mente do Senhor, e o que o Senhor inspirou a pergunta de Joseph para
permitir que Ele revelasse, está no início da seção 132. Veja o versículo 7. "As condições desta
lei são estas: Todos os convênios, contratos, títulos, obrigações, juramentos, votos,
apresentações, conexões, associações ou expectativas, que não são feitos, celebrados e
selados pelo Espírito Santo da Promessa, daquele que é ungido, tanto para o tempo como para
toda a eternidade, e que também mais santo, por revelação e mandamento… (e designei meu
servo Joseph para possuir esse poder nos últimos dias, e nunca há na Terra senão um de cada
vez a quem este poder e as chaves deste sacerdócio são conferidos), não têm eficácia, virtude
ou força em e após da ressurreição dos mortos; pois todos os contratos que não são feitos para
esse fim têm um fim quando os homens estão mortos”.

Portanto, tudo o que você espera receber na próxima vida, até mesmo suas “expectativas”,
tudo isso deve ser obtido de Deus por meio de convênio. Mencionei em resposta a uma
pergunta em Efraim que o papel da mulher era significativo, mesmo na vida de Cristo.
Mencionei que ela O ungiu antes de Sua morte e sepultamento. Uma das coisas que Lhe deu a
expectativa de sair da sepultura foi a unção que Lhe prometia. Por que você acha que os ritos
de lavagem e unção do templo incluem a preservação de algumas das funções do corpo por
meio da ressurreição?

As unções do templo não são para torná-lo saudável aqui e agora. Eles são dados para que
você possa reivindicar isso como uma “expectativa” nas eternidades. Porque se você não tem a
expectativa conferida a você pelo Espírito Santo da Promessa, você será deixado para obtê-la
em algum outro ciclo. As únicas coisas que você poderá levar consigo para a eternidade devem
ser obtidas dessa maneira. Tudo tem que ser obtido por convênio.

Veja o versículo 13. "Tudo o que há no mundo, quer seja ordenado por homens, seja por
tronos, seja por principados..." Não importa se foi ordenado por homem, e não importa se
alguém, sentado na eternidade em um trono, quem tem autoridade na presença de Deus,
ordena. Não importa se é dado a você por "principados". Isso está falando sobre anjos. É falar
de pessoas do outro lado, mesmo que estejam em uma posição de autoridade na presença de
Deus, não importa. Tudo o que há no mundo, "quer seja estabelecido por homens, por tronos,
ou principados, ou potestades, ou coisas de nome, quaisquer que sejam, que não são por mim
ou pela minha palavra, diz o Senhor, será derrubado, e não permanecerá depois que os
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homens morrerem, nem na ressurreição nem depois da ressurreição, diz o Senhor vosso
Deus”.

O Guardião do Portão é o Santo de Israel de fato!  (15) Essas palavras devem significar algo
para você se você ouviu ou leu o texto que discutimos em Orem sobre o sacerdócio.  Você
deve entender o que Deus está dizendo aqui.  Você deve entender que, quando se trata de
algumas coisas que você espera que continuem na eternidade, não é suficiente que um dos
nobres e grandes, mesmo um daqueles que consideramos um Arcanjo, prometa isso a você;
Não importa.  Deus e somente Deus detém as chaves da morte e do inferno (16).  Cristo pagou
esse preço.  Cristo tem que ser o único porque Ele é o único qualificado para fazer isso.  Ele
tem que ser o único.  Esta é uma responsabilidade indelegável por Aquele que lhe proporciona
um retorno à vida e assim se torna seu Pai no céu.  Se Cristo vai se tornar seu Pai no céu, Ele
tem a mesma responsabilidade para com você que Ele impôs a você como um pai em Sião que
vimos antes do intervalo.  Ele não se poupa de carregar o mesmo fardo que nos pede.

"Pois tudo o que resta é por mim; e tudo o que não é por mim será abalado e destruído [essa é
a palavra de Cristo - isso é o que Ele diz que vai acontecer]. Portanto, se um homem se casar
com uma mulher no mundo, e ele se casou com ela não por mim nem por minha palavra, e ele
fez um convênio com ela enquanto ele estiver no mundo e ela com ele, seu convênio e
casamento não têm força quando eles estão mortos, e quando eles estão fora do mundo;
portanto, não estão sujeitos a nenhuma lei quando estão fora do mundo”.

Embora Deus esteja falando sobre a eternidade do convênio matrimonial, ele estende isso em
tudo. Tudo, até mesmo suas associações, são controladas por sua condução. Todas as suas
expectativas na vida após a morte são obtidas por um convênio dele, porque sua palavra e sua
palavra sozinha suportarão.

