
Hank Smith: 00:00:01 Bem vindos ao followHIM, um podcast semanal dedicado a 
ajudar indivíduos e famílias com seu estudo Vem e Segue Me. 
Eu sou Hank Smith. 

John Bytheway: 00:00:09 E eu sou John Bytheway. 

Hank Smith: 00:00:11 Nós adoramos aprender. 

John Bytheway: 00:00:11 Nós adoramos rir. 

Hank Smith: 00:00:13 Nós queremos aprender e rir com você. 

John Bytheway: 00:00:15 E juntos, nós o seguimosHIM. 

Hank Smith: 00:00:20 Ola, meus amigos. Bem-vindos a mais um episódio do 
followHIM. Meu nome é Hank Smith e estou aqui com meu 
digno e capaz coadjuvante, John Bytheway. Olá, John Bytheway. 

John Bytheway: 00:00:29 Uma introdução arrancada das manchetes ou melhor, do 
versículo sete da Seção 102. 

Hank Smith: 00:00:35 Direito das escrituras. 

John Bytheway: 00:00:37 Eu não acho que isso seja sobre mim, mas vou aceitar. 
Obrigado. 

Hank Smith: 00:00:40 Sim. Bem, tenho certeza de que tem um duplo significado. Ei, 
queremos lembrar a todos de nos encontrar nas mídias sociais, 
no Instagram e no Facebook. Se você quiser assistir ao podcast, 
você pode assistir John e eu e nosso convidado todas as 
semanas, se quiser. Você pode nos encontrar no YouTube. 
Mostre notas, vá para followhim.co, followhim.co e, é claro, 
adoraríamos se você tivesse tempo para avaliar e rever o 
podcast. Isso realmente nos ajuda muito. John- 

John Bytheway: 00:01:07 -Hank, eu quero acrescentar algo. Não há apenas notas para
mostrar, mas olhar ao redor. Há uma transcrição.
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Hank Smith: 00:01:13  Há uma transcrição em followhim.co. 

John Bytheway: 00:01:14 As pessoas na minha ala não sabiam que isso existia, e agora 
estão muito animadas e vão até o Walmart e compram todos os 
tipos de papel de impressora e imprimem transcrições. 

Hank Smith: 00:01:23  Então eles podem imprimir e unir a transcrição? 

John Bytheway: 00:01:26 Imprimir, fazer anotacoes, exatamente. 

Hank Smith: 00:01:28 Yup. John, vamos a um deleite. É todas as semanas que temos 
uma surpresa, mas estou especialmente animado porque estou 
aqui com alguém que me faz sentir como se eu pudesse ser eu 
mesmo. Diga-nos quem temos hoje. 

John Bytheway: 00:01:41  Estamos felizes em receber de volta Scott Woodward, que já 
tivemos antes. Estou tão feliz por ele estar aqui. O Dr. Scott 
Woodward obteve seu PhD em Psicologia Instrucional e 
Tecnologia pela Universidade Brigham Young. Ele tem lecionado 
no Sistema Educacional da Igreja por quase duas décadas. Não 
sei qual é a idade desta biografia. Já são dois anos e meio? 
Atualmente ele é membro do corpo docente da BYU Idaho, 
faculdade de Religião da BYU Idaho. Ele é diretor administrativo 
da Doutrina e Convênios. Espero que você verifique isso, um 
parceiro com o Livro de Mórmon Central, um rico recurso de 
bolsas de estudo do evangelho e todas as coisas relacionadas 
com a Doutrina e Convênios. Adoro esses sites, e eles têm sido 
de grande ajuda. Estamos tão felizes de tê-lo de volta, Dr. 
Woodward. Obrigado por ter vindo. 

Dr. Scott Woodw...: 00:02:28 Muito obrigado  por me ter de volta. É uma honra. 

Hank Smith: 00:02:30 Yeah. Scott Woodward, honestamente, você é o Dr. Woodward, 
eu sei, mas para mim você é Scott e você é apenas alguém que 
eu gosto de estar por perto. Você faz as pessoas se sentirem 
bem. 

Dr. Scott Woodw...: 00:02:41 Obrigado! Obrigado, Hank. Igualmente, irmão. Muito obrigado. 

Hank Smith: 00:02:44I  ficou triste quando você foi até Rexburg e nos deixou aqui em 
Provo, mas estou feliz que eles o tenham por la. Ei, eu quero 
dizer a todos, se você quiser ter uma experiência incrível, volte 
e ouça o Episódio 9. Há muito tempo atrás, John, se você se 
lembra, não éramos muito bons nisso, não como somos bons 
nisso agora, mas realmente não éramos bons nisso na época e 
Scott se juntou a nós para fazer alguns comentários sobre as 
Seções 18 e 19. Você se lembra, John, ele disse para colocar 
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Martin e o Salvador de frente para frente e eles estão tendo 
esta discussão. Quero dizer, as pessoas me perguntaram: "Qual 
é seu episódio favorito?" e esse é um que sempre me vem à 
mente é Scott Woodward no Episódio 9. Eu nem sei se você se 
lembra disso, Scott. Você fez tanto desde então, mas foi um 
bom dia para nós. 

