Hank Smith:

00:01

Bem-vindo ao FollowHim, um podcast semanal dedicado a
ajudar indivíduos e famílias com o seu estudo Come, FollowMe.
Eu sou Hank Smith.

John Bytheway:

00:09

Eu sou o John Bytheway.

Hank Smith:

00:11

Nós adoramos aprender.

John Bytheway:

00:11

Nós adoramos rir.

Hank Smith:

00:13

Queremos aprender e rir contigo.

John Bytheway:

00:15

Como juntos seguimosHIM.

Hank Smith:

00:20

Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio de followHIM. O
meu nome é Hank Smith, o vosso anfitrião. Estou aqui com o
meu gracioso companheiro, o maravilhoso John Bytheway. Olá,
John.

John Bytheway:

00:32

Essa é uma que nunca fui chamado antes, Hank.

Hank Smith:

00:35

John, eu te conheço há muitos anos, estás cheio de graça. É por
isso que posso te chamar Grace.

John Bytheway:

00:38

Sim.

Hank Smith:

00:38

Você é. Ei, nós queremos lembrar a todos que você pode nos
encontrar nas redes sociais, Facebook e Instagram, basta dar
uma olhada, Follow Him. Você pode ver o vídeo do podcast se
preferir fazer isso, do que ouvi-lo. Você pode ver nossos rostos,
se preferir.

John Bytheway:

01:02

Se você realmente quiser.

Hank Smith:

01:02

Sim, nós temos um canal no YouTube para isso. Adoraríamos se
você fosse encontrar as notas ou fontes do programa ou
qualquer coisa que falamos no nosso site, followHIM.co,
followHIM.com. É claro que avalie e reveja o podcast, que
abençoa as nossas vidas. Nós adoramos ouvir de você. John, nós
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temos outra grande mente da Igreja aqui conosco. Na verdade,
ele já esteve conosco antes. Diga-nos quem está aqui hoje.
John Bytheway:

01:29

Sim, temos o Casey Griffiths connosco outra vez. Ele fez as
secções 14, 15, 16 e 17 connosco antes. Estamos muito
contentes por tê-lo de volta e vou refrescar as memórias do
nosso ouvinte sobre o Casey. Ele nasceu e foi criado em Delta,
Utah. Foi lá que a Delta Airlines foi realmente fundada. Ele
serviu uma missão em Fort Lauderdale, Florida, antes de voltar
para casa para completar um bacharelato em História na
Universidade Brigham Young. Mais tarde, obteve um mestrado
em Educação Religiosa e um doutorado em Liderança
Educacional e fundações na BYU. Seus estudos concentraram-se
no desenvolvimento de programas de educação religiosa entre
os santos dos últimos dias, e quero lembrar-me de fazer-lhe
uma pergunta sobre isso num segundo.

John Bytheway:

02:14

Antes de ingressar na faculdade de Educação Religiosa da BYU,
o Irmão Griffiths serviu em Seminários e Institutos durante 11
anos como Professor e Escritor de Currículo. Sua pesquisa
concentra-se na história da educação religiosa entre os santos
dos últimos dias, na história da Igreja no Pacífico e nos diversos
movimentos associados à restauração. Ele é casado com
Elizabeth Otley-Griffiths. Eles vivem em Saratoga Springs com
seus três adoráveis filhos. Casey, bem-vindo. Mas eu queria
perguntar-te, ouvi dizer que a Escola dos Profetas foi como o
primeiro programa de educação de adultos no país. Isso parecete bem?

Dr. Casey Griffiths

02:55

Joseph Derowski escreveu um artigo sobre isso. Ele é um
historiador na Biblioteca de História da Igreja. Ele diz, sim, que
foi o primeiro ou um dos primeiros. A ideia era que se
conseguisse sua educação básica elementar, e depois ir embora.
Seria praticamente um adulto depois do sexto ano. A ideia de os
adultos adquirirem mais educação era algo novo para a época.
Então essa é uma afirmação precisa.

John Bytheway:

03:20

Sim, eu sei que quando eu trabalhava na Educação Continuada,
eles sempre adoraram falar sobre isso, que nós basicamente
fomos iniciados por Joseph Smith.

Hank Smith:

03:30

Casey, não há realmente ninguém que conheça a história da
Educação da Igreja como você. Se há alguém, eu nunca ouvi
falar deles. Então, talvez antes de começarmos, o que voce viu
por lá? Se alguém se aproximasse de você e dissesse: "Ei, depois
de uma década estudando a história da Educação da Igreja e
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fazendo parte da Educação da Igreja, o que você viu? O que
você aprendeu? O que você amou?"
Dr. Casey Griffiths

04:00

É um campo muito estreito, antes de mais nada. Então deve
haver uma dúzia de pessoas interessadas na história da
educação religiosa além de mim. Mas eu direi, o momento mais
gratificante de todo o meu tempo no campo dos estudos, em
2012, estávamos chegando ao Centenário dos Seminários e
Institutos. O primeiro professor do seminário foi um homem em
tempo parcial chamado Thomas Yates, que na verdade era o
engenheiro da Usina de Murray, que se ofereceu para montar
seu cavalo para Murray até a graduação ... Aula à tarde. Nós
não tínhamos uma fotografia dele. Eles me encarregaram, eles
basicamente disseram: "Ei, tire uns dias, rastreie a família dele.
Encontra uma foto. Nós queremos uma foto para mostrar no
centenário." Finalmente encontrei a neta dele que era uma
senhora mais velha na casa dos 70 anos. Ela tinha um álbum
inteiro de fotografias deste professor.

Dr. Casey Griffiths

04:56

Cheguei lá, sentei-me e comecei a falar com ela. Ela tinha tido
uns dias difíceis, a filha dela tinha acabado de falecer. Ela
descobriu que ia ter de criar a neta. Sentei-me e falei com ela
sobre o avô dela e como a primeira aula do seminário tinha o
Howard McDonald, que mais tarde foi presidente da BYU, e
uma senhora chamada Mildred Banyon. Mildred Banyan se casa
com um cara chamado Henry Eyring e é a mãe do presidente
Henry B. Eyring. Então eu tive a chance de sentar com ela por 15
minutos e dizer: "Eu sei que o seu avô pode ter parecido com
este professor realmente obscuro. Ele só ensinou durante um
ano antes de contratarem uma professora a tempo inteiro. Mas
ele fez a diferença, não apenas ao iniciar o programa do
seminário, mas ao ensinar a mãe de um futuro profeta da
Igreja".

Dr. Casey Griffiths

05:48

Chorámos juntos durante alguns minutos. Fiquei muito
comovido. Depois pude contar-lhe sobre a lareira onde o
Presidente Packer falou. O avô dela apareceu mesmo no ecrã.
Até fizeram um pequeno vídeo retratando o avô dela com Dallin
Bales interpretando Thomas Yates, que se parece muito com
Thomas Yates na verdade. Então, são pequenos momentos
como esse.

Dr. Casey Griffiths

06:12

Há homens e mulheres lá fora que ensinam no seminário
matutino, que sentem como se eu fizesse isso, ninguém se
importa. Eu não recebo nenhum reconhecimento. A razão pela
qual eu sempre adorei estudar a história do Ed Religioso é para
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destacar aqueles professores que de outra forma não recebem
reconhecimento pelas longas horas e pelo sacrifício, e pela
devoção que mostram aos seus alunos. Essa é apenas uma das
cerca de um bilhão de histórias com que me deparei ao longo
dos anos.
Hank Smith:

06:39

Isso é lindo. Sim. Conheci alguns desses professores do
seminário, em 2020, que os colocaram no Zoom ou no
seminário de ensino do Zoom. Eles achavam que o trabalho
deles era difícil antes. Depois ficou ainda mais difícil. Então, sim,
professores do seminário de manhã cedo, todos aqueles a ouvir,
nós adoramos-te. Muito gratos por vocês.

John Bytheway:

06:58

Eles são os heróis desconhecidos da igreja. Estou tão grato por
todos eles.

Hank Smith:

07:03

Casey, vamos comecar. A lição desta semana é uma única seção
do Doutrina e Convenios, Seção 93. Portanto, só o fato de ser
uma lição numa secção pode dizer-me pelo menos um pouco
que isto vai ser alguma coisa, há muita coisa aqui. Então porque
não te deixamos assumir o comando? Leve-nos de volta. A
secção é dada, e diz que a 6 de Maio de 1833. Por isso pode
levar-nos de volta até onde quiser para termos a certeza que
entendemos o que precisamos de entender antes de entrarmos.

Dr. Casey Griffiths

07:32

Está bem. Sim. Voce já deve ter reparado que se o "Vem e
Segue-me" só lida com uma única secção, normalmente é uma
secção muito longa, como a secção 88 é 143 versiculos, por isso
faz sentido. Vamos tirar uma semana e falar sobre isto. A secção
93 tem apenas 53 versiculos. No entanto o que está lá dentro é
tão profundo que você tem que parar cada versículo ou dois e
sentar e pensar sobre as implicações filosóficas do que está
acontecendo. A outra coisa que é realmente curiosa sobre esta
seção é que estamos chegando logo após algumas seções que
têm um contexto histórico realmente importante, coisas como a
Seção 89 ou a Seção 90 onde há muita coisa acontecendo, E
você tem que conhecer a história.

Dr. Casey Griffiths

08:15

A secção 93 é um mistério para nós. Não temos quase nenhum
contexto para esta revelação ter surgido. Tenho uma teoria de
que vos falarei um pouco mais tarde. Mas, honestamente, na
história da Igreja, Joseph Smith costuma dar uma grande
introdução em cada seção, pelo menos um parágrafo onde ele
diz: "É isto que está acontecendo". A Seção 93, ele apenas
escreve: "Em 6 de maio de 1833, recebi o seguinte", e depois
mergulha na Seção 93.
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Dr. Casey Griffiths

08:42

Se você olhou para ele, deve ter notado que a abertura da seção
soa muito parecido com o Evangelho de João. Então, uma
suposição que as pessoas às vezes fazem é: "Bem, ele deve ter
traduzido o Novo Testamento", porque isso é durante sua
tradução bíblica, e essa é uma revelação que veio enquanto ele
estava traduzindo o Evangelho de João. Mas as anotações que
temos dos escribas de Joseph Smith indicam que ele terminou
de traduzir o Novo Testamento em fevereiro de 1833, vários
meses antes de isso ter sido dado. Portanto, não fazia parte da
tradução bíblica ou era muito, muito improvável que fizesse
parte dela.

Dr. Casey Griffiths

09:16

Na verdade, o mais próximo que temos de um contexto para
esta revelação, a primeira cópia dela, que foi gravada pelo Bispo
Newel K. Whitney, que é o amigo de Joseph em Kirtland, no
verso tem uma nota escrita que diz: "Revelação dada a Joseph
Sydney", que é Sidney Rigdon, "Frederick G. Williams, e Newel
K. Whitney por castigo e também um parente do Pai e do Filho".
Isso é o que sabemos.

Dr. Casey Griffiths

09:43

O próprio Senhor nos dá o melhor contexto para a Seção 93,
bem no versículo 19, onde Ele diz: "Eu vos dou estas palavras
para que entendais e saibais como adorar e saibais o que
adorais, para que venhais ao Pai em meu nome e a seu tempo
recebais da sua plenitude".

Dr. Casey Griffiths

10:02

Então o contexto do Salvador é que ele queria que eles
soubessem como adorar e soubessem o que eles adoram. É por
isso que esta seção é uma declaração tão importante sobre a
natureza de Jesus Cristo, primeiro de tudo, e depois, em
segundo lugar, a natureza de Deus. Em terceiro lugar, a
natureza dos homens e mulheres, a natureza das filhas e filhos
de Deus, de todos nós, e qual é a ligação entre os três.

Hank Smith:

10:27

Mas como está indo 1833 para Joseph e a Igreja?

Dr. Casey Griffiths

10:32

Esse é o meu palpite sobre o contexto. No final da revelação, o
Salvador ensina todas essas incríveis verdades cósmicas sobre
sua natureza e a natureza do homem e a natureza de Deus.
Então o fim da revelação é um castigo severo para cada um
deles sobre suas famílias. Então ele basicamente vai pelo
caminho, "Sidney, Joseph Newell, Frederick, você não cuidou da
sua família na sua própria casa e eu estou te castigando por
isso".
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Dr. Casey Griffiths

10:58

1833 chega ao fim de um longo período de dificuldades para o
profeta, mas também para as pessoas na Igreja. Temos a
tendência de olhar assim, começa com março de 1832, um ano
antes, onde Joseph e Sidney são espancados e jogados piche e e
penas na Fazenda Johnson. Eles se recuperam disso e vão
imediatamente para o Missouri. Eles vão nesta viagem ao
Missouri que é muito estressante. Eles voltam, vão
imediatamente em outra viagem a Nova York. Parte da história,
pelo menos para Joseph Smith, é o que está acontecendo com
sua família durante tudo isso. A maioria das pessoas sabe que
quando Joseph Smith foi espancado e jogado piche na Fazenda
Johnson, eles perderam um filho, perderam seu filho adotivo,
Joseph Murdock Smith. Julia Murdock sobrevive e cresce e
torna-se a primeira criança Smith a alcançar a idade adulta.

Dr. Casey Griffiths

11:45

Mas enquanto Joseph está a lidar com este trauma de ser
espancado e com penas, e a Emma? O que Emma estava
fazendo quando o Joseph tem de ir para o Missouri? Ele entao
Descobre que a Emma estava a vivendo uma vida confortável na
Quinta Johnson, mas não tinha casa própria. Quando Joseph vai
para o Missouri, ela é enviada para Kirtland para morar com a
família Whitney, que tem uma tia que está realmente
preocupada e não quer Emma ou as crianças Smith morando
com eles. Ela meio que expulsa a Emma e ela comeca a se
mudar de lugar em lugar. Ela entao fica na família do Frederick
D. Williams por uns tempos.

Dr. Casey Griffiths

12:20

Há um bilhete lá dentro onde Joseph diz algo como: "Eu voltei
de uma longa viagem. Depois encontrei a Emma muito
estressada, como se estivesse sobrecarregada." É possível que,
neste momento, Joseph Smith estivesse tão envolvido no
trabalho de sua igreja, assim como Sidney, e Frederick e Newel,
que eles estivessem negligenciando suas famílias.

Dr. Casey Griffiths

12:39

Então o Salvador basicamente os castiga por negligenciarem
suas famílias, mas depois ele ensina todas essas verdades
profundas sobre de onde viemos. É quase como se a ligação que
o Salvador está tentando fazer fosse: "Quero que você saiba
exatamente o que é uma criança, e o que é uma família, e que
responsabilidade intensa é ser pai". Então ele liga isso de volta à
paternidade de Deus e ao papel de Jesus Cristo em nos
pastorear a todos através do plano de salvação.

Dr. Casey Griffiths

13:08

Então eu acho que esse é o contexto não escrito aqui é que não
tem sido apenas um ano estressante para Joseph Smith, tem
sido um ano estressante para a família de todos. Este é o
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Salvador reorientando-os e dizendo: "Olha, se você não está
cuidando de sua família", é aquela velha citação de David O.
McKay: "Nenhum sucesso pode compensar o fracasso no lar". O
Salvador está a tentar dizer que é importante traduzir a Bíblia e
dirigir a Igreja e cuidar disto e disto e disto. Mas lembre-se,
mesmo que você seja o Profeta, sua responsabilidade mais
importante está em casa, certifique-se de que essas pessoas
estejam bem.
Hank Smith:

13:42

Fico feliz que isso nunca aconteça hoje, que as pessoas se
envolvam tanto no trabalho de sua igreja que negligenciem suas
famílias. Cara, você pode imaginar se isso acontecesse hoje?

Dr. Casey Griffiths

13:51

É uma tentação séria. Quero dizer, uau. Porque voce sente que
voce esteja la fora, e está fazendo o bem. Mas às vezes voce
esquece que o maior bem que voce pode fazer é com as
pessoas que o Pai Celestial colocou na sua familia.