"Portanto, quando estão fora do mundo, não se casam nem se dão em casamento; mas são
designados anjos no céu, anjos dos quais são servos ministradores, para servirem àqueles que
são dignos de muito mais, e muito, e peso eterno de glória." Os parceiros em tais casamentos
tornam-se anjos que são servos ministradores. Os anjos procuram receber as coisas que Deus
ofereceu aos homens, mas a menos que desçam e participem aqui, eles não podem obtê-las,
pois só podem ser obtidas pelos rigores da vida experimentada aqui.

Versículo 19: "E também, em verdade vos digo que, se um homem se casar com uma mulher
pela minha palavra, que é a minha lei, e pela nova e eterno convênio, e ela lhes é selada pelo
Santo Espírito da promessa ...[ pulando para baixo] herdarão tronos, reinos, principados e
potestades, domínios, todas as alturas e profundezas ... [pulando para baixo] e eles passarão
pelos anjos e pelos deuses que estão ali colocados, para sua exaltação e glória em todas as
coisas, como foi selado sobre suas cabeças, cuja glória será uma plenitude e uma continuação
das sementes para todo o sempre”.

Você não pode receber essas coisas a menos que você entre pelo Portão, cujo Guardião é o
Santo de Israel, que não emprega nenhum servo. Se você fizer isso, no entanto, "então eles
serão deuses, porque eles não têm fim; portanto, eles serão de eternidade a eternidade,
porque eles continuam; então eles serão sobre todos, porque todas as coisas estão sujeitas a
eles. Então eles serão deuses, porque eles têm todo o poder, e os anjos estão sujeitos a eles.”

Estas são pessoas que se qualificaram para a confiança de Deus. Deus sabe que eles
honrarão a condição exigida para a vida eterna. Isso assegura que a eternidade não será
infectada pelo tipo de abuso, negligência, indignidade e ambição que Deus quer derrubar. Todo
mal e excesso que Deus quer que chegue ao fim. Isso não é porque Ele é mau, mas para a
proteção de si mesmo, para a proteção da eternidade, para a proteção da prole potencial que
resultaria da continuação da semente. É assim que, no início, quando a vida passa a existir
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como um espírito organizado, esse espírito é introduzido num ambiente perfeito, puro, santo e
semelhante a Deus.

Portanto, quando finalmente chegamos a este tópico, estamos falando de algo que, mesmo
que exista apenas com você e seu cônjuge, é Sião. É eterno. Ele traz as marcas da mão e do
convênio de Deus. É disso que trata este tópico. Essas pessoas não têm fim, são eternas, têm
todo o poder, e tudo isso é uma discussão sobre um casamento, entre um homem e uma
mulher.

Esposas plurais não são mencionadas até o versículo 34 pela primeira vez. Deixe de lado
todos os problemas que estão trovejando em suas mentes agora. Pergunte a si mesmo: se
você é um homem, você tem uma esposa - se você é uma mulher, você tem um marido - com
quem você é um? Pergunte a si mesmo, você e seu cônjuge refletem a imagem de Deus?
Pergunte a si mesmo isso sobriamente.

Agora, apenas para descartar o que eu acho que precisa ser descartado. É neste lugar que
isso precisava ser declarado porque agora estamos próximos daqueles que tomaram o que
começa no versículo 34, e eles continuaram, acreditando que é apropriado tomar uma esposa
plural. Eu quero perguntar a você, uma vez que "não há senão um na terra de cada vez a quem
este poder e as chaves deste sacerdócio são conferidos", e visto que no versículo 64, "... em
verdade, em verdade vos digo: se algum homem tem uma esposa, que possui as chaves deste
poder [este "poder" é o poder de selar]", você possui essas chaves? Você é aquele indivíduo?
Antes de responder a essa pergunta, espero que você esteja ciente de que cada uma das
seitas polígamas afirma que seu líder particular é aquele descrito no versículo 7: “não há senão
um na terra de cada vez a quem este poder e as chaves deste sacerdócio são conferidos”.
Cada um deles fazem esta mesma afirmação.

Aqui está a má notícia para você. Nem todos podem estar certos, mas podem estar todos
errados. Se ninguém lhe disse isso antes, eu declaro a você hoje: nenhum homem detém essa
autoridade entre as várias seitas polígamas, ponto final. Não me importa qual linha de
autoridade do sacerdócio eles decidam reivindicar; eles não têm isso.

