01 - Porque a Bíblia não fala no Livro de Mórmon, já que dizem que ele é um livro
verdadeiro?

Resposta por Irineu
Fonte: Estudo Pessoal

As escrituras testificam a respeito de muitas coisas. Algumas facilmente identificáveis,
outras não. Para algumas somente o Espírito é capaz de revelar. Com estudo e oração é
facilmente distinguível, de outra forma não.
O Senhor usou as parábolas, exatamente para revelar essas verdades a quem realmente
estava preparado e acima de tudo tinha o desejo sincero de sabê-lo. O próprio chamado
divino de Messias, Salvador, Redentor de toda a humanidade foi terminantemente proibido
pelo Salvador, em certa ocasião,a sua divulgação. Certa vez recomendou aos discípulos: "E
advertiu aos discípulos que a ninguém dissesse ser ele o Cristo" (Mat. 16:20).
Certos princípios em determinados momentos são sagrados e não-permitidos a sua
divulgação. Em outra ocasião Jesus falou: "Não dê o que é santo aos porcos nem vossas
pérolas aos cães".
O Livro de Mórmon é uma escritura especialmente guardada para ser revelada aos nossos
dias, para servir de testemunha definitiva que Jesus é o Cristo. Todos que possuem esse
testemunho, estão livres de disputas doutrinárias, contendas, aplicação de escrituras que
são interpretadas de forma contraditória, desmentindo-se umas as outras, segundo
aquelas interpretações. Daí a existência de tantas igrejas, todas oriundas da Bíblia. "Quem
tem ouvidos para ouvir que ouça". A oração sincera ao Senhor revelará a verdade de todas
as coisas!

Por Genaro Aguiar
Fonte: Estudo Pessoal

Este estudo requer um pouco de espaço, todavia serei o mais sintético possível; primeiro
precisamos observar na Bíblia se temos alguma referência de nações reconhecidas pelo
Senhor que não era a nação de Israel:
Sofonias 3:10 "Dalém dos rios da Etiópia os meus zelosos adoradores, o meu povo
disperso, me trarão sacrifício."
pergunta: onde ficava a Etiópia? e onde estava a terra que estava além da Etiópia que
adorava ao Deus de Israel?
Isaías não somente escreveu ao desobediente podo de Israel, mas o Senhor também o
mandou enviar palavras de aviso às outras cidades e outras nações.

No capítulo 13 nós lemos sobre a advertência à Babilônia.
No capítulo 15 ele previne Moab.
No capítulo 17 ele adverte Damascos.
No capítulo 19 ele adverte o Egito. Mas no capítulo 18 ele escreve: "Ai da terra do roçar
das asas, que está além dos rios da Etiópia, que envia embaixadores por mar em navios de
papiro sobre as águas" (versículos 1-2).
Note que em todos as outras advertências, Isaías menciona especificamente o nome da
cidade ou nação, mas no capítulo 18 não foi dado nenhum nome. Porque? Em vez do
nome, ele apenas deu a descrição da terra "terra do roçar das asas". Ele então dá sua
localização apenas como sendo "além dos rios da Etiópia". Quão longe é isto?
Isaías não diz, ele apenas declara que eles enviaram "embaixadores por mar em navios de
papiro sobre as águas". Há uma clara referência a navios. Mas o que ele quer dizer com
"embaixadores"? Se eles realmente mandaram embaixadores a Israel, então porque Isaías
não sabe o nome deste país? Além do mais, ele trabalhou na corte do rei.
Ezequiel 37:15 E outra vez veio a mim a palavra do SENHOR, dizendo:
16 Tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira, e escreve nele: Por Judá e
pelos filhos de Israel, seus companheiros. E toma outro pedaço de madeira, e escreve
nele: Por José, vara de Efraim, e por toda a casa de Israel, seus companheiros.
17 E ajunta um ao outro, para que se unam, e se tornem uma só vara na tua mão.
se Deus mandou que se fizesse um registro da nação judaica, e é o que nós conhecemos
por bíblia, onde está os escritos da tribo de José vara de efraim? e também ordenou que
unisse uma escritura a outra para que fosse uma só; onde está o registro sagrado escrito
em favor da casa de José, e que seria companheira do registro escrito em favor da casa de
Judá? (A Bíblia).
Isaias profetizou: " e nesse dia o surdo ouvirá as palavras do livro, e os olhos do cego
sairão da obscuridade e da escuridão " (Isaías 29:18). A que "livro" Isaias está se
referindo? Não pode ser a bíblia porque a palavra " bíblia " significa literalmente " um livro
dos livros ", ou uma compilação de livros. Nos dias de Isaias, as escrituras não estavam
contidas em um livro, como nós as temos hoje. Cada livro de nossa bíblia de hoje era um
livro separado e distinto. Assim Isaias deve ter falado sobre um livro diferente da bíblia.
Note-se que por causa deste livro " os olhos dos cegos sairão da obscuridade e da
escuridão. "
Este livro seria responsável em tirar o povo da escuridão espiritual e ajudar-lhes-ia a ver
mais claramente a salvação do senhor. Obviamente, Isaias não poderia estar falando sobre
a bíblia porque em relação a ela ocorre o oposto disso. Existem mais igrejas cristãs que
ensinam hoje doutrinas diferentes de salvação do que qualquer outra religião no mundo. E
toda baseiam suas crenças na bíblia! Se há cegueira e escuridão espirituais, os cristãos ao
todo cabem facilmente nessa categoria.

Então a que livro Isaias se refere? O profeta Jeremias escreveu: "Os gentios virão a Ti
desde os fins da terra, e dirão: nossos pais herdaram só mentiras, e vaidade, em que não
havia proveito."
Jeremias 16:19 Por que todas as nações do mundo virão a Deus? Porque seus olhos terão
sido abertos e verão a verdade pela primeira vez. Então reconhecerão que seus pais lhes
têm ensinado mentiras, que seus pais têm mostrado orgulho e vaidade a respeito Deus, e
se envolvem com coisas sem proveito espiritual Sobre esse ponto é melhor reler a
declaração que está no começo do Livro de Mórmon: " Destina-se a mostrar aos
remanescentes da casa de Israel as grandes coisas que o Senhor fez por seus
antepassados; e para que possam conhecer os convênios do Senhor e saibam que não
foram rejeitados para sempre - E também para convencer os judeus e os gentios que
JESUS é o CRISTO, o DEUS ETERNO, que se manifesta a todas as nações.