Hank Smith:

14:05

Sim, isto é, e não posso dizer quantos amigos e família eu
próprio tenho... Isto é uma luta bastante constante. Eu digo aos
meus alunos, quando eu era criança, eu tinha que escolher
entre o bem e o mal. Quando sou adulta, tenho que escolher
entre o bem e o bem e realmente bom, e é um pouco bom. São
todas essas coisas boas que você tem que escolher e você tem
que escolher onde vai passar o seu tempo.

Dr. Casey Griffiths

14:31

Sim. Quando você está na sua terceira hora de reunião com o
auditor estadual ou algo assim, às vezes você tem que se
perguntar a si mesmo: "Onde posso usar esse tempo para ter o
maior impacto? Você pode ser professor, bispo, presidente do
estado por alguns anos, mas você é um pai e um marido para a
eternidade. Às vezes você tem que fazer essas prioridades se
alinharem corretamente.

Dr. Casey Griffiths

14:56

Fiquei muito grato porque um dos meus Presidentes de Estaca
levantou-se numa reunião do Alto Conselho e disse: "Ei, qual é a
sua prioridade máxima?" Nós dissemos: "Igreja." E ele disse:
"Não. A Igreja devia estar talvez um pouco mais abaixo na lista.
A sua família é a prioridade máxima. Toma conta deles. Então
cuida das tuas responsabilidades na Igreja. Esperemos que não
entrem em conflito um com o outro. Porem, faca o que mais
importa."

Hank Smith:

15:20

Lembro-me de quando minha esposa era presidente das Moças,
e ela tinha em nossa ala mais de 75 moças. Era apenas a nossa
ala, certo? Já vi estacas com tantas mocas... Honestamente, ela
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poderia ter dado 24 horas por dia, sete dias por semana, e não
teria sido o suficiente para tudo o que ela estava fazendo. Eu, é
claro, apoiei muito, John. Eu apoiava muito. Tratei de tudo por
ela porque era tudo o que eu queria que ela fizesse, foi servido.
Não, na verdade queixei-me muito porque ela tinha ido fazer
muitas coisas. Estou feliz que estejas a falar disto, Casey, porque
é tão relevante para os nossos ouvintes, tanto homens como
mulheres que dizem: "Como é que eu equilibro isto?" Então
talvez esta secção ajude?
Dr. Casey Griffiths

16:11

Bem, eu acho que isso faz parte da mensagem. A ideia, a ideia
pré-pandémica de apoio da igreja centrada em casa tem sido
uma enorme bênção. Quero dizer, para cada pai ler isto e dizer,
não é tarefa da Presidência das Mocas ensinar a minha filha.
Elas querem, e vão ajudar e são fantásticas, mas aqui em casa e
o momento de descanso. Isso seria uma grande mensagem e
uma mudança cultural para que todos nós... Eu não devia dizer
uma mudança cultural porque sempre foi assim. Isto é apenas
um bom lembrete.

Hank Smith:

16:48

Tem sido um grande lembrete para mim emu ma situacao uma
vez com minha esposa que ela me disse: "Olha, voce passou
horas e horas nas suas aulas com seus alunos, e agora com sua
familia no Vem e Segue Me, voce fica dormindo no sofa…".
Percebi que também precisava de levar a minha dedicacao à
minha família. Precisava de me recompor e preparar e me
dedicar mais. Não ser apenas um aprendiz passivo, o que eu
meio que estava em casa. Eu era o lider da discussão nas
minhas aulas na universidade. Mas, em casa, eu estava apenas
abrindo as escrituras e depois adormecendo.

John Bytheway:

17:24

Bem, isto é ótimo. Eu estava notando, Casey, quando você está
falando mais profundamente, este é um dos poucos que tem
uma linha para a pequena sinopse. É uma frase: "Revelação
dada através de Joseph Smith, o Profeta, em Kirtland, Ohio, 6 de
maio de 1833". Essa é toda a história que nos é dada aqui. É
interessante ver, está bem, parece o Livro de João. Mas não é
isso. Por isso adoro que talvez o Senhor tenha dito: "Tu precisas
disto." Mas há tanta coisa aqui. Isso é tão maravilhoso. Vamos
seguir adiante. O que mais voce quer que a gente veja aqui?

Dr. Casey Griffiths

17:54

Oh bem, aqui está o contraste nesta secção. Então as duas
perguntas que lhe enviei quando discuti isto são: como é que o
Salvador não é como nós e como é que o Salvador é como nós?
A seção começa explicando como ele não é como nós. Se você
acabou de ler a Seção 88 e algumas outras revelações, você
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chega a essa conclusão. Quero dizer, o Salvador emite a luz que
mantém o Universo unido. Quero dizer, a Secção 88 diz
literalmente que ele é a luz, o sol, a lua e as estrelas. A Seção 93
começa com o mesmo tipo de coisa: "Eu sou a verdadeira luz, a
luz de todo homem que vem ao mundo". Eu estou no Pai, o Pai
em mim, e o Pai e eu somos um".
Dr. Casey Griffiths

18:36

Mas o versículo três é onde você começa a fazer a ponte entre
Jesus não é como eu, e Jesus é meio que como eu. "O Pai
porque me deu esta plenitude, e o Filho porque eu estava no
mundo que fez carne por um tabernáculo, e habitou entre os
filhos dos homens". "Então, depois de todas estas revelações
sobre como Jesus é grandioso e majestoso, a Secção 93 é como
se Jesus dissesse: "Lembra-te, eu já fui uma pessoa na terra, por
isso assumi um tabernáculo de carne."

Dr. Casey Griffiths

19:05

A seção 93 vai muito longe para humanizar Jesus, ajudando-nos
a vê-lo não apenas como essa figura majestosa que sustenta o
universo, mas como alguém que tinha problemas, que às vezes
lutava em sua mortalidade, que precisava da ajuda do Pai
Celestial para realizar o que ele tinha que fazer. Que quando
falamos de Jesus ser perfeito, temos de qualificar um pouco
isso, certo? Não achamos que Jesus foi perfeito no sentido de
que nunca se cansou, nem desanimou, nem teve fome, nem
sonolência, nem nada parecido.

Dr. Casey Griffiths

19:44

Quando a gente estuda as escrituras, a gent eve que as vezes
ele dorme uma sesta sempre que pode, tipo, cinco minutos.
Mas a perfeição moral é o que estamos a falando aqui. Jesus
nunca quebrou os mandamentos. Mas de qualquer outra forma,
Jesus é uma pessoa relatável que teve conflitos com os quais
teve de lidar e teve coisas desencorajadoras que lhe
aconteceram e sentiu genuinamente o que era ser imortal.
Jesus está descendo do trono de Deus como o primeiro
Conselheiro do universo e dizendo: "Sim, eu me lembro que eu
estava na Terra. Eu era como você. Eu tinha muitas coisas com
as quais tinha que lidar. Nesse sentido, eu sou relatável."

Hank Smith:

20:23

Sim. Estou entusiasmado. Estou entusiasmado com isto. A
primeira coisa que me vem à cabeça, e talvez eu fale nisto mais
tarde à medida que isto avança, é que o Credo Niceno começa
basicamente com uma discussão sobre a natureza de Jesus,
entre Alexandre e Arius. Arius acredita que ele é alguém que
resistiu à tentação real, lutou e cresceu. Alexandre acredita que
não, ele sempre foi Deus, e nunca teve nenhuma dessas lutas.
Isso acaba se transformando nisso, esse argumento se
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transforma no Credo Niceno. Então talvez a Secção 93 pudesse
ser uma resposta lá, entre o Arianismo e o que se tornou
ortodoxia cristã.
Dr. Casey Griffiths

21:09

Ele responde a uma daquelas grandes questões filosóficas, que
era: "Como Jesus poderia ser plenamente divino e plenamente
humano ao mesmo tempo? " A seção 93 está basicamente
argumentando que ele começou como humano e se tornou
divino novamente. Mas a nossa idéia do que é divino também é
fortemente influenciada pela seção 93. Porque depois de Jesus
explicar o que ele é, ele explica o que é um ser humano. Você
descobre que o objetivo da seção, saber como adorar e saber o
que você adora, é realmente não necessariamente apenas nos
ensinar sobre Jesus, mas ensinar sobre nós mesmos, e qual é o
nosso potencial. Se você voltar ao versículo1, este é o versículo
mais abrangente em toda a Escritura em qualquer lugar, certo?

Dr. Casey Griffiths

21:54

Quero dizer, se você tivesse que resumir o Evangelho a um
versículo, versículo 1 diz: "Em verdade, assim diz o Senhor,
acontecerá que toda alma que abandona os seus pecados, e
vem a mim, e chama pelo meu nome, e obedece, se a minha
voz e guarda os meus mandamentos, verá o meu rosto e saberá
que eu sou". Quero dizer, cinco passos para que abandoneis os
vossos pecados, vinde a Cristo, invocai o Seu nome, obedecei à
Sua voz e guardai os mandamentos. Vós podeis ver a Sua voz e
conhecer plenamente o que Ele é, e conhecer Jesus é conhecer
a vida eterna. Esse é provavelmente o melhor resumo de um
versículo do Evangelho que você pode encontrar em qualquer
uma das quatro obras-padrão.

Dr. Casey Griffiths

22:37

É Jesus basicamente a dizer: "Olha, o que te estou a pedir para
fazeres. Isso não é complexo?" É basicamente estas cinco
coisas. Depois, a próxima coisa é, e eu vou mostrar-te como o
fiz. Vamos entrar no registo do John e falar um pouco sobre o
que ele diz sobre a minha vida.

Hank Smith:

22:54

Sim, esse é um verso abrangente,

John Bytheway:

22:56

Eu estava olhando para um site que eu espero que nossos
ouvintes tenham descoberto, que se chama Scriptures.BYU.edu,
onde eles pegam qualquer versículo dos trabalhos padrão e
dizem a você quando é falado na Conferência Geral, seria o
Quórum dos Doze em cima ou também são membros dos
Setenta, eu acho? Sim, são membros dos Setenta desde a
Restauração. Foi interessante ver, em 93, quantas vezes foi
citado um verso, porque é para começar assim, é muito tempo.
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É assim que você pode ver a minha cara e saber que eu sou.
Então foi muito nesse e em alguns outros que eu vou mencionar
enquanto passamos.
Dr. Casey Griffiths

23:37

Esse é o passo de elevador do evangelho. Não é? Lembro-me de
quando estava na faculdade, disseram que precisavas de
resumir a tua tese numa viagem de elevador. Se não a
consegues resumir até 30 segundos, bem, a secção 93 versículo
um é a versão do Evangelho no elevador. Você poderia entrar
em um elevador e ler esse versículo para alguém e eles
saberiam fundamentalmente a essência do porquê nós
acreditamos em Jesus Cristo e porque nós o seguimos, e quais
são as promessas que você tem se você o seguir.

Hank Smith:

24:04

É por isso que agora posso conseguir que os meus rapazes os
memorizem, certo? Sim, posso dizer que vamos passar por isto
e tê-lo pronto para ir a qualquer momento. Estou vendo muito
do Evangelho de João, ele começa no versículo dois falando
sobre ele ser, "A Luz". Depois vai para o versículo oito, Ele é, "A
Palavra". "A Palavra." É tudo. Eu acho que quase cita João
Batista no Evangelho de João, capítulo um no versículo seis e
sete onde João Batista está falando sobre sua experiência de
descobrir quem era o Salvador.

Dr. Casey Griffiths

24:45

O que é interessante é que sempre houve esta passagem no
Novo Testamento que me fez pensar: "Eu estou bem com isso",
onde eles dizem ao Salvador que João ainda está
testemunhando sobre Ele mesmo estando na prisão. Isto está
em Mateus 11:11. Jesus diz: "Entre os que nascem de mulheres,
não houve maior ressurreição do que João Batista". Quero
dizer, é Jesus classificando todos os profetas e dizendo: "Ei, lá
estou eu e depois há João Batista.

Dr. Casey Griffiths

25:13

Mas você olha no registro do Novo Testamento, João batiza
Jesus e é o precursor. Mas porque é que ele está classificado tão
alto? Parece que a Secção 93 está a dizer que ele está
classificado tão alto porque o papel de um profeta é
testemunhar de Jesus Cristo. O testemunho final da pessoa que
o batizou e então primeiro viu o que ele realmente era, foi João.
Então, como eu disse, isso é uma teoria, mas é apoiada por
algumas pessoas que eu acho que sabem o que são. Isto pode
acabar sendo o registro de João, o Amado, mas eu acho que é
meio legal pensar que isto poderia ser o que você teria ouvido
se estivesse ouvindo um sermão pregado por João Batista. João
Batista é a pessoa que reúne todos aqueles discípulos
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importantes, João, Pedro, André, que vão se tornar apóstolos
um pouco mais tarde.
Hank Smith:

26:05

Dos que nascem de mulheres. Eu acho que são todos.

John Bytheway:

26:10

Um grande grupo. Sim, um grande grupo.

Hank Smith:

26:12

Sim, dos que nascem de mulheres, não há nenhum maior do
que João Batista. Se você já leu a seção do Dicionário da Bíblia
sobre João Batista, você pode dizer a Robert Matthews, que
teve uma grande influência no Dicionário da Bíblia, como ele se
sentia a respeito dele. Chamou-o de "O maior portador do
sacerdócio Aarônico em toda a história". "Certo? Dizia que ele
era um dos poucos profetas a operar em todas as dispensações.
Há lá um amor de João Batista no Dicionário da Bíblia.

Dr. Casey Griffiths

26:42

Há uma boa harmonia em pensar que temos aqui o maior
portador do Sacerdócio Aarônico, dando testemunho do maior
portador do Sacerdócio de Melquisedeque. Vamos aprender em
apenas algumas seções que o próprio Sacerdócio de
Melquisedeque é realmente apenas o Santo Sacerdócio depois
da Ordem do Filho de Deus, na Seção 107 da Doutrina de
Convênios. Portanto, há uma pequena e agradável ligação entre
esses dois.

Hank Smith:

27:07

Até que ponto o histórico de John vai?

Dr. Casey Griffiths

27:10

Basicamente até cerca do versículo 19, onde o Salvador pega no
volante e diz: "Estou a dizer-te isto por esta razão". Mas como a
maioria das coisas que você está vendo aqui é encontrada no
Evangelho de João, é mais ou menos quando você chega perto
do versículo 12. O que o registro de João tem que contribuir
realmente nos ajuda a entender sobre Jesus Cristo. Então dê
uma olhada nisso, é aqui que entramos no argumento "Como
Jesus pode ser totalmente humano e totalmente divino",
porque João diz isso, "Eu, João", este é o versículo 12, "Vi que
ele não recebeu da plenitude no início, mas ele recebeu graça
pela graça". E não recebeu da plenitude no início, mas
continuou de graça em graça até receber a plenitude. E assim,
foi chamado Filho de Deus porque não recebeu da plenitude no
princípio".

Dr. Casey Griffiths

27:55

Veja, parece que o que João está discutindo aqui é que às vezes
temos esta imagem de Jesus vindo à terra e sendo perfeito
desde o começo. Não apenas perfeito moralmente, mas
perfeito em conhecimento, perfeito em estatura, perfeito em
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sabedoria, todas aquelas coisas que Jesus acaba de chegar à
Terra completamente formado como Jesus. João está dizendo:
"Não, Ele tinha que receber todas essas coisas de volta". É uma
forma de dizer que Jesus não veio à Terra com nenhum
privilégio especial. Ele não conseguiu levantar o véu. Ele não
veio à terra com o pleno conhecimento do plano de salvação.
Que quando ele estava na manjedoura, ele é tão inocente, e eu
acho que você diria em branco como qualquer bebê é. Que ele
fez exatamente o que nos foi pedido, que é vir à Terra e ganhar
de volta todo o conhecimento que tínhamos na prémortalidade, que Jesus basicamente passou por todo o plano,
sem nenhuma exceção feita para quem Ele era e o que Ele ia
fazer.
Hank Smith:

28:53

Por que vocês acham que isso é importante para o Salvador
contar a esses santos e a nós? Eu posso ver algumas coisas
importantes ali. Quero perguntar-lhe o que você vê.