Se você estiver errado e se envolver nesse comportamento, D&C 132:41-42 dirige-se à mulher
e diz que se ela fizer isso sem essa autoridade, ela cometeu adultério. E o versículo 43 se
dirige ao homem e diz que se ele fizer isso sem essa autoridade, ele comete adultério. É
interessante neste contexto (assim como quando o Senhor vestiu Adão e depois vestiu Eva),
Ele não deixa com um ou outro, mas fala com ambos. Este é um assunto tão importante que
Ele fala com cada um deles e adverte a ambos.

O adultério é uma das coisas tão ameaçadoras para a fundação da sociedade que é proibido
nos Dez Mandamentos (Êxodo 20:14). Nos dias de Moisés, aqueles que cometiam adultério
eram mortos (Levítico 20:10). Em nossos dias nos dizem se você faz isso, e deixe-me ler isto,
D&C 63, começando no versículo 14. "Havia entre vocês adúlteros e adúlteras [novamente, não
pense que Deus tem um padrão para os homens e outro para as mulheres - não funciona
assim; Ele está sempre, neste assunto, tratando o homem e a mulher da mesma forma]; alguns
dos quais se afastaram de vocês, e outros permanecem com vocês que no futuro serão
revelado.

Você deveria temer. Porque você deve se perguntar, é isso que você é? É isso que você é?
Joseph Smith disse: “Se um homem cometer adultério, não poderá receber o reino celestial de
Deus. Mesmo que seja salvo em qualquer reino, não pode ser no reino celestial” (17).

Veja Jacó 2:27-28, "Portanto, meus irmãos, ouçam-me e dêem ouvidos à palavra do Senhor:
Pois nenhum homem entre vós terá senão uma esposa; e concubinas não terá nenhuma; Pois
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eu, o Senhor Deus, me deleito na castidade das mulheres. E a prostituição [a devassidão] é
uma abominação para mim; assim diz o Senhor dos Exércitos." Uma esposa!

Jacó 3, começando no versículo 5. Esta é uma passagem notável, notável.  "Eis que os
lamanitas vossos irmãos, a quem odiais por causa de sua imundície e da maldição que caiu
sobre sua pele, são mais justos do que vós; porque não se esqueceram do mandamento do
Senhor, que foi dado a nosso pai — que  eles deveriam ter salvo se fosse uma esposa, e
concubinas não deveriam ter nenhuma, e não deveria haver prostituição cometida entre eles. E
agora, este mandamento eles observam para guardar; portanto, por causa desta observância,
ao guardar este mandamento, o Senhor  Deus não os destruirá, mas será misericordioso com
eles; e um dia eles se tornarão um povo abençoado”.  Foi a fidelidade dos lamanitas à sua
única esposa.  Eles rejeitaram os profetas, eles rejeitaram Néfi, eles rejeitaram o Evangelho,
eles se voltaram para sua repugnância, eles eram um povo selvagem e feroz, mas isso os
preservou aos olhos de Deus.  Isso era importante o suficiente para que eles merecessem
continuar, ao contrário dos nefitas que tinham o evangelho, ao contrário dos nefitas que tinham
os profetas.  "Eis que seus maridos amam suas esposas, e suas esposas amam seus maridos;
e seus maridos e suas esposas amam seus filhos; e sua incredulidade e seu ódio para com
você é por causa da iniqüidade de seus pais; portanto, quanto melhor você é  do que eles, aos
olhos de seu grande Criador?"

Deus não julga a justiça como nós.  Se você leu a 10ª parábola (18), o que atraiu a atenção dos
anjos?  Eles olharam para o casamento e disseram: "Isto! É assim que viemos! Este
relacionamento, este casamento, o homem e a mulher, é nisso que consiste o próprio céu. E
olhe! Está na terra!"  E os anjos foram, e trouxeram o Senhor para contemplar.  Eles lhe
disseram: "Eis o homem e a mulher!"  Então o Senhor colocou em movimento tudo o que era
necessário.

O que mais você precisa ver do tema do Livro de Mórmon do que esta passagem, a fim de
perceber quando se trata do relacionamento do casamento esta é a imagem de Deus.  Isto é o
que Deus gostaria de preservar na eternidade.  É muito mais fácil pegar pessoas que têm esse
tipo de casamento e preservá-las para a eternidade do que pegar alguém que pode conhecer
todos os mistérios, mas cujo casamento é uma ruína esfarrapada e tentar preservá-los.

Veja o exemplo de seus primeiros pais.  Moisés 3:22-25.  "E Adão disse: Esta eu agora sei que
é osso dos meus ossos e carne da minha carne; ela será chamada Mulher, porque do homem
foi tirada. Portanto deixará o homem seu pai e sua mãe, e se apegará a  sua mulher; e serão
uma só carne”.