Dr. Scott Woodw...: 00:03:31 Yeah. Essas seções são algumas das minhas favoritas. Então, 
isso foi fantástico. 

John Bytheway: 00:03:35  É interessante que você tenha mencionado isso, Hank. Na 
verdade, só esta semana recebi um e-mail: "Obrigado por me 
ajudar a mudar meus sentimentos, minha percepção sobre 
Martin Harris", e isso foi muito do que você fez, Scott. Portanto, 
obrigado. 

Dr. Scott Woodw...: 00:03:50 Yeah. Posso dizer que as boas pessoas de Clarkston, Utah, 
depois daquele episodio, estenderam a mão e disseram: "Nós 
gostamos que você pinte Martin Harris com uma boa luz. Você 
poderia vir e falar conosco"? Então, na semana passada, acabei 
de falar no túmulo de Martin Harris a um grupo de pessoas 
maravilhosas em Clarkston, e acabamos de conversar com 
Martin Harris por uma hora. Foi mágico. 

John Bytheway: 00:04:12  Isso é fantástico. Isso é fantástico. Isso é fantástico. 

Hank Smith: 00:04:12  Foi no podcast, Scott, que eles ouviram isso? 

Dr. Scott Woodw...: 00:04:15 Yeah. Eles estavam ouvindo este podcast, aquele, aquele 
episódio, e então nós fizemos aquela conexão, e abençoamos 
minha vida conhecendo aquelas pessoas, e simplesmente 
mandar sal para a terra e estar ali mesmo na sepultura de 
Martin Harris falando sobre Martin Harris por uma hora foi tão 
divertido. 

Hank Smith: 00:04:30  Não estamos fazendo as Seções 18 e 19 hoje. Estamos muito à 
frente, Scott. Vamos pular para a Seção 102 da Doutrina e 
Convênios. Estamos em fevereiro de 1834. Portanto, a Igreja 
está chegando com quatro anos inteiros de organização. Até 
agora, vou apenas dar um pouco de informacao e deixar que 
você tome conta de tudo a partir daí. As coisas no Missouri não 
estão indo bem com os santos sendo expulsos no outono de 
1833 e aqui em 1834. Joseph está em Ohio. 

Dr. Scott Woodw...: 00:05:00 Yeah. Portanto, a seção 102 não é na verdade uma revelação. E 
quanto a isso? A seção 102 é, espere por ela, a ata de uma 
reunião. A ata de uma reunião é o que temos aqui. Esta é a ata 
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de uma reunião editada por Joseph Smith para garantir que o 
escriba acertasse, e ele a ajustou e editou. Isto é o que temos. 

Hank Smith: 00:05:23  Não sei se há algo que seja tão legal quanto isso. 

Dr. Scott Woodw...: 00:05:26  Está em pinos e agulhas agora? Isto é bom. 

Hank Smith: 00:05:31 A ata! 

Dr. Scott Woodw...: 00:05:33  Não é apenas a ata de uma reunião. Esta é a ata de uma reunião 
onde eles organizaram o primeiro Sumo Conselho da Igreja. 

Hank Smith: 00:05:42 Ooh, está bem. 

Dr. Scott Woodw...: 00:05:43 Eu sei. Se você não sabe, se você está ensinando a Escola 
Dominical ou está tentando chamar a atenção de seus filhos 
com as escrituras, eu acho que você apenas lidera com isso. Eu 
acho que se vocês apenas liderarem com isso, "Vocês querem 
estudar sobre a ata de uma reunião onde o primeiro conselho 
superior foi organizado?". Quero dizer, vocês realmente não 
precisam ser. Você as tem na palma de sua mão nesse 
momento. 

John Bytheway: 00:06:04 Edge de seu assento! Sim! 

Dr. Scott Woodw...: 00:06:05  É isso mesmo. É isso mesmo. 

Hank Smith: 00:06:08  Quando a maioria dos adolescentes ouve falar do Sumo 
Conselho, a única coisa que eles sabem é que é o único 
domingo em que alguém aparece e age como se a presidência 
da estaca vivesse em outro planeta, "Nós lhe trazemos 
saudações da presidência da estaca", certo? 

Dr. Scott Woodw...: 00:06:23  Isso mesmo. 

Hank Smith: 00:06:23 "Nós lhe trazemos saudações. Viemos em paz". 