Dr. Casey Griffiths

29:07

Bem, acho que é importante porque o humaniza, certo?
Quando eu era missionário, costumávamos ficar acordados até
tarde a falar da História da Igreja e das figuras das escrituras.
Lembro-me de um missionário me dizer: "Eu posso me
relacionar com Pedro e com Joseph Smith, mas tenho
dificuldade para me relacionar com Jesus".

Dr. Casey Griffiths

29:24

Porque o Peter estava sempre a fazer asneira. Joseph Smith
fazia asneira a toda a hora. Eu faço asneira a toda a hora, e
assim posso ligar-me a eles. Mas colocamos Jesus num pedestal
tão alto que às vezes ele se torna uma figura quase implacável
como: "Bem, eu nunca serei tão bom assim". Por isso estou
mais desanimado do que inspirado." Aqui o João diz: "Não, ele
veio à terra e teve de recuperar tudo em troca de graça." Essa é
a ideia de que quando Jesus nasceu, ele tinha todo o
conhecimento. Na verdade, isto é o que me dá mais jeito, está
bem, então é Natal. Um dos hinos de Natal que cantamos é: "O
gado está a abaixar/ o pobre bebé acorda. Mas o pequeno
Senhor Jesus/no choro Ele faz. "Em outras palavras, Jesus era
um bebê tão bom que na noite em que nasceu, ele não chorou.

Dr. Casey Griffiths

30:19

Estás a olhar para isso e dizes: "Temos a certeza que queremos
comprometer-nos com essa ideia?" Porque, primeiro que tudo,
não é um pecado que um bebé chore tanto quanto sei. Nascer é
uma experiência semi-traumática, pelo que eu entendo. Ele
estava pronto naquela manjedoura para se levantar e dar à luz
o Sermão da Montanha? John está dizendo: "Não, ele veio à
Terra e desistiu de tudo o que tinha." Estamos falando da
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pessoa que é literalmente Jeová no Velho Testamento, e ele
vem à Terra como uma criança, uma criança como qualquer
criança que temos, como éramos, como qualquer pessoa faz.
Dr. Casey Griffiths

30:58

Há uma passagem onde o Paul aborda isto em Filippians. Deixeme ler isto, isto está em Filipenses 2:5 e 8. Ele diz: "Este
pensamento esteja em vós, que também estava em Cristo Jesus,
o qual, estando na forma de Deus, pensou que não era roubo
ser igual a Deus, mas se fez sem reputação, e tomou sobre ele a
forma de um servo e foi feito à semelhança dos homens. E
sendo encontrado à maneira dos homens, humilhou-se e
tornou-se obediente até à morte, até à morte da cruz".

Dr. Casey Griffiths

31:29

Como Paulo e João aqui mesmo estão discutindo, que o
Salvador passou de ser o ser mais poderoso do universo, atrás
do próprio Deus, para ser uma criança comum em uma
manjedoura em algum lugar. Isso, como eu disse, deveria nos
permitir abordar Jesus com um pouco mais de cuidado, como se
ainda aceitássemos plenamente que ele nunca enviou, as
escrituras são claras sobre isso. Mas será que ele tinha todo o
conhecimento? Quero dizer, há um ponto em que os discípulos
basicamente dizem: "Conte-nos a hora da Segunda Vinda e o
Salvador diz: "Não sei".

Dr. Casey Griffiths

32:00

Ele diz: "Ninguém sabe excepto o Pai, que está no céu." Isso
parece indicar que Jesus tinha muito conhecimento, mas ele
não sabia tudo. A certa altura, até ele está a operar com fé.
Quer dizer, isso permite que nos conectemos um pouco com
Ele. Não faz mal para nós dizer que Jesus desanimou. Não faz
mal para nós dizer que Jesus lutou com coisas, que teve
conflitos interpessoais com os seus discípulos, com a sua
família. Ele nunca pecou. Mas estar sem pecado não o tira de
toda a complexidade e problemas que ainda existem nesta vida.

John Bytheway:

32:38

Você sabe o que isso me faz lembrar, como você está falando,
Casey, é aquele versículo maravilhoso em Alma 7:11 e 12 que
diz: "Ele tomará sobre si as nossas enfermidades e as nossas
doenças, e saberá segundo a carne como nos suceder, segundo
a carne", diz isso duas vezes. Eu sempre pensei: "Sim, ele estará
aqui num corpo e saberá".

John Bytheway:

33:01

Ao invés de nos dizer: "Portanto, não se queixe". É mais: "Veja,
Ele sabe. Ele pode se relacionar com o que estamos passando".
Ele sabe disso porque ele estava aqui em um corpo, e então
aquela linha maravilhosa para que ele possa saber como sugar o
seu povo. Como já falámos, penso eu, sucção no Webster's
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Dictionary de 1828 era literalmente para correr para, para vir
ajudar em tempo de necessidade. Então eu gosto desse
pensamento que nenhum de nós pode dizer, "Bem, você não
sabe como era". Bem, na verdade, eu estava lá. Eu tinha
doenças e enfermidades ou o que quer que esses versos digam.
Sempre me perguntei, se ele tinha doenças, parece que tinha.
Dr. Casey Griffiths

33:49

Pergunto-me se dizemos isso a Jesus: "Tu não sabes como foi".
Ele está dizendo: "Ei, eu nasci em 0 AC, quando não tinha
canalização interior como você tinha. Está bem? Quando não
tinha medicina moderna, eu lidava com todas estas coisas."
Jesus como um mortal é realmente o grande tema desta secção.
Como eu disse, para mim, parece-me uma lacuna importante.
Porque quando se lê o Novo Testamento, é frustrante que
basicamente salte de Jesus em bebé para Jesus com 12 anos.
Então ele está lá como um adulto completamente formado.
Agora, aquela história quando ele tem 12 anos, e aquela
pequena menção de que os Evangelhos fazem a, "Jesus
aumentou em sabedoria e estatura e em favor de Deus e do
homem é grande". ”

Dr. Casey Griffiths

34:30

Mas para mim, o princípio subjacente é que ele está a recuperar
quem era. Não é só que ele é perfeito desde o início. Ele está a
redescobrir o que significa ser ele próprio e a recuperar o
conhecimento que perdeu. Elder McConkie especula que
durante este tempo, Jesus é ensinado por anjos. Ele tem que
passar pelas aulas do seminário e da Escola Dominical, assim
como todos nós. Mas essas aulas não estão aprendendo coisas
novas, são uma redescoberta de coisas que já sabíamos e um
reconhecimento do que realmente é o nosso potencial. Eu
gosto muito disso.

Hank Smith:

35:08

Eu também. Ao estudar o Novo Testamento, pensei: "Houve um
momento em que Maria e José estavam lendo as escrituras ou
algo assim? Jesus diz: "Eles continuam falando de um Messias.
Quem é esse?" José olha para Maria como: "Porque não lhe
dizes tu?" Não é?

Dr. Casey Griffiths

35:31

Ou aquele momento em que Jesus volta para Nazaré, e Ele tem
que finalmente dizer-lhes quem ele é. Eles estão tipo: "A sério?
O filho do carpinteiro." Eles também listam os seus irmãos e
irmãs e basicamente dizem: "O irmão do tal e do tal". Tu és o
Messias?" Bem, a grandeza cresce à nossa volta graça por graça,
ninguém chega à Terra como o Presidente Nelson ou o
Presidente Hinckley ou Abraham Lincoln, eles têm de
redescobrir graça por graça.
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Dr. Casey Griffiths

35:59

Graça significa presente, presente por presente. O Pai Celestial
devolve-lhe a pessoa que você foi na pré-mortalidade como
você se qualifica e se torna. Aquele primeiro versículo onde ele
diz: "Você tem que fazer estas coisas", é Jesus dizendo: "Esta é a
minha vida personificada". Isto é o que eu fiz. Não te estou a
pedir que faças nada, excepto o que eu próprio fiz". Ele não
menciona a Expiação e o sofrimento infinito aqui porque não
temos que fazer isso. Ele está falando apenas do dia a dia,
fazendo-o através da vida, e tentando cada momento para ser
uma boa pessoa e fazer a coisa certa. Ele está dizendo: "Eu fiz
isso. Não se concentre apenas nessas horas do fim da minha
vida. Concentre-se em toda a minha vida. Isso é a Expiação."

Hank Smith:

36:41

Além disso, há uma quantidade de paciência que é necessária
quando diz: "Graça pela graça". Às vezes eu gostaria que o
processo fosse um pouco mais rápido pessoalmente na minha
vida, certo? Vamos acelerar isto. Porque parece que estou a
cometer os mesmos erros repetidamente.

Dr. Casey Griffiths

36:57

Sim.

Hank Smith:

36:59

Li isto no versículo 15 que João diz: "Ouvimos a voz após o
batismo, 'Este é o meu Filho Amado'". Não é apenas um
testemunho para João, é um testemunho para Jesus, de quem
Ele é. Que ele tem esta poderosa experiência espiritual onde Ele
descobre até mesmo uma outra revelação para ele sobre quem
ele é. Assim ele pode avançar com o seu ministério com esse
conhecimento, com essa experiência.

Dr. Casey Griffiths

37:28

Eu amo qualquer coisa que eleva esse momento e importância
porque você vai notar o quanto os escritores do Evangelho, e
não apenas os escritores do Evangelho, mas os escritores do
Livro de Mórmon se fixaram no batismo de Jesus como um
ponto em que nos conectamos uns com os outros. Se você ler 2
Néfi 5:31, esse é também o argumento que Néfi apresenta. Néfi
diz: "Jesus teve de fazer tudo o que tínhamos de fazer". Então,
para que ele aponta? Ele vai ser batizado, vocês têm de ser
batizados.

Dr. Casey Griffiths

37:54

Então não pense em Jesus como este ser que está milhas e
milhas acima de você que você nunca poderá alcançar ou que
não terá empatia por você porque tudo é tão perfeito para ele.
Pense em Jesus como alguém que fez exatamente o que você
tem que fazer e o fez. Há alguns anos atrás, minha esposa e eu
fomos até este desfiladeiro no sul do Utah, Spooky Gulch, como
é chamado.
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Hank Smith:

38:17

Spooky Gulch.

Dr. Casey Griffiths

38:18

Gosto de aventurar-me nestas aventuras, Spooky Gulch reduzse a uns 10 centímetros de diâmetro. Estamos a passar por isso.
A minha mulher dizia: "Vamos morrer, vamos morrer aqui e os
nossos filhos vão ficar órfãos." O pensamento que ficou preso
no fundo da minha mente foi: "Não, não vamos. Centenas de
pessoas fazem isto todos os anos, e apenas um par deles
morrem." Isso não foi propriamente reconfortante para a minha
mulher. Mas a ideia de que eu tinha visto pessoas a sair da
ravina mais cedo e elas sobreviveram foi suficiente para eu
dizer: "Vamos continuar. Talvez consigamos ultrapassar isto."

Dr. Casey Griffiths

38:50

Jesus está basicamente a apanhar-nos a todos do chão e a dizer:
"Olha, eu fiz isto. Eu sei como é difícil. Eu sei que não é divertido
aprender graça por graça." Que seria maravilhoso ter uma
infusão de tudo o que se precisa de saber para ser divino e
exaltado. Mas na verdade, não há um caminho fácil para ser
exaltado. Que você tem que aprender. Não vais ser um líder
muito empático, a menos que tenhas estado nas trincheiras e
experimentado o que é ser apenas vulgar. De certa forma, é isso
que a mensagem da Secção 83 é. Jesus foi extraordinário. Sim.
Mas ele também era vulgar das formas mais importantes.

Hank Smith:

39:33

Uau. Diz no versículo 16, e 17, que depois de seu batismo, ele
começou a receber a plenitude da glória do Pai. Ele recebeu
todo o poder, tanto no céu como na terra. Eu sempre li que ao
escolher isso, ele escolheu a fidelidade, como nós podemos, e
recebeu as recompensas. Ele apenas a escolhe um pouco mais
rápido que nós. Mas são as mesmas escolhas que podemos
fazer para receber tudo o que o Pai tem disponível para nós em
nossas vidas hoje. Você leu dessa maneira?

Dr. Casey Griffiths

40:09

Eu também li dessa maneira. Essa também é outra escolha.
Jesus escolhe ser comum, ele desiste de tudo o que é
extraordinário que faz dele Jeová. Mas quando ele atingiu a
maturidade total, naquele momento de seu batismo, Ele tem
que escolher ser extraordinário novamente. Ele tem que
escolher ser um líder. Às vezes, essa também é uma escolha
muito difícil. Não é? Há momentos em que você só quer ser o
cara que está sentado na parte de trás dos bancos e está lá e é
solidário, mas não está realmente fazendo nada extraordinário
demais. Você tem que fazer a escolha de se engajar. Quer dizer,
você se pergunta se em certo momento, Jesus estava pensando:
"Este Messias é um grande fardo, e para assumir todo o poder e
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toda a glória e ser o exemplo". Para tomar literalmente a
escolha de se submeter aos pecados de todos.
Dr. Casey Griffiths

41:03

Outra razão pela qual eu amo a Doutrina e os Convênios é que
ela nos dá a Seção 19, que é aquele momento em que Jesus diz:
"Bastava quando eu estava enfrentando a Expiação que eu
encolhi, que eu não sabia se queria ou não fazer, mas eu fiz. Eu
fui em frente e o fiz. Eu superei essas coisas." Às vezes a escolha
de ser grande, acho eu, é uma coisa difícil também. Tens de
escolher envolver-te com o mundo em vez de te sentar e deixar
passar por ele. Portanto, eu também aprecio isso, a escolha de
ser comum e depois a escolha de ser extraordinário, novamente
são duas coisas que são destacadas na jornada do Salvador aqui
que são realmente profundas.

Hank Smith:

41:42

Continuo a pensar como a Secção 93 teria ajudado o Conselho
de Nicea. Há um momento no Concílio em que Arius está
dizendo que Jesus foi verdadeiramente tentado, que ele
poderia ter se submetido à tentação, e ele não o fez. Aquele
ofendeu um dos bispos de lá chamado São Nicolau, que acabou
se tornando Papai Noel, que atacou Arius no Concílio. Ele vai até
o chão e ataca Arius por dizer que Jesus foi tentado, certo?
Porque ele diz que não, que Jesus nunca foi tentado porque Ele
era Deus. Então você pode ver isso para frente e para trás,
como Ele pode ser ambos? Como Ele pode oferecer exaltação,
mas ainda assim experimentar a humanidade? A seção 93
parece responder a essa pergunta, com a qual eles lutaram por
seis semanas e nunca conseguiram a resposta certa, mesmo
com todos os conselhos que vieram depois disso, eles estão
tentando encontrar a resposta certa. Aqui está o próprio Jesus
dizendo: "Sim, sim, eu posso ser tanto humano quanto divino".

Dr. Casey Griffiths

42:48

Sim, a questão de como pode Jesus ser totalmente humano e
totalmente divino, a Secção 93 basicamente diz: "Não, aqui está
a resposta." Ele era totalmente humano, veio à Terra e perdeu
tudo. Depois ganhou de volta a graça da graça e tornou-se
plenamente divino. Ele era ambos. Como nós dissemos, há dias
em que precisamos que Jesus seja totalmente divino. Quando
precisamos saber que Ele tem todo o poder, e que Ele está no
controle do universo, que Ele está dirigindo o carro, e nós
vamos ficar bem.