Você pode ter um cônjuge católico, luterano, presbiteriano ou mórmon.  Você pode ter um
cônjuge que seja da Comunidade de Cristo Mórmon.  Você pode ter um cônjuge que acredita
em dançar nu em cerimônias wiccanas enquanto está chapado de peiote.  Você e seu cônjuge
precisam amar um ao outro.  Você e seu cônjuge têm algo muito, muito maior, potencialmente,
entre você e seus filhos, do que todas as distrações deste mundo.  Você e seu cônjuge
enfrentam o desafio de se tornar um.  E se você for um, lembre-se de que os lamanitas foram
condenados consistentemente no Livro de Mórmon, MAS foram elogiados e, por fim,
preservados por causa de seus casamentos, por causa do amor dos cônjuges.

Agora, se você afirma que tem amor suficiente por duas ou mais mulheres, então eu lhe
pergunto, você não pode amar sua esposa o suficiente para dar a ela toda a sua atenção?

Todos os dias, minha esposa e eu nos levantamos, e fazemos uma caminhada de 4 milhas que
fazemos todas as manhãs antes de nos prepararmos para o trabalho e o dia.  Passamos cerca
de uma hora fazendo isso.  Essa hora é cheia de conversas, todos os dias, sobre o que está
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acontecendo na minha vida, o que está acontecendo na vida dela, o que está acontecendo com
esse grande problema ou o que está acontecendo com nossos filhos.  Todo dia.

Chego em casa para almoçar com muita frequência e passamos o meio-dia conversando.
Provavelmente ligamos um para o outro, não sei, quatro ou cinco vezes durante o dia.  Eu dirijo
até o condado de Utah algumas vezes por semana.  Dirigindo, estou ao telefone falando com
minha esposa;  dirigindo de volta estou no telefone falando com minha esposa.  Temos muito
que conversar.

Eu acho que o casamento pode ser algo divino, e duas pessoas podem, de fato, se tornar uma.
Isso requer esforço.  Você deve fazer esse esforço.

Embora Moisés permitisse que um homem tomasse outra esposa, a lei proposta por meio de
Moisés protegia os direitos da primeira esposa.  Êxodo 21:10 "Se ele tomar outra esposa; sua
comida [a primeira esposa], suas roupas [a primeira esposa], e seu dever de casamento [isto é,
todos os direitos de associação], ele não diminuirá."

A primeira esposa é mencionada nas escrituras como “a esposa da tua mocidade”.

Eu quero olhar para Malaquias.  Malaquias foi citado pelo Senhor e citado pelo anjo Morôni.  Vá
para Malaquias 2, começando no versículo 14. Isso está falando sobre “a mulher da tua
mocidade”.  "Mas vós dizeis: Por que? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da
tua mocidade, contra a qual procedeste traiçoeiramente; contudo, ela é tua companheira e
mulher do seu convênio. E ele não fez um?  Teve ele o resíduo do espírito. E por que um? Para
buscar uma descendência piedosa. Portanto, guarda-te no teu espírito, e não deixes que
ninguém aja perfidamente contra a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor, o Deus de
Israel, diz que  ele odeia guardar."

Tome cuidado com o seu espírito para que você não aja de forma traiçoeira.  Somente um tolo
praticará o casamento plural.  Há apenas um, se tanto, na terra que pode ter as chaves
necessárias.  Se você errar, é uma ofensa e adultério e uma abominação.  Sua primeira
esposa, a esposa de sua juventude, não deve ser afetada em todos os seus direitos.

Dito isto, é possível que alguns de vocês já estejam em tal casamento.  Se for esse o caso, não
separe sua família.  Isso seria ainda pior.  Não tome outra esposa e não abandone nenhuma
esposa que você tenha atualmente, mas ensine seus filhos a sair deste sistema.  Ensine seus
filhos.  E se você tem um amigo ou se você tem um vizinho ou se você tem alguém em sua
própria família que está nessa situação, não os julgue;  ajude-os.  Ajude-os a ensinar seus
filhos a sair do sistema.  Não destrua a vida das crianças que já estão em tal comunidade, mas
deixe-a terminar nesta geração.  Seria errado destruir famílias, mesmo que estivessem numa
situação peculiar.

Sião vai exigir casamentos fortes, felizes e nobres, dignos de durar além do túmulo.  Suspeito
que se alguém se arrepender, mesmo que mantenha seus casamentos intactos, mas ensine
seus filhos a abandonar esse sistema de múltiplas esposas, Sião os incluirá.  Alguns que
acordaram e decidiram que a prática (e a continuação de tomar ainda mais esposas) precisa
terminar serão aceitos pelo Senhor.  Não me surpreenderia descobrir que haverá aqueles que
têm esposas plurais dentro de Sião.  Mas não incluirá aqueles que ainda acreditam em
continuar a prática, perpetuar a prática ou adicionar mais esposas.  Serão aqueles que
despertaram.  Uma vez despertado, pare com isso nas crianças, mas não destrua as famílias.

