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Digamos que você esteja em uma 
viagem de uma semana na praia 
com a família de seus amigos. 

Divertiram- se muito, mas você está come-
çando a ter saudades de sua própria 
família. Então, seu pai lhe envia uma men-
sagem de texto para ver como estão as 
coisas — exatamente aquilo de que você 
precisava para se sentir amado e lembrado.

A vida na Terra se assemelha um pouco 
com isso. Deus não nos envia mensagens 
de texto, mas estamos longe de nosso 
lar celeste, por isso um dos meios pelos 
quais o Pai Celestial comunica Seu amor 
por nós é enviando profetas.
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Para ensinar o evangelho, você terá  

que explicar o que são a apostasia, as dispensa-

ções e a Restauração. Este gráfico pode ajudar.O QUE, POR QUE e COMO:  

Deus chama um profeta,  

que ensina o evangelho verda-

deiro de Jesus Cristo.

UMA ANÁLISE DA RESTAURAÇÃO

COMO ACONTECE  
A APOSTASIA

As pessoas que seguem
  

os ensinamentos do profeta  
são abençoadas.

Algumas pessoas 

 se tornam orgulhosas  

e rejeitam o profeta.
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Os profetas lideram o que são 
chamadas de dispensações, que são 
períodos em que (1) Deus tem um 
líder autorizado do sacerdócio na 
Terra e (2) esse líder, um profeta, 
toma conhecimento do plano de sal-
vação diretamente de Deus. O profeta 
então ensina, ou dispensa, o evange-
lho ao povo.

Graças às escrituras, sabemos algo 
a respeito de muitas das dispensa-
ções. Algumas importantes foram 
as de Adão, Enoque, Noé, Abraão, 
Moisés, Jesus Cristo e Joseph Smith. 
O Senhor deu início a uma dispen-
sação por intermédio de cada um 
desses profetas.

Apostasia = iniquidade. Quando uma pessoa ou 
um grupo de pessoas se afasta das verdades do 
evangelho de Jesus Cristo, rejeita os profetas e cai 
em pecado, essas pessoas estão em apostasia.

Restauração é o ato de devolver algo a 
sua condição original. Não se trata de uma 
reforma, que altera alguma coisa existente 
para criar algo novo. Se você quiser, por 
exemplo, restaurar uma casa antiga, vai 
reconstruí- la com a mesma planta e pro-
jeto que ela tinha antigamente. Pode ser 
que deseje acrescentar uma nova lareira, 
mas então estaria reformando a casa, e 
não restaurando.

O evangelho de Jesus Cristo precisava 
ser restaurado porque havia sido perdido 
durante a Grande Apostasia. As pessoas 
tinham vivido por séculos sem a Igreja 
verdadeira. Por isso o Senhor restaurou 
Sua Igreja e Seu evangelho por intermédio 
de Joseph Smith, assim como os antigos 
profetas haviam profetizado (ver Isaías 
2:1–3; 29:13–14; Atos 3:19–21; Apocalipse 
14:6–7; 2 Néfi 3:3–15).

O verdadeiro evangelho de Jesus Cristo 
está aqui para permanecer — e você, vai 
permanecer nele? Mesmo que o mundo 
fique cada vez mais iníquo, a Igreja de 
Jesus Cristo vai continuar até o fim.

Você tem que fazer uma escolha — a 
mesma que os mortais tiveram que fazer 
desde o princípio dos tempos: Você vai 
seguir o profeta? Se fizer isso, será aben-
çoado e terá o Espírito para guiá- lo.
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