Dr. Casey Griffiths

43:15

Depois há dias em que precisamos saber que Jesus também era
totalmente humano, onde precisamos saber que ele não é
apenas esta figura distante que vigia o universo, mas alguém
que esteve na lama, na lama e experimentou a complexidade
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que vem da vida. Quero dizer, nós precisamos dessas duas
coisas para realmente termos fé nele plenamente.
John Bytheway:

43:34

Bem, como você tem falado, eu continuo pensando na frase ...
Bem, um par de coisas. Primeiro de tudo, estou pensando no
quanto a filosofia grega influenciou, você está falando do
Conselho de Nicéia, e isso foi o intelectual ... Era essa a verdade
do dia. Então eles estão a tentar ajustar as escrituras com a
filosofia grega. Estão a fazer compromissos e assim por diante.
Mas também estava a pensar como a frase, "Ele desceu abaixo
de todas as coisas", é uma boa maneira de colocar tudo o que
tens falado, Casey. Isso é útil porque não podemos dizer-lhe:
"Não sabes como foi difícil." Não, Ele sabe e mais porque Ele
desceu abaixo de todas as coisas. Isso ajuda-nos a saber, como
tu disseste, que Ele é relatável. Ele tem estado aqui. Ele esteve
num corpo. Ele foi, como em todos os sentidos, tentado como
nós ainda estamos sem pecado. Isso é útil.

Dr. Casey Griffiths

44:30

Sim. Para mim, é útil. Há dias em que estou lutando, estou
realmente tendo dificuldades, e saber que Jesus passou por
essas coisas e passou, como você disse, John, quando Ele
desceu abaixo das coisas. Essa não é a frase mais útil na
Doutrina e Convênios? O Salvador não diz: "Eu vou te dar um
poder mágico para superar seus problemas". Eu vou resolver
tudo por ti." Ele só diz: "Eu sei como é." Às vezes é só o que
precisas de ouvir de alguém: "Ei, eu sei o que estás a passar."
Eles não oferecem nenhuma solução para o teu problema. Só te
estão a oferecer empatia.

John Bytheway:

45:05

Eu gosto de chamar isso de Terapia do Mesmo Barco. Para
saber se você está passando por um julgamento, parte da
benção desse julgamento é que você entrará em contato com
outros que estão passando por ele. Você poderá dizer: "Oh meu
Deus, eu já passei por isso". Por alguma razão, como você diz,
há algo maravilhoso em alguém que pode lhe dizer: "Nós
passamos por isso ou eu passei por isso", e para sentir que
alguém sabe qual é o seu sentimento, não sei por que isso
funciona tão bem. Mas essa mesma terapia de barco é
realmente poderosa.

Dr. Casey Griffiths

45:43

O meu filho tem autismo. Ele é notável de muitas maneiras.
Mas quando ele era pequeno, ele era muito violento. Tão
violento que íamos à igreja e eu literalmente tinha de ir às
primárias e segurá-lo no meu colo. Ele apenas arranhava e
atirava a cabeça para trás e me dava uma cabeçada. Chegou a
um ponto em que eu falei com minha esposa e disse: "Sabe de
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uma coisa, não estou tirando nada da igreja. Por que não
fazemos a rotação? Eu vou à igreja uma semana, e tu podes
ficar em casa com o Josh, e tu vais à igreja uma semana, e eu
fico em casa com o Josh?" A minha mulher disse: "Não, não
vamos fazer isso. Ele não pode dar um ataque e sair da igreja.
Nós estamos lá."
Dr. Casey Griffiths

46:19

Havia uma outra família na ala que tinha um filho com autismo.
Um dia, quando eu estava na primária, e foi especialmente
difícil, ela levou-me para o lado e disse: "Sabes, querida, vais
ficar bem. Quando ele fizer oito anos, vai ser baptizado e
receber o Espírito Santo." Ela tinha um sotaque sulista
profundo: "E ele vai ficar bem. Ele só vai adoçar." Eu estava tipo,
"Está bem."

Dr. Casey Griffiths

46:42

Isso aconteceu literalmente. Ele foi baptizado e recebeu o
Espírito Santo, e adoçou logo. Mas naquele momento, só para
ter alguém que disse: "Eu estive onde tu estavas, e passei pelo
que passaste, pelo que estás a passar, e vais ultrapassar isto",
significava tanto para mim. Me manteve indo por alguns anos
até que as coisas melhoraram. O Salvador está a fazer isso aqui,
certo? Ele está a dizer: "Eu fiz isto, malta. Vocês conseguem
fazer isto."

Dr. Casey Griffiths

47:06

Na verdade, quando se chega ao versículo 19, essa é a questão.
Ele diz: "Eu disse-te estas coisas". Tudo antes disto, tudo o que
está naquele Evangelho de João ou no Registo de João, ou o que
quer que lhe queiras chamar, "Para que possas compreender e
saber como adorar e saber o que adoras". Para mim, a primeira
parte que é mais importante é saber o que Jesus realmente foi.
Ele era um ser humano que se tornou divino. Agora Ele vai
folhear o guião e começar a examinar-nos. Ele basicamente
disse: "Aqui está a minha história. Agora, deixa-me contar-te a
tua história futura. Deixe-me dizer-lhe qual é o seu destino com
base no que sabe sobre mim." É realmente brilhante na forma
como está estruturado.

John Bytheway:

47:49

Sim, eu amo esse versículo 20: "Recebereis graça por graça."

Dr. Casey Griffiths

47:52

Sim, se guardardes os meus mandamentos, recebereis desta
plenitude e sereis glorificados. "Vais fazer exactamente o que
eu fiz, vais conseguir, amigo", é basicamente o que ele está a
dizer aqui. Eu digo-vos, recebereis graça por graça.

John Bytheway:

48:05

Voltando um pouco para trás. Eu tive alguém, foi no bairro do
meu sogro, alguém que é um bispo novinho em folha. Ele é do
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tipo: "Algum conselho?" Ele estava a falar com o seu antigo
bispo, e eu sou um antigo bispo. Eu disse: "O que estamos a
fazer aqui é uma das melhores coisas que já fiz." Eu liguei a uns
amigos. Fomos almoçar e a Terapia do Mesmo Barco veio de:
"Eu sou bispo aqui. Como estás a fazer isto? Como estás a tratar
do teu casamento? Como é que estás a cuidar da tua família?
Você tem isto acontecido?" Quer dizer, nós rimo-nos. Nós
empatizamos e foi muito bom. Senti-me tão entusiasmado com
isso. Rapaz, a tua história, acho que há muita gente por aí a lidar
com uma criança com autismo ou o que quer que seja, que vai
dizer: "Uau, o Casey também é real. "Eles estão a lidar com isto.
Alguém apareceu e disse: "Ei, eu sei como te sentes." Isso
ajudou.
Dr. Casey Griffiths

49:01

Lembro-me que todos os bispos da nossa estaca se costumavam
reunir para o Conselho de Bem-Estar dos Bispos, que é onde se
deve falar de bem-estar - um conselho. É suposto falar-se de
bem-estar, mas transforma-se numa grande sessão de terapia
de grupo, onde todos dizem: "Oh meu Deus, tenho uma pessoa
na minha ala". Eles nunca mencionam nomes, eu digo isso.

John Bytheway:

49:18

Oh, caramba.

Dr. Casey Griffiths

49:18

"Mas eu estou a lidar com isto, esta pessoa que está a lutar com
isto, o que é que vocês fariam?" Não lhe posso dizer. Quero
dizer, essa foi a única reunião que, como bispo, não queria sair.
Estás sempre a olhar para o relógio como, "Oh meu Deus, estive
em reuniões o dia todo." Mas quando nos reunimos com os
outros bispos, tivemos a oportunidade de empatizar e dizer:
"Sim, sim, eu compreendo de onde vens." Como eu disse, nem
sempre arranjámos soluções, mas apenas o facto de saber que
não estás sozinho naquilo com que estás a lidar. Isso pode ser
muito, muito poderoso.

John Bytheway:

49:49

Tão útil.

Dr. Casey Griffiths

49:49

Pode ser realmente terapêutico, para usar a sua palavra, John.

Hank Smith:

49:54

Tive um amigo que, tragicamente, deu a volta com o carro da
sua filha mais nova, e ela acabou por falecer. Mais tarde, ele e
sua esposa veriam que isso aconteceria novamente nas notícias.
Todos os anos, há alguém a quem isto acontece. Depois de
fazerem isso, depois de lerem ou ouvirem falar sobre isso,
contactavam a pessoa e viam se queriam sair para jantar com
ela. Algumas pessoas aceitavam-nas, outras não.
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Hank Smith:

50:34

Quando você lhe perguntou porque fizeram isso, ele disse: "Há
algo em você que quando você sofre por algo que excruciza, e
você vê outra pessoa passando por isso, você automaticamente
quer ir alcançá-los e compartilhar". Ele disse: "Você quase não
consegue se conter de correr para eles e compartilhar, apenas
dizendo-lhes que você esteve lá e que você pode pegar a mão
deles e ajudá-los a passar por isso." Acho que talvez seja disso
que estamos a falar aqui. Isso faz-me lembrar a Alma sete, John,
que tu já criaste. Que ele pode saber como correr para o seu
povo de acordo com as suas fraquezas. É quase como se Ele
quisesse que fosse uma reação humana automática Nele a
sofrer estas coisas. Para que ele possa ir e ajudar outra pessoa.

Dr. Casey Griffiths

51:28

Estás a deixar-me um pouco emocional porque eu também
conheço esse tipo. Tu e eu éramos ambos professores de
seminário novinhos em folha quando o nosso amigo perdeu a
filha. A minha filha tinha duas semanas de vida. Quando ouvi
falar dele, fiquei tão devastada. Fui para casa e segurei o meu
bebé nos meus braços e pensei como seria tê-la raptada. Se
você já experimentou alguma coisa, às vezes, sim, isso lhe dá o
poder de sair e ajudar outras pessoas.

Dr. Casey Griffiths

51:59

Eu cresci nesta cidade muito pequena. Conheci uma rapariga no
liceu cujo irmão gémeo se suicidou. Era difícil porque a nossa
cidade era muito pequena, o nosso liceu é de umas centenas de
pessoas, e todos conheciam o irmão dela. Foi muito difícil para
ela. Mas eu trabalhei na loja com ela. A propósito, a cidade era
assim tão pequena. Havia apenas a loja.

Dr. Casey Griffiths

52:21

Entrou uma senhora que tinha acabado de perder um bebé para
a SIDS. Eu vi esta jovem que perdeu o irmão ir directamente
para ela, sem dizer uma palavra. Põe-lhe os braços à volta,
abraça-a e abraça-a lá por cerca de cinco minutos, enquanto
ambos choraram porque ambos perderam alguém. Essa é a
essência do Salvador. Não é? Ele está basicamente a dizer: "Eu
posso empatizar contigo porque já experimentei tudo. Eu tenho
estado abaixo de todas as coisas. Não penses em mim num
pedestal, pensa em mim como alguém que teve uma
experiência traumática partilhada contigo, e depois sabe
exactamente o que estás a passar. Em essência, esse é o meu
poder. Esse é o poder que tenho para te fazer passar no dia
seguinte e depois no dia seguinte e no dia seguinte para que
possas superar. Você pode fazer isso basicamente". Isso é bom
material, certo. Isso são coisas importantes. É por isso que nós o
veneramos.
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John Bytheway:

53:22

Por favor, junte-se a nós para a Parte II deste podcast.
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John Bytheway:

00:00:03

Veja a parte II do podcast desta semana.

Hank Smith:

00:00:07 O que diria a alguém que diz, sim, que não foi um julgamento que eu
passei, mas talvez um julgamento da minha própria escolha, um
vício. Eu acho que o Salvador está dizendo a mesma coisa.
Experimentei talvez a humanidade, talvez não aquela adicção
em particular, mas experimentei a humanidade e as pessoas
que nela vivem. Por isso, entendi. Eu entendo a natureza
humana.

Dr. Casey Griffiths

00:00:33 Esse é um ponto em relação ao Salvador com o qual lutamos.
Sofremos, como disseste, Hank, por causa das nossas próprias
decisões, às vezes. O Salvador nunca tomou uma má decisão, é
o que estamos a dizer, mas Ele ainda assim sofreu. Às vezes, o
sofrimento mais pungente vem quando se está fazendo a coisa
certa. Estás a fazer exactamente o que devias estar a fazer, mas
as coisas ainda não resultam para ti.

Dr. Casey Griffiths

00:00:55 Se

não estivesses a fazer o que devias estar a fazer, acho que o
Salvador tem genuinamente a capacidade de ajudar as
pessoas. Para pegar nas suas más experiências e transformá-las
em algo que seja curativo para os outros. Um dos missionários
que conheço na minha missão, um dos meus caras favoritos
tinha uma folha de maconha tatuada no ombro e eu descobri
que ele era um convertido à igreja quando tinha cerca de 22 ou
23 anos de idade.

Dr. Casey Griffiths

00:01:19 Ele

tinha tido uma vida difícil, mas foi capaz de levar essas
experiências, e de uma forma que eu não podia, ajudar as
pessoas. O Salvador é capaz de santificar tudo e todos à Sua
volta, quer seja sofrimento que você não causou ou se é
sofrimento que você causou. Ambas essas coisas podem ser
transformadas em uma limpeza santificadora e, por fim,
construir coisas que não só o ajudam, mas o capacitam a ajudar
os outros.

Dr. Casey Griffiths

00:01:44 Eu

não acho que Alma, a mais nova, poderia ter sido capaz de fazer
tudo o que ele deveria ter feito se não tivesse tido uma infância
tão podre, acho eu, mas aqui está uma pessoa...

Doutrina e Convênios 93 Transcrição Parte 2 Página 1 of 26

Hank Smith:

00:01:54O do

seu, escolhendo muito dele...

Dr. Casey Griffiths

00:01:55O da

sua própria escolha. Aqui está uma pessoa que pode falar sobre
as consequências negativas do pecado com experiência real,
mas essas consequências negativas foram transformadas em
experiências santificadoras.

Hank Smith:

00:02:06 Pelo Salvador. Sim, essa é uma bela ideia, Casey, obrigado.

John Bytheway:

00:02:10

Não sei se isto é exactamente correcto, mas sempre pensei que
talvez porque Jesus não pecou e fez as escolhas morais
correctas, mas sempre me perguntei se talvez a razão de Ele ter
perdido a presença do Pai enquanto sofria na cruz era para que
Ele sentisse o gosto da morte espiritual, a separação de Deus,
que sentimos quando pecamos e todos aqueles pecados de que
acabaste de falar. Ele até saberia como isso se sentia. Eu não sei
se isso é teologicamente correto, mas eu sempre pensei que
agora Ele pode até dizer que eu sei o que é não ter o Espírito do
meu Pai comigo.

Dr. Casey Griffiths

00:02:53Bem

, acho que se colocar o seu chapéu lógico, esse é fácil de ver. Se
Néfi e o Salvador estão ambos dizendo que Ele passou por todas
as coisas, e uma coisa que sofremos é uma perda do Espírito e
sermos expulsos na presença de Deus. É evidente que, em
algum momento, o Salvador experimentou isso. Provavelmente
naquele momento você descreveu João, mas aquele momento,
ao invés de ser triste e patético, precisa estar nos fortalecendo
para que esse seja o momento em que o Salvador finalmente
chegue ao topo da colina.

Dr. Casey Griffiths

00:03:24 Foi

o momento em que a expiação aconteceu por completo que,
Ele teve de experimentar a separação de Deus. As palavras
eram tão poderosas que um dos escritores do evangelho
literalmente não conseguia traduzir. Ele teve que escrever:
"Eloi, Eloi, lama sabachthani", e depois traduziu como: "Meu
Deus, meu Deus, por que Me abandonaste?" Porque, como
testemunha disso, ele deve ter sentido que eu não posso
subestimar isto. Precisas de saber as palavras exactas que ele
disse naquele momento. É assim tão importante. Então aqui
está a linguagem que ele usou.