Veja, a prática de esposas plurais é uma abominação.  Todos que disseram que tinham as
chaves para fazer isso, eles reconhecem sua autoridade em algum lugar rio abaixo de Brigham
Young.  Quero que pensem em tudo o que foi dito e em todas as escrituras que foram lidas
hoje, enquanto leio para vocês um discurso da Conferência Geral proferido por Brigham Young
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na Conferência Geral no dia de 8 de outubro de 1861. Quero que vocês considerem a loucura
dessas palavras, e medi-lo contra o padrão de um casamento digno da perpetuação na
eternidade.

"A segunda maneira pela qual uma esposa pode ser separada de seu marido, enquanto ele
continua sendo fiel a seu Deus e seu sacerdócio, eu não a revelei, exceto a algumas pessoas
nesta Igreja, e algumas receberam de Joseph, o  Profeta tanto quanto eu. Este outro caminho
que uma mulher pode seguir, se tiver uma chance, e fazê-lo de acordo com a ordem do céu, se
uma mulher puder encontrar um homem que possua as chaves do sacerdócio com maior poder
e autoridade  do que seu marido, e ele está disposto a tomá-la, ele pode fazê-lo, caso contrário
ela tem que permanecer onde está. Esta é uma segunda maneira pela qual uma mulher pode
deixar seu marido a quem ela foi selada para o tempo e a eternidade. Em qualquer uma dessas
formas de separação você pode descobrir que não há necessidade de um atestado de
divórcio."

Ele continua dizendo que, sem um atestado de divórcio, um novo casamento poderia ser
arranjado sob o sistema ensinado por Brigham Young.

Você está brincando comigo!? Você está brincando comigo!? Isso era doutrina?  Estou
inclinado a me envolver em uma série de obscenidades.  Você acredita nessa porcaria?  Você
acha que Brigham Young sabia do que diabos ele estava falando quando falou sobre esses
assuntos importantes?  Tenha em mente que ele era o cara que tinha mais chaves.  Portanto,
se isso fosse verdade, ele poderia estar no topo da “cadeia alimentar” ou cadeia de mulheres.
Portanto, ele poderia tomar para si o maior número de mulheres, supondo que elas quisessem
algum “portador de chaves” mais alto – porque não havia ninguém mais alto em sua
organização.  Você acredita que isso seja verdade?  Qualquer mulher, casada com qualquer
homem, em qualquer lugar, a qualquer hora, se ele conseguir que ela venha a bordo, ele pode
levá-la?  Este é o fio tênue sobre o qual o casamento eterno deve se basear?  No entanto, foi
isso que Brigham Young proclamou na Conferência Geral sobre como o casamento funcionava.

Aqui está uma seção de Doutrina e Convênios extraída de Doutrina e Convênios de 1835,
quando Joseph ainda estava vivo.  É um artigo sobre casamento.  "Um homem deve ter uma
esposa, e uma mulher um marido, exceto em caso de morte, quando qualquer um tem a
liberdade de se casar novamente. Não é certo persuadir uma mulher a ser batizada contra a
vontade de seu marido, nem  é lícito influenciá-la a deixar o marido."

Mencionei a Epístola Geral à Igreja de Hyrum Smith.  Você sabe o que Hyrum Smith disse na
Epístola Geral à Igreja?  O Presidente que não reconhecemos?  Ninguém faz.  A carta do
Presidente Hyrum Smith dizia:

Ao nosso amado irmão Parley P. Pratt e aos élderes de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos
dos Últimos Dias na Inglaterra e espalhados por toda a Europa, e aos santos — Saudação:

Visto que, em tempos passados, as pessoas foram autorizadas a reunir-se com os santos em
Nauvoo, na América do Norte, como maridos deixando esposa e filhos para trás;  também,
como as mulheres que deixam seus maridos, e como os maridos que deixam suas mulheres
que não têm filhos, e alguns porque seus companheiros são incrédulos.  Consideramos todo
este tipo de procedimentos erróneos e por falta de informação adequada.  E o mesmo deve ser
ensinado a todos os santos, e não permitir que as famílias sejam desfeitas por qualquer motivo,
se for possível evitá-lo.  Não permita que nenhum homem deixe sua esposa porque ela é
incrédula. Essas coisas são um mal e devem ser proibidas pelas autoridades da igreja ou
serão condenadas;  pois a reunião não é apressada (sic) nem por fuga, mas para preparar
todas as coisas diante de você, e você não sabe, mas o incrédulo pode se converter e o
Senhor o curar;  mas que os crentes exerçam fé em Deus, e o marido incrédulo será
santificado pela esposa crente;  e a esposa incrédula pelo marido crente, e as famílias são
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preservadas e salvas de um grande mal que vimos verificado diante de nossos olhos.  Eis que
esta é uma geração perversa, cheia de mentiras, enganos e astúcias;  e os filhos dos ímpios
são mais sábios do que os filhos da luz;  isto é, eles são mais astutos;  e parece que tem sido
assim em todas as épocas do mundo.

