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O antídoto para o orgulho é a humildade.

O orgulho afeta a todos nós em vários momentos e em vários graus. Agora você pode ver por que o edifício 
no sonho de Leí que representa o orgulho do mundo era grande e espaçoso e grande era a multidão que 
entrou nele. (Veja 1 Né. 8:26, 33; 11: 35-36.)

O orgulho é o pecado universal, o grande vício. Sim, o orgulho é o pecado universal, o grande vício.

O antídoto para o orgulho é a humildade! (Ver Alma 7:23.) É o coração quebrantado e o espírito contrito. 
(Ver 3 Né. 9:20; 12:19; D&C 20:37; 59: 8; Sal. 34:18; Isa. 57:15; 66: 2.) 

Como Rudyard Kipling colocou tão bem:
       O tumulto e a gritaria morrem;
       Os capitães e os reis partem.
       Ainda permanece o teu antigo sacrifício,
       Um coração humilde e contrito.
       Senhor Deus dos Exércitos, esteja conosco ainda,
       Para que não esqueçamos, para que não esqueçamos. ...

Deus terá um povo humilde. Podemos escolher ser humildes ou ser compelidos a ser humildes. 
Alma disse: “Bem-aventurados os que se humilham sem serem compelidos a ser humildes”. (Alma 32:16)

Vamos escolher ser humildes.

Podemos escolher humilhar-nos conquistando a inimizade para com nossos irmãos e irmãs, tendo-os como 
nós e elevando-os tão alto ou mais alto do que nós. (Ver D&C 38:24; 81: 5; 84: 106.)

Podemos escolher nos humilhar recebendo conselhos e punições. (Ver Jacó 4:10; Hel. 15: 3; D&C 63:55; 
101: 4-5; 108: 1; 124: 61, 84; 136: 31; Prov. 9: 8.)

Podemos escolher nos humilhar perdoando aqueles que nos ofenderam. (Ver 3 Né. 13:11, 14; D&C 64:10.)

Podemos escolher nos humilhar prestando serviço abnegado. (Ver Mosias 2: 16–17.)

Podemos escolher nos humilhar indo para a missão e pregando a palavra que pode humilhar outras pessoas. 
(Ver Alma 4:19; 31: 5; 48:20.)

Podemos escolher ser humildes indo ao templo com mais frequência.

Podemos escolher nos humilhar confessando e abandonando nossos pecados e nascendo de Deus. (Ver D&C 
58:43; Mosias 27: 25–26; Alma 5: 7–14, 49.)

Podemos escolher nos humilhar amando a Deus, submetendo nossa vontade à Sua e colocando-O em 
primeiro lugar em nossas vidas. (Ver 3 Néfi 11:11; 13:33; Morô. 10:32.)

Vamos escolher ser humildes. Nós podemos fazer isso. Eu sei que podemos.

Meus queridos irmãos e irmãs, devemos preparar-nos para redimir Sião. Foi essencialmente o pecado do 
orgulho que nos impediu de estabelecer Sião nos dias do Profeta Joseph Smith. Foi o mesmo pecado de 
orgulho que pôs fim à consagração entre os nefitas. (Ver 4 Néfi 1: 24-25.)

O orgulho é a grande pedra de tropeço para Sião. Repito: o orgulho é a grande pedra de tropeço para Sião. 
Devemos limpar o vaso interno vencendo o orgulho. (Ver Alma 6: 2–4; Mateus 23: 25–26.)
Devemos ceder "às tentações do Espírito Santo", deixar de lado o orgulhoso "homem natural", tornar-nos 
"santos por meio da expiação de Cristo, Senhor" e "como uma criança, submisso, manso, humilde". (Mosias 
3:19; ver também Alma 13:28.)

Que possamos fazer isso e seguir em frente para cumprir nosso destino divino, é minha fervorosa oração.