Hank Smith:

00:03:57 É

uma bela ideia, e o próprio Salvador, na Secção 19, disse: "Você
não entende o que era a Expiação. Você provou uma pequena,
pequena porção". Então, se Ele não a tivesse experimentado na
vida, estamos dizendo: "Ele experimentou em algum momento,
seja em Sua vida ou durante Sua Expiação, houve em algum
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momento, Ele sabe todas as coisas. Ele já experienciou todas as
coisas. Vamos continuar aqui, Casey, porque eu posso ver
porque você diria que há muito nesta seção. Só passámos pelo
primeiro terço.
Dr. Casey Griffiths

00:04:32

É denso. Há muita coisa aqui. Então falamos sobre o que você
adora, o que aprendemos sobre Jesus Cristo aqui. Agora, vamos
à segunda coisa, que é como se venera. Por isso adoro esta
citação do Élder McConkie. O Élder McConkie diz: "A adoração
perfeita é emulação. Nós honramos aqueles a quem imitamos.
A maneira mais perfeita de adorar a Jeová é ser santo como Ele
é santo. É ser puro como Cristo é puro. É fazer as coisas que nos
permitem ser como o Pai e o curso é de obediência".

Dr. Casey Griffiths

00:05:04 Então o Ancião McConkie diz que a adoração é imitação. Quando você
começa a pensar nisso dessa maneira, o que chamamos de culto
na Igreja, você vai a um prédio, tem alguém que se levanta e
prega um sermão, que é algo que Jesus fez. Quando temos a
parte mais importante do nosso culto, que todos nós temos
pensado muito no último ano, temos uma pessoa, um jovem,
levanta-se, parte o pão, e abençoa a água, e depois distribui-a a
todos. Essas são todas as coisas que Jesus fez.

Dr. Casey Griffiths

00:05:32Jesus foi a primeira pessoa a partir o pão, e depois administrar o
vinho, e dá-lo às pessoas. Então, literalmente, estamos pedindo
a um padre, um professor e um diácono para agir como Jesus
por cinco minutos, e isso vai ajudar você a se tornar mais como
Jesus. Nós, ao tomar o sacramento, também imitamos Jesus. Ele
levou o sacramento para. Aquele culto como imitação.

Dr. Casey Griffiths

00:05:54 Então é como quando vamos à igreja, a razão pela qual o sacramento
é tão importante é porque durante aqueles quatro ou cinco
minutos, estamos literalmente a desligar tudo, desligar o
telefone, agir como Jesus, e literalmente imitar acções que Ele
fez aqui na terra. A idéia é que isso se espalha para toda a nossa
vida, mas quando Jesus está dizendo: "Eu quero que você me
adore", agora Ele começa a tirar a lente de Si mesmo e colocá-la
de volta em nós.

Dr. Casey Griffiths

00:06:21Veja

os padrões que Ele lhe dá. Muito bem, vai até ao versículo 21.
"Digo-vos, eu estava no início com o Pai, e sou o Primogénito. E
todos aqueles que são gerados por Mim são participantes da
glória dos mesmos, e da igreja dos Primogénitos." Então Ele diz:
"Tu também estiveste no princípio com o Pai, que é até o
Espírito ou o Espírito da verdade."
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Dr. Casey Griffiths

00:06:40 Então Ele começa a fazer declarações sobre Ele próprio, e depois
durante o resto da secção, Ele começa a dizer: "Isto também é
verdade para ti. Eu estava no início com o Pai. Também tu
estavas. "Então Ele começa a falar sobre, bem, se você sair um
pouco mais, "Eu sou o Espírito da verdade, você é o Espírito da
verdade". Ele começa a pegar em todas essas declarações sobre
Ele mesmo e colocá-las em cima de nós, começando por: "Eu
recebo graça pela graça, tu tens que receber graça pela graça".

Dr. Casey Griffiths

00:07:06 Eu

estava no início com o Pai, tu estavas no início com o Pai. Então
Ele colocou a mesa para basicamente dizer, aqui está o que eu
sou. Então Ele está basicamente a pegar em todas estas
declarações e a dizer, e é a mesma coisa que tu. É aqui que
muitas das declarações com as quais às vezes outras religiões
lutam quando chegam a compreender a Igreja de Jesus Cristo
dos Santos dos Últimos Dias lutam, porque o Salvador está
basicamente aqui dizendo, o que eu fiz, você pode fazer. O que
eu sou, você realmente é. O que eu me tornei, você também
pode se tornar, e então nos ensinar isso sobre Si mesmo.

Dr. Casey Griffiths

00:07:41 Ele

está a dizer que a maneira de me adorares é tornares-te como
eu. Não te estou a prender a um padrão inferior. Não vais fazer
tudo o que eu fiz, não vais expiar os pecados de todos, mas
seguir um curso de obediência, e demonstrar a tua fidelidade ao
Pai e ao Filho e depois tornar-te como Nós é algo possível,
apenas baseado na própria natureza do que tu és.

Dr. Casey Griffiths

00:08:05 Então é aqui que a Secção 93 fica realmente interessante, porque o
Salvador já nos explicou o que Ele é e está a tentar explicar-nos
o que somos, e qual é o nosso potencial. Então você olha para
algumas declarações como: "Eu estava no começo com o Pai", é
Jesus dizendo que Ele é tão velho quanto Deus. Então, quando
Ele diz: "Você estava no começo do Pai", está dizendo, você é
tão velho quanto Deus, e você começa a dizer: "Bem, como
Deus pode ser meu Pai se eu sempre existi, se eu estou por
perto há tanto tempo quanto Ele? Começamos a quebrar essas
barreiras, onde pensamos profundamente sobre quem e o que
realmente somos. Em um sentido filosófico.

Hank Smith:

00:08:45 No

nosso primeiro episódio, Tony Sweat, o Dr. Sweat disse: "Este
rapaz da quinta está a criar uma teologia que os melhores
teólogos do mundo ficariam chocados e ficariam assustados,
que ele está a produzir toda esta teologia."

Dr. Casey Griffiths

00:09:07Joseph

Smith leva todos estes problemas filosóficos sobre a
natureza do homem e a natureza de Deus. Jesus é totalmente
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humano e totalmente divino, e a Secção 93 basicamente resolve
todos eles. Por exemplo, posso acompanhá-lo através de um
desses problemas filosóficos?
Hank Smith:

00:09:22Yes

.

Dr. Casey Griffiths

00:09:23 Tudo bem. Salta para o versículo 29, e é aqui que Ele volta à ideia de
onde viemos, quem e o que somos. "O homem também estava
no início com Deus. A inteligência ou a luz da verdade não foi
criada, nem feita, nem pode ser". Então Ele nos ensina algo
sobre homens e mulheres, que nós sempre existimos, que não
podemos ser criados ou feitos. Nós apenas sempre existimos.
Nesse sentido, somos tão velhos como Deus. Agora, Deus é
nosso Pai? Sim, no mesmo sentido que tu e eu e todos os outros
que se tornam pais somos.

Dr. Casey Griffiths

00:09:57 Eu

Dr. Casey Griffiths

00:10:28 Então ele diz o seguinte, versículo 30: "Toda a verdade é
independente naquela esfera em que Deus a colocou para agir
por si mesma, como toda a inteligência também, caso contrário,
não há existência. Aqui está a agência do homem e aqui está a
condenação do homem, porque o que foi desde o princípio se
manifesta claramente para eles, e eles não receberam a luz".

Dr. Casey Griffiths

00:10:47 Então há
todo o tipo de especulações na Igreja sobre o
significado de inteligência, mas aqui, ele basicamente diz, há
duas coisas sobre inteligência que nós sabemos com certeza.
Uma, ela existe sempre. Ela não pode ser criada ou feita.
Segundo, tem agência. Sempre teve o poder de tomar as suas
próprias decisões. Agora, nós às vezes na Igreja dizemos: "Deus
não nos deu o dom da agência?" Ele deu.

Dr. Casey Griffiths

00:11:10 Ele

não acredito que os meus filhos foram criados do nada, e
vieram ter comigo. Eu acredito que eles existiam antes de virem
para cá. O Salvador está a dizer que existimos como algo
chamado inteligência e depois Deus tomou isso, e abençoou-o.
Dotou-o com um espírito, moveu-o pelo caminho da exaltação e
da vida eterna, mas há uma parte de cada pessoa que sempre
existiu, que sempre esteve lá. A inteligência.

deu-lhe uma agência maior ao dar-lhe um corpo espiritual e ao
arranjar-lhe um corpo físico, o que lhe dá cada vez mais poder
para fazer coisas, mas sempre teve o poder de tomar certas
decisões, e de determinar por si próprio. Agora, se estamos
assumindo isso em um nível filosófico, uma das questões que às
vezes nos confrontam é: "Porquê, se Deus é todo poderoso,
acontecem coisas más? ”
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Dr. Casey Griffiths

00:11:36 Uma pessoa de fé frequentemente responderá e dirá: "Porque as
pessoas tomam más decisões", e uma pessoa que as confronta
pode dizer: "Bem, porque é que Deus não nos fez ser o tipo de
seres que nunca tomam más decisões?" A secção 93 dá a
resposta que há uma parte de ti que não é feita, que é
primordial com o universo e que sempre teve agência.

Dr. Casey Griffiths

00:11:57 Então não pode basicamente culpar Deus por cada má decisão que
toma. Porque a Secção 93 está a dizer que sempre tiveste
inteligência, sempre exististe e sempre tiveste o poder de tomar
decisões. Quando você pensa sobre isso dessa maneira, é um
pouco libertador porque outra coisa que eles estavam falando
nesses conselhos e que os filósofos sempre lutaram é a questão
da predeterminação.

Dr. Casey Griffiths

00:12:18Como , somos apenas robôs que estão a executar um programa que
Deus colocou dentro de nós? A secção 93 diz: "Não, tu não és
um robô, sempre exististe e sempre tiveste a agência para fazer
as tuas próprias escolhas". O que o Pai Celestial fez foi vir e
alimentá-lo o melhor possível, e permitir que você tomasse
essas decisões e às vezes você toma boas decisões, e isso é
ótimo. s vezes você toma decisões ruins, mas é seu poder de
escolha. Não é algo que apenas existe dentro de você.

Dr. Casey Griffiths

00:12:47Agora, quando se trata dos nossos próprios filhos, muitas vezes os
nossos filhos tomam más decisões e nós sentamo-nos lá e
batemos em nós próprios e dizemos: "Sou um péssimo pai? "Ou
algo do género. A seção 93 diz que você tem que respeitar essas
crianças que entram em sua casa como seres que sempre
existiram, e seres que podem tomar suas próprias decisões. Às
vezes eles tomam más decisões e às vezes tomam boas
decisões. Você está fazendo o que Deus tem feito com você,
que é apontar o caminho certo e depois esperar que você vá
nele.

Hank Smith:

00:13:17: Isto é bom material.

John Bytheway:

00:13:19

Recebi essa declaração de Truman Madsen, que é tão boa. Isto
é do livro do Steven Harper chamado Making Sense of the
Doctrine & Covenants. Ele diz: "Cada frase, cada palavra é
carregada de sentido na Secção 93. De uma só vez, ele corta
muitos nós górdicos. Por exemplo, como pode algo vir do nada?
Responda. O Universo não foi criado a partir do nada. Os
elementos são eternos. Como pode Cristo ser ao mesmo tempo
absolutamente humano e absolutamente divino? Responda. Ele
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não foi ambos ao mesmo tempo. Cristo não recebeu a plenitude
no início, mas continuou até receber uma plenitude.
John Bytheway:

00:13:57 Se

o homem é totalmente a criação de Deus, como ele pode ser
qualquer coisa ou fazer qualquer coisa que não foi divinamente
causado para fazer? Resposta: O homem não é totalmente a
criação de Deus. A inteligência não foi criada ou feita, nem pode
de fato ser. Eis aqui a agência do homem. Outra pergunta, como
pode o homem ser uma criação divina e ainda assim ser
totalmente depravado? Responda: M e não é totalmente
depravado. Todo espírito do homem era inocente no princípio,
e tendo Deus redimido o homem da queda, o homem tornou-se
novamente, em seu estado infantil, inocente diante de Deus.
Qual é a relação entre o ser e os seres, o único e os muitos?

John Bytheway:

00:14:32Answer: Ser é apenas o nome colectivo dos seres, dos quais Deus é um.
A verdade é conhecimento das coisas no plural, conhecimento
das coisas no plural, e não como Platão faria, das coisas no
capuz. A verdade é o conhecimento das coisas como elas são e
como elas eram, e como elas estão por vir. Como pode o
espírito relacionar-se com a matéria grosseira? Responda: Os
elementos são o tabernáculo de Deus. Por que o homem deve
ser encarnado? Resposta: Por que o homem deve ser
encarnado? O espírito e o elemento inseparavelmente podem
receber uma plenitude de alegria.

John Bytheway:

00:15:02 Se

começamos suscetíveis à luz e à verdade, como é que as
pessoas respiram e abusam da luz? Resposta, as pessoas são
livres. Elas só podem ser persuadidas se escolherem ser. Elas
não podem ser compelidas. A tese socrática de que o
conhecimento é virtude, em outras palavras, se você realmente
conhece o bem, você vai buscá-lo e fazê-lo, está equivocada. É
pela desobediência e pelas tradições dos pais que a luz é tirada
da humanidade".

John Bytheway:

00:15:31 Então,

um último parágrafo, durante uma apresentação na
Escola da Divindade de Yale, o Irmão Truman Madsen falou de
uma conversa com alguns padres católicos. Aprendeu jesuítas
que expressaram sua incapacidade de conceber a Deus como
um Pai íntimo, com a intenção de elevar a humanidade para
compartilhar sua glória e status. O Irmão Madsen lhes ofereceu
como é difícil para os santos dos últimos dias conceber Deus
como algo diferente de um Pai preocupado, cujo trabalho e
glória é glorificar e exaltar todos os Seus filhos dispostos, nos
moldes delineados na Seção 93.
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Dr. Casey Griffiths

00:16:06Agora , outra coisa que Truman Madsen aponta é que na primavera de
1833, Joseph Smith tinha 27 anos de idade.

John Bytheway:

00:16:13 Eu

sei.

Dr. Casey Griffiths

00:16:15 E

teve uma educação do sexto ano e dá esta revelação que tem
53 versos, que basicamente resolve quase todos os problemas
com que todos têm lutado desde Sócrates, a Platão até
Aristóteles. Isso é incrível. Se eu não tivesse o Livro de Mórmon,
ainda pensaria que Joseph Smith era um profeta porque não sei
de onde veio o inferno da Seção 93, mas voltando a apenas uma
dessas perguntas que você leu, John, vou lê-la novamente.

Dr. Casey Griffiths

00:16:

41Madsen disse: "Pergunta, se o homem é totalmente a criação
de Deus, pode ser qualquer coisa ou fazer algo que não tenha
sido divinamente causado por ele?" O argumento filosófico
básico estando aqui, qualquer coisa que aconteça, Deus o
causou porque Ele criou tudo do zero. O Pai Celestial criou tudo
do nada e, porque Ele criou tudo do nada, Ele é responsável por
tudo o que acontece.

Dr. Casey Griffiths

00:17:05Secção

93 está a dizer: "O homem não é totalmente a criação
de Deus". A inteligência não foi criada ou feita, nem pode ser, e
aqui está a agência do homem." O simples fato de que a Seção
93 diz que você sempre existiu, e sempre teve algum poder para
tomar suas próprias decisões significa que, em essência, você é
seu próprio homem ou mulher.

Dr. Casey Griffiths

00:17:27 Você sempre teve o direito de tomar suas próprias decisões e o Pai
Celestial respeita esse direito. O Pai Celestial é um bom pai, no
sentido de que Ele não está apenas fazendo o melhor para fazer
de você o melhor que você pode ser. Ele é um bom pai, no
sentido de que às vezes Ele permite que você tome a decisão
errada. Ele não está interessado em microgerir a nossa vida. Ele
respeita a nossa agência que sempre esteve lá desde o início, e
às vezes nos permite fazer a escolha errada.