E o homem que deixa sua esposa e viaja para uma nação estrangeira, tem sua mente
dominada pelas trevas, e Satanás o enganou e o lisonjeia com as graças da prostituta, e antes
que ele perceba, ele está desonrado para sempre; e maior é o perigo para a mulher que deixa
o marido. Os males resultantes de tais procedimentos são de tal natureza que nos obrigam a
separá-los da igreja.

E também proibimos que uma mulher deixe seu marido porque ele é um incrédulo. Também
proibimos que um homem deixe sua esposa porque ela é incrédula. Se ele for um homem mau
(isto é, o crente), há uma lei para remediar esse mal. E se a lei os divorciar, então eles estão
em liberdade; caso contrário, eles estão vinculados enquanto viverem, e não é nossa
prerrogativa ir além disso; se o fizermos, será à custa de nossa reputação.

Essas coisas nós escrevemos com clareza e desejamos que sejam conhecidas publicamente,
e solicitamos que isso seja publicado no STAR.

Que o Senhor conceda ricas bênçãos a todos os santos, e apresse a coligação e realize a
plenitude do convênio eterno, são as orações de seus irmãos.

Escrito por Hyrum Smith, patriarca (grifo nosso).

Bem, acho que não interferimos nos casamentos e os preservamos mesmo que o marido fosse
um incrédulo, até que o “poderoso profeta” Brigham Young apareceu em 8 de outubro de 1861
e disse: “Ei, há outra maneira de obter um mulher, sem carta de divórcio do marido; você pode
levá-la se tiver as chaves. E caramba! Estou cheio de chaves!"

Para que este tópico fique claro, não vou tomar o tempo hoje para abordar as muitas coisas
tolas que foram ditas pela Igreja SUD e por grupos separatistas na tentativa de ganhar uma
ação judicial. Foi isso que aconteceu. Eu preparei um artigo que vou apresentar na Conferência
Sunstone em Salt Lake City em 2 de agosto. Na noite de 2 de agosto, vou colocar esse artigo
no blog, e você pode baixá-lo, e você pode lê-lo. Você vai ver lá uma discussão que se encaixa
perfeitamente com essa série de palestras, aqui mesmo, neste momento do conteúdo. Ele lida
com esse assunto, e vai ser colocado, e você pode lê-lo.

Quando se trata do assunto do casamento, como se tudo o que eu disse e tudo o que está nas
escrituras não fosse suficientemente claro—Apocalipse 19 tem uma descrição da culminação
de toda a grande obra do Senhor neste ciclo de criação. Isso está falando sobre quando tudo
terminar. Na profecia, Deus não pode pensar em nada melhor para colocar na boca de João,
seu Amado, que escreveu esta profecia, do que a analogia de um casamento usada aqui.
Apocalipse 19, começando no versículo 6: "E ouvi como que a voz de uma grande multidão
[homens e mulheres], e como a voz de muitas águas, e como a voz de fortes trovões, que dizia:
Aleluia, porque o Senhor Deus onipotente reina. Regozijemo-nos, e alegremo-nos, e demos-lhe
glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já se aprontou a sua mulher. E foi-lhe
permitido vestir-se de linho fino, pura e branco; porque o linho fino é a justiça dos santos. E
disse-me: Escreve: Bem-aventurados os que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E
disse-me: Estas são as verdadeiras palavras de Deus."

Ele não apenas compara o triunfo final da expiação do Senhor a uma festa de casamento, mas
é, de fato, uma festa de casamento. Para todos os que passarem pela tribulação, homem e
mulher, à imagem de Deus, Ele lhes dará um banquete de casamento, porque são semelhantes
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a Ele. Eles verão como são vistos porque são como Ele. "Homem e mulher os criou, à imagem
de Deus os criou."

Quando o ministério de nosso Senhor começou, o Evangelho de João tem no capítulo 1 o
batismo de Cristo. O Evangelho de João tem no capítulo 2 as bodas de Caná. Quando Cristo
se preparou para Sua morte e sepultamento, foi por uma mulher que O ungiu. E quando Cristo
ressuscitou, a primeira (e no momento única) testemunha foi uma mulher. Quando Cristo
finalmente conseguiu ver Seus discípulos, Ele os censurou por não acreditarem no testemunho
da mulher.

Bem, Sião é uma conquista distante ainda a ser alcançada, mas está diante de nós. A próxima
palestra será em Phoenix no dia 9 de setembro pela manhã. Espero que antes de você vir, ou
daqueles que vêm e estão ouvindo isso, que revejam as primeiras nove palestras. Isso é tudo
uma conversa. Tudo isso é um assunto. Estamos reconstruindo a Restauração.

Eu não me importo com quem copia este material. Agradaria-me se a Conferência Geral
começasse a citar essas coisas e começasse a usá-las. Acho que é uma barganha de tolos. Eu
não acho que isso vai acontecer. Mas se você acredita nas escrituras, e se você acredita em
Joseph, e se você acredita na Restauração, então você acredita que a obra ainda está
incompleta. Você acredita que os desafios estão à nossa frente. E um dos desafios mais
notáveis que enfrentamos é o tema que abordamos hoje. Todas essas outras coisas são
fundamentais para nos trazer a este ponto para falar sobre este assunto - para que neste
assunto você possa ver o quão grande é o desafio que todos nós enfrentamos.

Agora, eu sei que há muitos lares desfeitos. Eu sei que há muitas famílias desfeitas, e sei que
há muitos corações partidos. Mas não nos é dado nenhum problema neste mundo com o qual
não sejamos iguais. Não somos tentados acima de nossa capacidade de resistir (19). Deus tem
algo em mente para cada um de nós. Deus tem algo em mente para cada um de vocês cujos
casamentos podem ser problemáticos no momento. Cada um de vocês que agora pode se
encontrar num lar desfeito será cuidado em Seu devido tempo. Confie Nele. Confie em Seu
desejo por você. Leve seus problemas a Ele, e canse-O.

Lembra de ontem quando falamos sobre clamar ao Senhor? Quando considero todas as
pessoas com quem me importo e os problemas que elas enfrentam, eu quero clamar ao
Senhor. Se suas circunstâncias o incomodam, clame a Ele. Talvez tudo isso seja uma daquelas
fraquezas dadas a você para que você seja humilde para que possa vir e clamar a Ele.

Quando Adão e Eva souberam o suficiente para declarar arrependimento a seus filhos, seus
filhos já estavam sofrendo com os estragos da Queda. Assim que eles começaram a declarar
arrependimento a seus filhos e a ensinar-lhes algumas coisas sobre fazer convênios, um de
seus filhos pegou a informação e a transformou em uma combinação para criar uma iniqüidade
desordenada. E você se pergunta por que Deus retém algumas coisas da vista do público? É
porque algumas coisas, se abusadas, podem causar tal maldade miserável na vida dos
homens, que você estará melhor se Deus não as revelar. Você está melhor se o céu não os
revelar.

Adão e Eva declararam e clamaram arrependimento juntos; eles trabalhavam lado a lado; eles
receberam a vestimenta no mesmo momento; eles foram instruídos sobre o sacrifício ao
mesmo tempo; eles foram ensinados e receberam o Espírito Santo ao mesmo tempo; eles
experimentaram o batismo de fogo, e Adão profetizou no mesmo momento que Eva foi vencida
pelo Espírito, e no Espírito de Sabedoria, foi capaz de interpretar e definir o que estava
acontecendo. Tudo isso era adequado e apropriado na vida de nossos primeiros pais, pois eles
dois eram um.
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Não pense que a mágoa que você sente é menos pungente do que a mágoa de nossos
primeiros pais. Este é um lugar para ser provado, e é uma coisa difícil aqui. Você veio aqui
cheio de entusiasmo e confiante em sua capacidade de suportar o dia, e agora o dia está
chegando. Realmente não parece o mesmo aqui embaixo como era lá em cima. Mas se você
for nobre, e se você for fiel, e se você for verdadeiro, e se você deixar testemunhas aqui entre
nós, pode ser que em algum outro dia, quando algum outro desafio duro como este for posto à
prova, e todos nos perguntam: "A quem o Senhor enviará?" que alguns de nós vão olhar para
um de vocês e dizer: "Eu confio nele! Eu confio nela! Eu sei que ela permanecerá verdadeira e
fiel. Eu sei que ele fará o mesmo." Porque passará muito tempo depois de partirmos desta vida
antes de termos alcançado tudo o que é necessário para nos erguermos.