Dr. Casey Griffiths

00:17:56

Nesse sentido, estamos realmente livres. Somos realmente os
mestres do nosso próprio destino. Se vires as coisas de outra
forma, se, por exemplo, Hank, falaste muito dos conselhos
cristãos na nossa discussão aqui. Uma crença cristã é que Deus
criou tudo ex nihilo, a partir do nada. Que não havia nada, então
Deus o trouxe à existência. A seção 93 está dizendo que Deus
não criou algo do nada. Ele alimentou o que já estava lá.
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Dr. Casey Griffiths

00:18:22 Ele

pegou no assunto que existia e transformou-o em belas e
deslumbrantes paisagens, planetas, estrelas, todo o cosmos que
podemos ver. Ele pegou essas inteligências que eram
primordiais, e sempre existiram junto com o universo, e as
alimentou em filhos e filhas de Deus. Que temos os melhores
pais possíveis ao nosso lado, e que nos ajudam a tomar as
nossas decisões, mas em última análise, ser pai não é tomar
uma decisão por outra pessoa.

Dr. Casey Griffiths

00:18:51 É

sobre ensinar-lhes princípios correctos, e depois permitir-lhes
tomar as suas próprias decisões. Estes são os poucos versos
onde basicamente passamos de ser Deus a
ser este ser
misterioso para realmente sabermos porque Ele está tão
investido em nós. Ele está tão investido em nós porque Seu
relacionamento conosco é o mesmo que nós temos com nossos
filhos. Você apenas os ama desde o momento em que os vê, e
você quer o melhor para eles, mas às vezes é tão paralisante
pensar que você não pode fazer tudo por eles.

Dr. Casey Griffiths

00:19:25O

Pai Cavado
está na mesma posição em que nos dá todas as
vantagens possíveis, mas às vezes tem de nos deixar ser o que
somos, e fazer as nossas próprias escolhas e decisões. No caso
de Jesus Cristo, você tem um filho que toma todas as decisões
certas e Jesus está dizendo: "Isto é o que você tem o potencial
para ser". No caso de uma criança como Lúcifer, você tem
alguém que toma todas as decisões erradas e as escrituras
também existem em parte para nos mostrar qual é o nosso
potencial nessa direção. Aqui está como você pode ser bom e
aqui está como você pode ser ruim, tudo envolto no princípio
de sua existência eterna, e sua agência que tem estado
presente desde o início.

Hank Smith:

00:20:05 O

manual Vem, Segue-Me tem uma grande citação de Joseph
Smith. Logo no início, ele diz: "Quando você sobe uma escada,
deve começar por baixo e subir, passo a passo até chegar ao
topo e assim é com os princípios do evangelho". Você deve
começar com o primeiro e continuar até aprender todos os
princípios da exaltação". Depois, isto é acrescentado, depois da
citação. "Às vezes essa escada de exaltação parece
impossivelmente alta, mas nós nascemos para subir ao topo".
Quaisquer que sejam as limitações que possamos ver em nós
mesmos, o Pai Celestial e Seu Filho vêem algo glorioso em nós,
algo semelhante a Deus". Esse é um belo resumo do que lemos
até agora.
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Dr. Casey Griffiths

00:20:50Well

, deixe-me ler outra citação do manual também. O Profeta
Joseph Smith pensou: "Se os homens não compreendem o
caráter de Deus, eles não compreendem a si mesmos". É como
ser um santo dos últimos dias significa que você olha para cada
pessoa e diz, qual é o seu potencial e a Seção 93 está dizendo
que seu potencial é que eles poderiam se tornar como Jesus, e
Jesus se tornou como Deus.

Dr. Casey Griffiths

00:21:13Secção

93 está basicamente a dizer, que levas toda a gente à
tua volta a sério. Não os podes simplesmente dispensar como
um gajo no canto. Tens de os ver pelo que eles realmente são.
Se você não compreende Deus, você não compreende a si
mesmo, e você não compreende as pessoas ao seu redor, e qual
é o potencial delas, e isso é um pensamento realmente
poderoso. Esse é um pensamento pelo qual vale a pena lutar. É
um pensamento pelo qual vale a pena morrer.

Hank Smith:

00:21:41Como li a Secção 93, vejo muitas palavras, luz e verdade e ele fala
delas juntos como se fossem juntos, mas são diferentes. O que
você costuma ensinar sobre luz e verdade com a Seção 93?

Dr. Casey Griffiths

00:21:55Bem

Dr. Casey Griffiths

00:22:27Agora , isso parece muito simples na superfície, mas se realmente
entendesse as coisas como eram, e como são, e como estão
para vir, você é poderoso, mas imagine como seria realmente
saber as coisas como elas são. Saber o que realmente está
acontecendo ao nosso redor e saber o que realmente significa.
Isso poderia ser realmente poderoso. O Salvador está a dizer:
"Estou a tentar dar-te a verdade. A verdade é saber o que
realmente aconteceu, o que vai acontecer e o que está a
acontecer neste momento". Talvez o que está a acontecer neste
momento seja o mais difícil para nós, para nós nos agarrarmos.

Hank Smith:

00:23:06 Vou

, há tanto com que lidar aqui. Saltamos a luz e a verdade porque
tivemos de... Mas voltemos ao versículo 24. Quando se pensa
nisso, esta é a definição mais útil de verdade que se pode
encontrar em qualquer escrita. O versículo 24 diz: "A verdade é
um conhecimento das coisas como elas são, e como elas eram,
e como elas estão por vir, e tudo o que é mais ou menos do que
isto é o espírito do maligno, que foi um mentiroso desde o
início. O Espírito da verdade é de Deus. Eu sou o Espírito da
verdade e João deu testemunho de Mim dizendo que ele
recebeu a plenitude da verdade".

contar-lhe uma pequena história em que... Deus fala ao homem
na Sua própria língua. Então, uma vez, eu acho que o Senhor
falou comigo através do basquete profissional, porque o Utah
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Jazz é a minha língua. Foi há anos e anos atrás, quando o TiVo
tinha saído pela primeira vez. Não sei se vocês se lembram de
ver anúncios, e não tiveram escolha a não ser ver apenas
anúncios. Lembram-se disto?
John Bytheway:

00:23:33Oh

, e algumas crianças. Os filhos deles são do tipo: "O que é isto?
O que é isto?"

Hank Smith:

00:23:37Os meus

John Bytheway:

00:23:38 Pela

Hank Smith:

00:23:43Quem mudou o canal? Por que eles estão falando sobre detergente de
lavanderia? Então o TiVo tinha acabado de sair. Os nossos
amigos próximos, Lynn e Hailey tinham-nos convidado para ver
um jogo de Jazz, mas disseram: "Ei, temos uma coisa nova
chamada TiVo, e podemos começar um pouco mais tarde e
avançar rapidamente através de todos os anúncios." Lembrome de os ver avançar rapidamente para os anúncios, pela
primeira vez. Era como se o Millennium tivesse chegado. Eu
fiquei chocado. Foi emocional.

Hank Smith:

00:24:15A

certa altura, durante toda esta experiência, Lynn tinha saído da
sala e a sua esposa, Hailey, foi para a frente rapidamente
através dos anúncios, mas ela carregou no botão
errado
e foi ao vivo... Ela carregou na TV ao vivo ou o que quer que
fosse. Apanhou tudo para terminar o jogo tinha acabado de
terminar e mostrou o resultado final. Eu vi a pontuação final e o
Jazz tinha ganho e ela disse: "Oh," e ela voltou e disse: "Você
não viu isso".

Hank Smith:

00:24:46 Eu

disse: "Sim, eu disse. Eu sei como acaba." Ela disse: "Bem, não
digas à Lynn. Ele não sabe." Então, nessa altura, a Hailey e a
minha mulher já tinham partido porque sabiam o fim. Então
eles disseram: "Bem, não vale a pena assistir." Então eu estava
ali sentado e o Lynn voltou para a sala e disse: "Para onde foram
as raparigas?" Eu disse: "Acho que elas foram embora."

Hank Smith:

00:25:06 Ele

disse: "Oh, eles acham que acabou?" "Sim, algo do género." O
jogo todo, eu estou a vê-lo, a saber como acaba, a saber como
acaba, e estou a vê-lo dizer: "Oh, oh, eu não acho que... Ele
virava-se para mim e dizia: "Achas que eles vão ganhar?" Eu
digo: "Eu tenho fé. Eu acredito." Porque eu sabia o fim e tu tens
razão, Casey.

filhos estão...

primeira vez na vida deles, eles não estão na Netflix ou algo
assim e estão, "Algo está errado com a TV."
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Hank Smith:

00:25:29 Quando
se conhece o futuro. Eu acho que Deus falou comigo e
disse: "É assim que eu vejo a vida. Eu vejo o fim. É por isso que
eu não fico muito stressado." Eu nunca rezei a Deus e disse: "Eu
não sei como isto vai funcionar", e Ele está dizendo: "Nós
também não. Estamos a stressar aqui em cima, assim como tu lá
em baixo."

Hank Smith:

00:25:49 Quando
soube o fim, sim, sentia-me mal às vezes, porque o meu
amigo Lynn, estava a duvidar, a lutar e a perguntar-se, mas eu
sabia o fim, e sabia que no fim ele ficaria bem. Então ele
conseguiu... Eu sei que é uma história um pouco estranha, mas
ela fez com que eu fosse capaz de ser um pouco calmo e
recolhido e ajudá-lo a passar por isso. Depois ele ficou muito
zangado no final quando lhe disse que já sabia. Então quando
Casey, quando você diz: "A verdade é conhecimento como as
coisas são, como elas eram e como elas estão por vir", há um
grande poder em Deus quando você começa a pensar em tudo
o que Ele sabe.

Dr. Casey Griffiths

00:26:30 Eu

faço este pequeno exercício. Tenho um diário, não sou grande
coisa. Faço o melhor que posso, mas quando estou mesmo
stressado, tiro o meu diário e vejo o que estava stressado há
cerca de um ano. Na maioria das vezes, o que realmente me
causava stress não era grande coisa. Resolveu-se por si mesmo,
conseguiu-se. Era apenas a ansiedade de estar no momento.

Dr. Casey Griffiths

00:26:52 Eu

acho que o Salvador e revelar-nos esta verdade é dizer: "Ei, eu
sei o que vai acontecer, e vai correr tudo bem." Às vezes você
precisa sair da complexidade que gira em torno de você o
tempo todo, e a verdade é como John disse, você olha para o
caminho e diz: "Tudo isso vai dar certo".

Dr. Casey Griffiths

00:27:10 Nós

acreditamos em quem Deus é e sabemos o que Ele é, e sabemos
como Ele se preocupa connosco e isso permite-nos ter a fé para
saber que vai correr tudo bem. Que mesmo no seu momento
mais sombrio, você sabe que eventualmente as coisas vão ficar
bem. Se é só a situação se resolverá por si mesma, ou, ei, um
dia eu vou ser ressuscitado e estas coisas vão acabar. Há uma
saída para os nossos problemas e para a nossa complexidade.

Hank Smith:

00:27:38 Há

um versículo no Apocalipse onde diz que Deus limpará cada
lágrima dos seus olhos. É como dizer-nos um pouco do futuro, e
nos dar esse poder que Ele tem. Mais alguma coisa sobre luz e
verdade, Casey? Continua.
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Dr. Casey Griffiths

00:27:53Well

, vamos a isto. Salta para o versículo 41, e é aqui que a Secção
93 parece um pouco esquisita. Ele está a ensinar estas verdades
cósmicas fenomenais e, de repente, muda para o mundano. É
como se Ele mal tivesse sido dito, todo espírito do homem era
inocente desde o início. Deus tendo redimido o homem da
queda." Isto remonta àquela afirmação que John fez. A
humanidade é depravada? Deus diz: "Não, eles são inocentes.
Eles começam desde o início."

Dr. Casey Griffiths

00:28:18 No

versículo 41, parece que Ele realmente faz uma inversão de
marcha e em vez de falar sobre todas estas verdades cósmicas,
começa a falar com as pessoas que estão a ver esta revelação.
"Eu te digo, meu servo, Frederick G. Williams, você continuou
sob esta condenação", versículo 42, por que ele está
condenado? "Tu não ensinaste aos teus filhos luz e verdade,
segundo os mandamentos, e o ímpio ainda tem poderes sobre
ti. Esta é a causa da tua aflição. E eu vos dou, que vos será
entregue, que ponhais em ordem a vossa própria casa, porque
há muitas coisas que não são retas em vossa casa".

Dr. Casey Griffiths

00:28:49 Então,

luz, verdade, conhecimento, cosmologia, a base do que
é um humano, o Salvador basicamente diz: "A razão pela qual te
estou a dizer isto é para que o possas ensinar aos teus filhos."
Ele está dizendo: "Sua maior responsabilidade aqui é colocar
sua própria casa em ordem e você não tem ensinado isso para
seus filhos". Portanto, não estou dizendo que você pode sentarse com seus filhos e passar pelas perguntas e respostas de
Truman Madsen sobre o que filosoficamente é respondido
nesta seção, mas você pode sentar seu filho e dizer: "Olhe, há
algo realmente especial em você, e o que há de especial em
você é que você sempre existiu e o Pai Celestial o deu a nós
para ser seu cuidador durante o próximo tempo".

Dr. Casey Griffiths

00:29:28 Vamos

fazer asneira e vamos cometer erros e vamos ter
problemas e vai haver altos e baixos, mas o Pai Celestial queria
que o alimentássemos porque tem potencial para ser algo
muito, muito maravilhoso e muito, muito bom. Que você é um
ser eterno e especial". O laço temático entre tudo o que vem
depois do versículo 41 e tudo o que vem antes às vezes parece
fraco, mas quando você olha para o Pai Celestial dizendo:
"Estou ensinando a você as coisas mais profundas e importantes
que você precisa saber sobre ser um ser humano". ”

Dr. Casey Griffiths

00:30:01 Depois
ele vira-se para Frederick e depois, se saltar, ele faz a
mesma coisa com Sidney Rigdon e depois com o próprio Joseph
Smith, versículo 45 e Newel K. Whitney no versículo 50. Ele está
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basicamente a dizer: "Isto são coisas que todas as crianças
precisam de saber." Quanta diferença faria, se cada pessoa na
Terra realmente acreditasse na afirmação, eu sou um filho de
Deus/e Ele me enviou aqui.
Dr. Casey Griffiths

00:30:28 Há

tantas pessoas que se debatem durante as suas vidas,
perguntando-se qual é o propósito e o que devem fazer. Nós
cantamos essas pequenas frases em um de nossos hinos
primários, e não percebemos o quão transformador é saber
que...

John Bytheway:

00:30:41Absolutamente
, porque nós realmente acreditamos nisso. Não
é um filho de Deus, como George Washington é o pai do nosso
país. Não é uma metáfora. Ele é o pai dos nossos espíritos, e
isso é dinamite teológica que os nossos filhos estão lá dentro a
cantar na outra sala. Isso significa que você pode rezar a Ele. Ele
é o teu Pai, Ele ama-te e isso muda tudo.

Dr. Casey Griffiths

00:31:04Bem

, e não apenas isso, também vira a nossa experiência aqui na
Terra, especialmente se for pai, mesmo que não seja pai, para
nos ajudar a entender como Deus é. Lembro-me que a minha
filha chegou da escola uma vez e estava apenas sentada no
canto a chorar. Foi porque ela foi mandada para a hora de
pensar. Ela teve problemas na aula e foi mandada para a hora
de pensar, e ela começou a chorar.