Foi sobre isso que falamos em Efraim. Você precisa ouvir tudo isso, e você precisa ouvir todos
eles numa discussão contínua, porque é tudo um. Este não é meu material; é do Senhor. Tudo
o que temos feito é olhar para essas escrituras. Meu volume de escrituras é, na verdade,
codificado por cores. Estas são as escrituras. Minhas escrituras são codificadas por cores com
laranja em Boise, amarelo em Idaho Falls, rosa em Logan, verde claro em Centerville, verde
escuro ontem e roxo hoje. Você pode ver que as Escrituras ficaram bastante cheias de
marcadores. Essas conversas são para ajudá-lo a lembrar. Não podemos avançar até que
primeiro nos lembremos do que já foi dado.

Este é o Evangelho de Cristo. Este é o poder de Deus para a redenção. Esta é a revelação que
Joseph Smith estava tentando dar quando foi levado. Ainda há muito a ser feito. Há mais a ser
feito do que foi iniciado. Há mais coisas que não foram reveladas do que o que Joseph
conseguiu fazer aqui antes de ser morto.

À medida que avançamos, preservamos cada vez menos. Agora com os motores de
Correlação, estamos conseguindo aparar ainda mais. O Evangelho de Cristo não é sobre
“Tenha um bom dia”. O Evangelho de Cristo não é sobre ser um buraco de fechadura. O
Evangelho de Cristo é sobre despertar e surgir. É sobre você ser redimido da queda e voltar à
presença de Deus. Graças a Deus, que antes de Joseph morrer, ele foi capaz de colocar algo
na loja de tijolos vermelhos, através de rituais e cerimônias, que descreviam voltar à presença
de Deus, conversar com Ele através do véu e depois entrar em Sua presença. . Graças a Deus,
além das escrituras, Joseph nos deixou um testemunho ritual.

Mas você sabe por que o antigo Israel tinha seu templo? Era para ter cerimônias para
apontá-los para a vinda de Cristo na carne. Os Santos dos Últimos Dias receberam uma
cerimônia ritual para indicar-lhes que também recebam Cristo em carne e osso. Os israelitas
pensavam que seu templo era um fim em si mesmo. Os santos dos últimos dias parecem fazer
o mesmo. Mas você não faz isso. Veja o ritual pelo que é: apenas um convite.

Ainda precisa ser construído outro templo. Mas será em Sião, e os que forem para lá se
encontrarão com o seu Senhor, porque aquela será a sua casa de fato. Você pode construir
isso apenas se estiver qualificado para fazê-lo.

Há muito o que fazer! Neste momento, a única coisa que pode ser feita é lembrá-los da
Restauração, e isso está disponível para todos. Todos estão convidados. Todo o mundo. Mas
não espere que o Senhor nos dê mais nada, ou permita que avancemos um centímetro, até
que primeiro nos lembremos do que nos foi dado. Mesmo se você estiver num mundo caído
entre um povo caído que é orgulhoso e arrogante por pensar que é mais do que realmente é;
se você amar sua esposa, e se sua esposa o amar, você é à imagem de Deus, e isso será
preservado por toda a eternidade. Não importa o que mais você tenha que passar entre agora
e então, é isso que Ele está tentando preservar. Essa é a imagem de Deus.
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Presto testemunho disso e espero que essas palavras possam penetrar em seu coração. Eles
vêm das escrituras e vêm do Senhor; eles não vêm de mim.

Em nome de Jesus Cristo, Amém.

__________________________
FOOTNOTES
1 Apocalipse 1:15; D&C 110:3
2 D&C 132:19, 22
3 See Lucas 15:11-16
4 Ibid vs. 17-32
5 D&C 121:44
6 D&C 93:24
7 D&C 124:91
8 D&C 124:93
9 D&C 124:94
10 Esta expressão não é “tomar o nome de Deus em vão” porque: Primeiro, não estou usando
o nome de Deus. Em segundo lugar, não estou promovendo uma inverdade, tentando em vão
fortalecer uma falsidade atribuindo-a a Deus. Terceiro, chama dramaticamente a atenção para
a importância dessa sequência de declarações e, esperamos, torna-a ainda mais memorável.
São assuntos sérios, que merecem toda a sua atenção.
11 Mateus 18:20
12 1 Coríntios 3:18
13 See Alma 18:8-11
14 2 Nefi 9:41
15 2 Nefi 9:41
16 2 Nefi 9:10-11
17 HDI (História Doutrinal da Igreja) Vol. 6, pág. 81
18 A Virtude Desaparecida, encontrada em Dez Parábolas
19 1 Coríntios 10:13
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