Dr. Casey Griffiths

00:31:31 Eu

estava tipo, "Querida, qual é o problema?" Estou a tentar
confortá-la. Ela disse: "Bem, eu pensei que se pensasses que eu
era uma criança má, já não me ias amar." Lembro-me de me
sentar e ter um daqueles momentos de pai em que eu dizia:
"Olha, enquanto continuares a existir, nós vamos amar-te. Se
fores um assassino em série, nós vamos amar-te. Podes ser tão
mau quanto quiseres ser e nós vamos amar-te. Não te
preocupes com o nosso amor. Isso é intrínseco. No momento
em que soube que vinhas à Terra, antes de saíres da barriga da
tua mãe, amei-te e amar-te-ei sempre."

Dr. Casey Griffiths

00:32:07

Pegar nessa ideia e aplicá-la a Deus também é transformador,
porque há pessoas como, "Deus odeia-me ou Deus não me
conhece". A secção 93 está a dizer: "Deus é paternidade. Como
o tipo de amor que você sente por uma criança aqui na terra
que seu próprio filho é o tipo de amor que Deus sente por você.
Não é arbitrário. Ele não te está atirando como uma estátua que
Ele esculpiu e está pronto para atirar para o lixo. Você é
literalmente Sua carne e sangue e isso cria esse tipo de ligação
entre você e o Pai Celestial que realmente é poderoso, e
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realmente muda seu relacionamento quando você pensa sobre
isso. ”
Dr. Casey Griffiths

00:32:48 Que

quando você comete um erro, você pensa, o Pai Celestial quer
que eu faça melhor, mas ele ainda me ama. Eu não perdi o amor
de Deus porque fiz isto, mas às vezes, quando se é castigado um
pouco, como estas pessoas foram, como Joseph Smith foi,
também não se olha para isso como algo que Deus está fazendo
porque Ele é mau ou tirânico. Um bom pai, e o melhor pai de
Deus, um pai castiga porque eles estão tentando corrigir algo
que pode te machucar. Eles estão a tentar impedir-te de fazer
algo que te possa magoar no caminho.

Hank Smith:

00:33:19Agora, e esta é a Primeira Presidência e o Bispo.

Dr. Casey Griffiths

00:33:25 Estas são boas pessoas, mas o Senhor está a dizer: "Ei, eu dei-te uma
responsabilidade tão importante. Não deixes que isso te
sobrecarregue com a tua responsabilidade mais importante,
que são as tuas famílias. Assegurem-se de que estão bem.
Joseph, da próxima vez que formos para o Missouri, certifica-te
que a Emma tem um bom lugar para ficar e que ela está bem, e
que os teus filhos estão a salvo."

Dr. Casey Griffiths

00:33:42

É tão fácil para nós numa igreja onde estamos tão envolvidos,
passar mais meia hora ou mais alguns minutos na nossa aula, e
negligenciar a criança que está sentada mesmo ao nosso lado
que precisa de alguém que os ame. Acho que o evangelho foi
elaborado para tentar nos ajudar a sermos bons pais.

Hank Smith:

00:34:05 Eu

notei que ele diz no versículo 36: "A glória de Deus é
inteligência, luz e verdade. Eu quero que você se torne como
eu, então você tem que se tornar", versículo 37, "À medida que
você se tornar mais como eu, você abandonará o pecado".
Abandonarás o maligno." Já disse muitas vezes aos meus alunos
que manter-me afastado do pecado é maravilhoso. É uma
grande coisa dizer: "Eu quero fazer isso, mas não vou fazer isso.
Eu tenho auto-controlo." É um lugar ainda melhor quando se
diz: "Não quero pecar."

Hank Smith:

00:34:41 O que é isso? Mosias 5: "O Espírito trouxe uma poderosa mudança em
nós e perdemos a disposição de fazer o mal". Isso me parece o
que o Senhor está dizendo aqui: à medida que vocês se
tornarem mais parecidos comigo, o pecado tornar-se-á cada vez
menos atraente para vocês.
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John Bytheway:

00:34:59 Há

um grande artigo que um irmão chamado Dennis Gaunt
escreveu em The New Era, penso que por volta de 2013 e ele
disse que, "Os zombadores tendem a focar-se na palavra "não
pode". Porque é que não conseguem fazer isso? Por que não
podem fazer isso no domingo? Por que não podes fazer isto
antes de casares?" Ele disse: "Estamos muito melhor se nos
concentrarmos na palavra "não". Já pensei sobre isso. Eu
considero que não vou fazer isso. Eu escolho não o fazer."

John Bytheway:

00:35:25

Gosto do que estás a dizer, Hank, porque acho que à medida
que crescemos, acho que é uma prova de que nos estamos a
tornar... Como o processo de nascer de novo, é essa luz e
verdade. O que é isso? Seis, sete palavras. "Luz e verdade
abandonam essa malvada", e começamos a pensar de forma
diferente. Eu sei que tenho a opção de fazer isso, mas eu não
quero, e não é isso que eu não posso fazer.

Dr. Casey Griffiths

00:35:50

Todo o conceito de luz a ligar de volta à verdade. A verdade é
saber as coisas como elas eram, como elas são. Se estás numa
sala e todas as luzes estão desligadas, não tens a verdade
basicamente, é o que estamos a dizer. A luz permite que você
realmente veja as coisas como elas são, e para amarrá-las ao
versículo 37, a razão pela qual você abandona o maligno é
porque você realmente vê o que ele é. Não como alguém que é
atraente, mas como alguém que é bastante patético no que diz
respeito a isso.

Dr. Casey Griffiths

00:36:15Alguém
que é mesquinho, alguém que é insular, alguém que é
egocêntrico, em vez de estar centrado em tornar as outras
pessoas melhores. Às vezes, tudo o que você precisa fazer é
criar um ambiente de luz, e as pessoas verão naturalmente o
que existe ao seu redor. Hank, você e eu temos ambos... Bem,
todos nós já fizemos EFY e vimos o efeito que acontece depois
que uma pessoa passa uma semana estudando as escrituras e
indo para as aulas.

Dr. Casey Griffiths

00:36:42

É como se precisassem de ser retirados do seu ambiente às
vezes para saber o quão escuro estava. Colocamo-los neste
ambiente onde há luz e verdade. Então Randy Bott, você
provavelmente conhece esta história. Contou esta história,
alguém veio ter com ele e perguntou como se muda alguém que
está envolvido em coisas más.

Dr. Casey Griffiths

00:37:00 Ele

contou a história onde está a jogar futebol lá fora com os
amigos e como está a jogar futebol, está a ficar cada vez mais
escuro e corre para apanhar o futebol e não vê este ramo de
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árvore e bate nele, apenas se deita e pede para entrar em casa
e arranjar uma ajuda para a banda ou algo assim. Ele sai e nota
que está escuro como breu, liga para seus amigos e diz: "Ei,
alguém vai se machucar. Porque é que vocês não entram?"
Dr. Casey Griffiths

00:37:24 Todos eles dizem: "Não, está tudo bem", e ele percebeu que tinha
escurecido tão gradualmente que se tinham ajustado a isso. Ele
não conseguia convencê-los a entrar porque não conseguiam
ver como estava escuro. Então ele inventou uma estratégia
alternativa e, em vez disso, ele disse: "Vamos fazer um
intervalo. Entrem todos e tomem uma bebida." Todos entraram
e beberam um pouco de água, e quando voltaram a correr para
jogar, viram como estava escuro.

Dr. Casey Griffiths

00:37:45 Ele

disse: "Tudo o que eu precisava fazer era trazê-los para um
ambiente onde houvesse luz, e eles perceberam por si mesmos
o que era a escuridão." Então, às vezes, em vez de ir ter com
alguém e dizer: "Ei, o que estás a fazer é errado, e vais-te
magoar." Às vezes, se os levarmos para um ambiente de luz,
eles verão o que se passa na vida deles, e mudarão. Você pode
conseguir que uma pessoa venha à igreja ou vá a uma atividade
juvenil ou talvez apenas convidá-la para uma casa
realmente boa, ou enviá-la a uma conferência juvenil
onde ela saia do ambiente normal.

Dr. Casey Griffiths

00:38:

17Muitas vezes eles vão naturalmente reconhecer e ver e
abandonar as coisas na sua vida que os estão a magoar. A luz
nos expõe ao que realmente estamos existindo e às vezes
apenas trazer luz para a vida de uma pessoa é o suficiente para
mudá-la.

Hank Smith:

00:38:36Yeah

, Casey, você praticamente citou esta secção, versículo 39, "O
maligno vem e toma o caminho da luz e da verdade". Gosto da
forma como citaste o Randy. Provavelmente vais fazê-lo
gradualmente, através da desobediência, através da
desobediência gradual. Eu vou lentamente tirar-te a luz e a
verdade, e podes nem reparar. O que é isso? 2 Néfi ... John, tu
saberias isto. 2 Néfi...

John Bytheway:

00:39:0028

.

Hank Smith:

00:39:01

"Ele guia-os...

John Bytheway:

00:39:03 Cuidadosamente
. "Versículo 21, e está envenenado pelos graus
na história de Amalickiah e Lehonti também em Alma 47. Só
que é sutil, e eu gosto da maneira como o Ancião Bednar fala
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sobre isso a maior parte do tempo, a luz que recebemos é
gradual como o amanhecer e sabemos que o sol está vindo da
mesma maneira. As histórias excepcionais daquele que tem
uma enorme inteligência brilhante ao mesmo tempo, mas eu
gosto daquela idéia ali, versículo 39, de tirar a luz de repente e
então você não vê tão bem.
Dr. Casey Griffiths

00:39:47 Depois
versículo 40, "Mas eu ordenei-te que criasses os teus
filhos com luz e verdade." Crie um ambiente na sua casa onde
haja muita luz e muita verdade, e isso, tanto quanto tudo, ajuda
uma criança a sair-se bem.

Hank Smith:

00:40:00

, diz isso outra vez. Criar um ambiente...

John Bytheway:

00:40:04 Da

luz e da verdade.

Hank Smith:

00:40:06 Onde há

John Bytheway:

00:40:08

Dr. Casey Griffiths

00:40:57Haven não tivemos todos essa experiência também, quando entramos
na casa de alguém e sentimos a luz. Lembro-me de quando eu e
a minha mulher casámos pela primeira vez, quando fomos a
casa de um tipo que me treinou como professor de seminário, e
só a sensação quando entrei na casa dele e reconheci que era
esse o tipo de casa que eu queria criar. É um lugar de luz e
verdade, e se existe esta base de lar onde a sua própria família
pode vir e ver as coisas como realmente eram, são, e serão, faz
uma grande diferença em ajudá-los a navegar quando saem
para as complexidades e sombras escuras que às vezes cercam
o mundo ao nosso redor. [crosstalk 00:41:42] entre o que
somos e o que o Pai Celestial quer que façamos, que é cuidar de
outras pessoas.

muita luz e muita verdade...

Lembro-me de ter uma mãe a dizer-me que às vezes havia um
grande acontecimento nas notícias ou algo assim e eles diziam:
"Ok, porque é que isto aconteceu? Que escolha é que esta
pessoa fez? Que conseqüências isso teve e em vez de dizer, oh,
o mundo é tão terrível, vamos olhar para isso e ver que escolhas
trouxeram isso". Pensei que era uma boa maneira de ajudar os
jovens a fazer sentido do que é brilhante. O evangelho não é
apenas a maneira correta de viver, mas de certa forma é a
maneira mais fácil de viver, porque você evita tantas
conseqüências ruins, ruins, e tipo de apontar isso e colocá-lo na
luz. É por isso que isto é... Você vai evitar algumas
conseqüências realmente ruins, ficando na luz.
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Hank Smith:

00:41:47

Passei recentemente algum tempo com a família dos nossos
produtores executivos Steve e Shannon Sorensen, e essa é a
forma perfeita de o descrever. Como passei algum tempo com
eles e seus filhos e netos, há muita luz e verdade apenas
irradiando e ela vem até dos avós. Avó e avô Sorensen e outros
que continuam a ensinar a luz e a verdade. Então eu faço a
minha parte como pai e depois as crianças fazem a sua parte
como pais e isso cria gerações de luz e verdade que são
poderosas. Estar ao redor deste grupo foi um testemunho
poderoso de quão gloriosos são os mandamentos. Foi um
pequeno sabor do céu, quase.

John Bytheway:

00:42:39Hank , você usou a palavra "gosto". "É em Alma 32, 33? Você provou
esta luz. Na verdade diz que podes provar a luz, porque aqui em
Alma 32 está a usar a ideia deste fruto, planta Cristo no teu
coração, cresce isto, mas depois ele diz que podes provar a luz.

Hank Smith:

00:43:02 Que

sabe bem, que luz.

John Bytheway:

00:43:04Sim

. Exactamente.

Hank Smith:

00:43:08Casey , pelo que sabemos, a Primeira Presidência e o Bispo Whitney,
vão para casa para as suas famílias e decidem que vão fazer
melhor lá?

Dr. Casey Griffiths

00:43:20Well

, tematicamente a próxima secção é a secção 94. A Secção 94 e
95 fala sobre o Templo Kirtland. Então, você tem a sensação de
que eles fazem uma espécie de arrumar a casa, e a próxima
coisa que o Salvador diz é: "Quero que você construa uma casa
onde todos possam se juntar." Que se a Secção 93 é sobre criar
a casa ideal, bem, qual é a casa ideal?

Dr. Casey Griffiths

00:43:43

É um templo, uma casa onde estas verdades e ideias podem ser
ensinadas e partilhadas com todos. Mais uma vez, essa ideia
de... Eu coloquei uma foto da sala celestial no templo e disse
aos meus alunos: "Finjam por um momento que não cresceram
na igreja e nunca foram ao templo e estão vendo esta foto pela
primeira vez". O que pareceria?" A resposta que quase todos
deram foi: "Parece uma sala de família. Parece que podias pôr
um tabuleiro de jogo em cima de uma dessas mesas e começar
a jogar um jogo de tabuleiro juntos como um grupo, ou estás
sentado num círculo a ter uma conversa."

Dr. Casey Griffiths

00:44:22

É interessante que com base nas nossas crenças, os santos dos
últimos dias conceptualizem o templo, que representa a
presença de Deus como esta sala realmente caseira. Não há
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arcos altíssimos e vitrais. É muito caseiro, muito confortável e
muito seguro nesse sentido. Deus, eu, como disse, adoro a idéia
de que o Salvador está basicamente dizendo em essência, eu
sou como você e o Pai Celestial é como você também. Ele é um
Pai que está preocupado e se preocupa com você. Há uma
citação do Presidente Oaks que eu compartilho às vezes com
isto.
Dr. Casey Griffiths

00:45:01 Ele

diz: "A nossa teologia começa com os Pais Celestiais. A nossa
maior aspiração é ser como eles. Sob o plano misericordioso do
Pai, tudo isso é possível por meio da Expiação do único gerado
do Pai, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e, como pais
terrenos, participamos do plano do evangelho, fornecendo
corpos mortais para os filhos espirituais de Deus. A plenitude da
salvação eterna é uma questão de família".

Dr. Casey Griffiths

00:45:23 A nossa
teologia começa e termina com os Pais Celestiais. É
assim que nós pensamos em Deus. É assim que
conceptualizamos Deus. O templo é a casa de Deus, e se
estamos a falar como há momentos atrás, entrando num lar e
sentindo apenas luz e verdade lá, é também o que sentimos
quando entramos no templo. O templo é a casa do nosso Pai. É
onde nos devemos sentir mais confortáveis porque, em última
análise, é assim que é a eternidade.

John Bytheway:

00:45:50Beautiful

Dr. Casey Griffiths

00:45:51

Dr. Casey Griffiths

00:46:19 Voltando
àquela velha declaração Brigham Young de que o
evangelho "abraça toda a verdade". "Tudo o que é verdade, é
bom para nós. Então não é só o facto de estar a fazer o trabalho
do Senhor quando lê as escrituras ou reza com os seus filhos.
Quando você está sentado lá fazendo os deveres de casa com
seus filhos, você está adorando de certa forma, e quando você
leva seus filhos a um bom filme que os eleva e os instrui, isso é
espalhar luz e verdade.

.

Deixe-me apontar uma última coisa. Verso 53, pode dar uma
olhadela neles. Ele diz: "Em verdade vos digo que é minha
vontade que vos apresseis a traduzir as Minhas escrituras e
obter o conhecimento da história, dos países, dos reinos, das
leis de Deus e do homem, e tudo isto para a salvação de Sião."
Em outras palavras, isso também vai soar estranho, mas quando
você está sentado lá ajudando seu filho com seus deveres de
casa, você também está ensinando luz e verdade.

Doutrina e Convênios 93 Transcrição Parte 2 Página 20 of 26

Dr. Casey Griffiths

00:46:46 Isso

é tudo o que é útil. Se não tens filhos, mas estás a servir com
diligência e numa chamada... Eu tenho uma cunhada
maravilhosa que ensina crianças da escola primária. Ela não tem
filhos, mas passa todos os seus dias, todo o seu tempo,
ensinando luz e verdade aos alunos do terceiro e quarto anos.
No que me diz respeito, essa é uma forma de adoração, porque
penso que quando o Pai Celestial pensa em Seus títulos, ele vai
Pai e depois Professor, provavelmente o número dois.

Dr. Casey Griffiths

00:47:16 Quando
tentamos pensar no que Jesus fez nesta vida, gostamos
de falar sobre como ele era carpinteiro, mas ele era realmente
um professor. Uma pessoa que ensina e ensina luz e verdade
também está fazendo o trabalho de Deus e adorando a Deus.

Hank Smith:

00:47:30 Este

tipo de coisa nos traz um círculo completo com os seus estudos
em educação. A educação sempre foi uma parte da restauração,
não foi?

Dr. Casey Griffiths

00:47:39Yeah

. Um dos títulos para o Templo Kirtland era uma casa de
aprendizagem e eles pensavam nela antes de mais nada como
uma escola. Eles só não sabiam bem como seria a escola até
chegarem lá e o Pai Celestial os dotou de poder, lhes deu o
conhecimento que precisavam, mas voltar à Escola dos
Profetas, que se realiza bem antes disso, aprender é adorar.
Ensinar é adorar. Que se a adoração é emulação e Deus é o
derradeiro mestre, então é isso que significa ser como Deus, é
que você está sempre ensinando, melhorando e ajudando outra
pessoa.

Hank Smith:

00:48:14Joseph

Smith teve uma visão para a universidade em Nauvoo e
uma universidade em Zion, e tenho a certeza que Brigham
Young continuou isso no oeste.

Dr. Casey Griffiths

00:48:24Yeah

. O primeiro edifício construído em cada povoado santo dos
últimos dias era uma casa de escola. Chegámos a construir
templos porque são grandiosos e majestosos um pouco mais
tarde, mas a primeira coisa era ter a certeza que os nossos
filhos estavam a aprender a luz e a verdade. Esse é um tema
que você pode seguir durante todo o processo de Doutrina e
Convênios.

John Bytheway:

00:48:43

Lembro-me do Presidente Nelson dar uma palestra na BYU e eu
estava lá e ele disse: "A principal diferença entre esperar fazer a
diferença no mundo e realmente fazer a diferença no mundo
está na educação." Isso diz-lhe alguma coisa? Essa idéia de
continuar aprendendo, e eu adoro que o que você disse, como
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Brigham Young, sobre se é verdade, pertence ao mormonismo.
Pensei que era assim que eu o ouvia. Nós não temos medo da
ciência. A ciência tinha parado de mudar porque eu tinha um
livro de biologia que me custou cem dólares e quando o devolvi
à livraria da BYU, eles me deram cinco por ele.
John Bytheway:

00:49:21Porquê ? Porque mudou, e não era mais verdade, mas eu coloquei
minhas escrituras na prateleira e elas ainda são verdadeiras.
Então eu digo aos meus alunos: "Não temos medo de nada do
que descobrimos na ciência porque abraçamos toda a verdade."

Dr. Casey Griffiths

00:49:39 O Presidente Uchtdorf disse: "Para os santos dos últimos dias, a
educação não é apenas uma boa ideia. É um mandamento."
Esta é uma daquelas secções em que se percebe isso, que não
temos medo que uma pessoa saiba demais. Temos medo que
eles saibam muito pouco, mas, mais uma vez, é luz e verdade.
Desde que você esteja aprendendo coisas que são verdade, será
sempre edificante para você. O perigo às vezes está em
aprender coisas que não são verdadeiras.

Dr. Casey Griffiths

00:50:02Joseph

Dr. Casey Griffiths

00:50:30 Então essa é outra grande tradição, acho que você poderia voltar para
a Secção 93, mas um monte de revelações na Doutrina e
Convênios onde o Senhor disse: "Vá lá e aprenda coisas".
Explore o mundo ao seu redor e abrace-o. É lindo. Eu fi-lo para
ti." Aprender como o mundo funciona é aprender outra parte
da divindade.

Hank Smith:

00:50:50 Um

Merrill era físico e dizia basicamente: "Estudei física e
não consigo perceber como é que tudo isto se uniu sem uma
espécie de mente divina por detrás." Que quanto mais se
estuda ciência, ciência verdadeira, ciência real, mais se aumenta
a fé. Vai fazer-te olhar para a maravilha, beleza e complexidade
do universo e apenas dizer: "Não há hipótese de isto ter
acontecido por acaso. Isto é uma bela criação de um artista
mestre."

dos meus livros gospel favoritos era sobre ou escrito por Henry
Eyring, Sénior. Eu acho que é Reflexões de um Cientista ou A Fé
de um Cientista. Ambos eram ou sobre ele ou por ele e ele diz a
mesma coisa. Eu quero aprender mais. Aqui está ele,
provavelmente deveria ter sido um químico ganhador do
Prêmio Nobel e ele fala sobre como Deus deve pensar que é tão
querido, ele e sua química e como ele está se esforçando tanto
que tem que ser tão divertido tê-lo ... Ele disse, o que é isso?
Para ver se consigo acertar a citação. "O nosso conhecimento
deve parecer-lhe uma criança de olhos arregalados."

Doutrina e Convênios 93 Transcrição Parte 2 Página 22 of 26

Dr. Casey Griffiths

00:51:36

"Oh, olha, querida. Os miúdos aterraram na lua. Não é
maravilhoso? Mas um dia eles vão dominar as viagens
interestelares, tal como nós. "Adoro a ideia de que uma aula de
biologia pode ser tão edificante como uma aula de teologia
pode ser, se olhares para ela pela lente certa e tirares a verdade
que precisas de tirar.

John Bytheway:

00:51:56Oh

, estava a pensar na história que o Presidente Nelson, o
Presidente Russell M. Nelson gosta de contar sobre ter
revelação no meio da cirurgia cardíaca sobre como reparar este
coração. Não foi o Senhor a dizer: "Oh, tem fé." O Senhor
ensinou-lhe a verdade e ensinou-lhe uma forma de o fazer. É
uma história tão fixe porque era inteligência pura e era
inteligência tipo ciência. Era medicina, era inteligência do tipo
anatomia naquele momento. É uma história fixe.

Dr. Casey Griffiths

00:52:

30Não é
fixe ter um médico como chefe da Igreja? Na
maioria das igrejas, os chefes são tipos como tu e eu, que
ensinam teologia e ser nós próprios nisso. É ótimo fazer parte
de uma religião onde ser inteligente é reconhecido como uma
coisa muito, muito legal, que a educação é ótima e ir lá fora e
educar as pessoas e se educar e será uma benção para todos ao
seu redor. Que a glória de Deus é inteligência ou luz e verdade.
Portanto, obtenham o máximo de luz e verdade que puderem
de todas as fontes possíveis que puderem. A Igreja ajuda uma
tonelada quando se trata de luz religiosa e verdade, mas há
outros lugares para ir onde você pode aprender luz e verdade
sobre como o mundo funciona.

Hank Smith:

00:53:11 Você pode ter sede depois. Não estamos a falar apenas de diplomas,
como o grau universitário, estamos a falar de qualquer lugar. De
outras fontes também.

Dr. Casey Griffiths

00:53:20 Uma coisa que notei ao passar pela Doutrina e Convênios o ciclo é
quantas vezes o Salvador diz isso a eles. Ele diz isso na Secção
88, Ele diz isso no final da Secção 90, e há uma dúzia de outros
lugares onde Ele diz: "Vai lá fora e aprende coisas". Joseph
Smith e a primeira geração da Igreja tinham uma coisa em
comum. Todos estavam intelectualmente curiosos sobre o
mundo ao seu redor. É engraçado que, alguns meses depois
disso, Joseph Smith ... Quando se chega à Seção 111, não uns
dois meses, uns dois anos, mas Joseph Smith vai para Salém e
não falamos do fato de que, enquanto ele está em Salém, ele
está correndo de museu em museu. Ele está aprendendo o
máximo que pode porque nunca esteve lá antes. Ele era apenas
uma pessoa intelectualmente curiosa, e isso é um grande
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atributo. Isso é algo que todos nós devemos procurar cultivar
em nós mesmos.
Hank Smith:

00:54:06Excellent
. Vamos fazer a nossa última pergunta, acho eu. Então
Casey, tens estado a estudar a história da Igreja, estas secções,
a história da Educação da Igreja há mais de duas décadas. Eu sei
disso porque começámos quase ao mesmo tempo. Compartilhe
conosco, talvez apenas seus pensamentos pessoais sobre
Joseph Smith, seus contemporâneos e a história da Igreja.

Dr. Casey Griffiths

00:54:36Boy

, esse é um grande tópico para tentar capturar. Eu vou dizer
isto. Acabei de voltar de Kirtland. Já passou um ano desde que
alguém pôde viajar e a minha primeira grande viagem foi para
Kirtland. Parte da razão porque fui lá foi para visitar um cara
chamado Karl Ricks Anderson que mora em Kirtland e é um guia
turístico de lá. Provavelmente é o melhor guia turístico do
mundo quando se trata de Kirtland. Pensar que Karl foi
presidente da staKe, um representante regional, e agora é um
patriarca na igreja, mas não há muita gente que saiba quem ele
é.

Dr. Casey Griffiths

00:55:20 Eu

diria que uma das belezas do evangelho é que para cada Joseph
Smith e Sidney Rigdon e Newel K. Whitney, há dezenas de
milhares de pessoas lá fora que estão a fazer tudo o que podem
para viver o evangelho e lutar para fazer a diferença, mas que
podem não acabar nas páginas de Doutrina e Convênios.

Dr. Casey Griffiths

00:55:43No

dia do Memorial, levei os meus filhos a esta cidade onde os
meus pais cresceram e há lá uma sepultura marcada por John R.
Murdock, que é o tipo de quem a Secção 99 foi recebida em
nome. É uma seção muito curta, mas se você voltar e estudar
sua vida, ele fez tantas contribuições e fez tantas coisas
profundas e incríveis. Às vezes ignoramos aqueles homens e
mulheres que às vezes não fazem as primeiras páginas das
Escrituras.

Dr. Casey Griffiths

00:56:10 Eu

diria a cada pessoa lá fora, que estás a fazer a diferença e
mesmo que não haja um grande reconhecimento pelo que estás
a fazer, estás a fazer uma profunda diferença. Eu falei com o
primeiro sobre o primeiro professor do seminário. Ninguém
sabe o nome dele. Ele fez uma grande diferença. Mudou a vida
de milhões de pessoas. Todo mundo lá fora é importante e que
tanto quanto tudo é libertador no evangelho é a capacidade de
olhar para as pessoas ao seu redor e ver o melhor que existe.
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Dr. Casey Griffiths

00:56:45

É tão fácil para nós tornarmo-nos cínicos e pensar que as
pessoas são as piores e porque é que toda a gente é tão terrível,
mas precisamos de reconhecer o quão bons todos são à nossa
volta, o potencial que têm e o quão maravilhosos eles são.
Precisamos ver a bondade onde ela está e reconhecer que a
verdade e a luz não é apenas um conhecimento das coisas como
elas são, e como elas eram como elas serão, mas é a bondade
genuína.

Dr. Casey Griffiths

00:57:13 Ser

como Deus, não é apenas conhecer tudo o que é sábio, é
conhecer a perfeita empatia, simpatia e bondade. Que é isso
que devemos aspirar a ser. Que há pessoas lá fora que não têm
doutoramento, mas rapaz, eles têm um alto quociente de
inteligência emocional e sabem como ajudar entre as pessoas.
Há pessoas lá fora que podem nunca ter os meios ou a forma de
frequentar uma universidade, que entendem mais sobre este
universo e como ele funciona de uma forma profunda do que
realmente não se pode entrar numa sala de aula.

Dr. Casey Griffiths

00:57:43 Então eu diria que ao abraçarmos o aprendizado, nós não só
abraçamos esse tipo de aprendizado, mas os primeiros
membros do evangelho também abraçaram a idéia de
experimentar e amar e viver plenamente a vida de uma forma
que você se envolve com outras pessoas e aprende com elas
também. Aprendi tanto com as pessoas à minha volta e sou
muito grato por elas e espero que todos tenham seu momento
com o Pai Celestial, onde Ele possa dizer: "Muito bem, servo
bom e fiel", quer essa pessoa seja um Joseph Smith ou se essa
pessoa foi apenas um grande professor que declarou seu posto
e ensinou luz e verdade por toda a vida. No final, ambos terão
feito uma contribuição realmente crítica para o reino e ambos
merecem a mesma recompensa, e esse é o meu espião.

Hank Smith:

00:58:29 Isso

é excelente. Absolutamente excelente. Eu adoro a Secção 93
agora. Eu sabia um pouco sobre isso antes de entrar, mas nada
como você nos mostrou. Então John, algum pensamento final,
de despedida?

John Bytheway:

00:58:46 Não

, eu pensei que era uma ótima maneira de resumir,
especialmente para a sua média... Isso foi óptimo. Avós e avós
médios por aí que talvez não tenham todas as ... Ou como os
John R Murdock que fizeram tal contribuição, e para eles foi a
família deles e é isso que esta secção diz para cuidarem das
vossas famílias. Ensinem-lhes a verdade, mas tomem conta
deles e é isso que é importante.
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Hank Smith:

00:59:14I

tenho aqui uma citação do Presidente Spencer W. Kimball. Ele
diz: "Essa é a resposta. Vida familiar, vida doméstica, noites
domésticas, pais abnegados e dedicados. É assim que o Senhor
ordenou nossa vida".

Dr. Casey Griffiths

00:59:29Posso acrescentar apenas uma coisa muito rapidamente?

Hank Smith:

00:59:34Por favor

Dr. Casey Griffiths

00:59:34

Na
última Conferência [Geral], fiquei muito emocionado
quando o Élder Gong falou de mudanças na Igreja e disse que
mais de metade da Igreja é solteira. Mais da metade dos adultos
na Igreja são solteiros. Eu só quero impressionar a todos a idéia
de que a família é mais do que apenas mãe e pai, filho e filha,
que sua família é, no final das contas, todos à sua volta e as
pessoas que você ama e com quem você faz conexões.
Portanto, se você não é casado e não tem filhos, você ainda faz
parte de uma família e tem a obrigação de ajudar onde você
pode ajudar, de levantar onde você pode levantar e espalhar luz
e verdade para todas as pessoas com as quais você se conectou,
seja qual for o aspecto de sua família.

Hank Smith:

01:00:13

Bem dito, bem dito. Queremos agradecer ao Dr. Casey
Griffithsiths por estar connosco hoje. Queremos agradecer a
todos vocês por nos ouvirem e por terem ficado connosco.
Estamos gratos aos nossos produtores executivos, Steve e
Shannon Sorensen, e temos uma ótima equipe de produção.
Mencionamo-los todas as semanas porque eles estão a fazer
muito. Os nomes deles são David Perry, Lisa Spice, Jamie
Neilson, Kyle Nelson, Will Stoughton e Maria Hilton. Obrigado à
nossa incrível equipa, e esperamos que se juntem a nós no
nosso próximo episódio de followHim.

.
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