John Bytheway: 00:06:24  "Nós trazemos amor e saudações". 

Hank Smith: 00:06:26 "O amor e a saudação da presidência da estaca". ” 

Dr. Scott Woodw...: 00:06:28  Isso mesmo. É isso mesmo. Todo aquele amor e toda aquela 
saudação, que começou aqui mesmo na Seção 102 da Doutrina 
e Convênios. 

Hank Smith: 00:06:36 Okay. Portanto, todos os sumos conselheiros por ai, por favor, 
não nos escrevam uma carta. 
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John Bytheway: 00:06:42  Nós te amamos. Nós lhe damos nosso amor e saudações, 
também. 

Hank Smith: 00:06:45  Isso mesmo. Nós o amamos. 

Dr. Scott Woodw...: 00:06:45  Um de meus amigos ele disse que alguns chamados da Igreja 
têm uma escala de glória para trabalho, eles são diferentes. Ele 
disse que os altos vereadores parecem ter uma alta proporção 
de glória para baixo índice de trabalho. Eles são reconhecidos 
cada vez que entram na reunião. Eles são reconhecidos, Irmão 
Johnson do Alto Conselho, e então o Secretário Executivo da 
Estaca é um trabalho alto sem glória ou o Secretário da Ala está 
apenas trabalhando como louco - não se esquece do amor. De 
qualquer forma, a situação é a seguinte. 

Hank Smith: 00:07:18 A ata! 

Dr. Scott Woodw...: 00:07:19 As atas, as atas. Então, Joseph Smith tinha ... Esta não é a 
primeira vez que ele convocou um conselho. Esse é um dos 
gênios da organização da Igreja são os concílios, certo? A seção 
42 é na verdade onde isso começa na lei, certo? Lembra-se 
dessa seção, a lei? Na lei, ela diz que situações difíceis, 
particularmente tratando de ações disciplinares da Igreja, 
devem ser tratadas trazendo a pessoa perante a Igreja, os 
anciãos da Igreja. 

Dr. Scott Woodw...: 00:07:53  Então, Joseph convocaria conselhos para arbitrar, julgar 
decisões da igreja, especialmente com coisas do tipo disciplinar 
da igreja. Então, eles são chamados apenas quando necessário, 
mas como a igreja está crescendo e as coisas estão ficando um 
pouco mais complexas, é preciso que haja o que Joseph chamou 
de conselho permanente, como um conselho que é sempre o 
conselho. Eles são os caras, certo? 

Dr. Scott Woodw...: 00:08:17  Então, em 17 de fevereiro de 1834, Joseph disse a um grupo de 
líderes do sacerdócio que ele "mostraria a ordem dos concelhos 
nos dias antigos como lhe mostrava por visão". "Portanto, esta 
não é a visão. Esta não é a revelação, mas isto vem de alguma 
revelação que Joseph nunca registrou. Estes são os frutos desta 
visão, se você quiser. 

Dr. Scott Woodw...: 00:08:40  Deixe-me ler um pouco do que Joseph disse, e isto é da ata que 
Joseph editou que se tornou a Seção 102, mas esta parte foi 
editada, mas está no original nos Joseph Smith Papers. 

Hank Smith: 00:08:53  Então, o que quer que você esteja prestes a nos ler, não 
funcionou. 
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Dr. Scott Woodw...: 00:08:57 Yeah. Então, aqui está o que a ata diz. Dizia: "O irmão Joseph 
disse que mostraria a Ordem dos Concelhos nos Antigos Dias, 
como lhe foi mostrado pela visão, a lei pela qual governar o 
conselho na Igreja de Cristo". "Joseph disse que Jerusalém 
antigamente era a sede do conselho da Igreja nos Antigos Dias. 
O Apóstolo Pedro era o presidente do Concelho, e ele tinha as 
chaves do Reino de Deus na terra e foi nomeado para este cargo 
pela voz do Salvador e reconhecido nele pela voz da Igreja. 

Dr. Scott Woodw...: 00:09:27  Então Pedro tinha dois homens nomeados como conselheiros, 
explicou Joseph, e no caso de Pedro estar ausente, seus 
conselheiros poderiam resolver situacoes ou qualquer um deles. 
O presidente também podia apenas fazer transações comerciais 
sozinho. Ele disse: "Não era a ordem do céu nos antigos 
conselhos declarar-se a favor e contra os culpados como em 
nosso atual tribunal judicial". Interessante. 

Dr. Scott Woodw...: 00:09:47  Ele  disse: "Mas todo conselheiro quando se levantou para falar 
deveria falar precisamente de acordo com as evidências e de 
acordo com o espírito do Senhor, que nenhum conselheiro 
deveria tentar desprezar o culpado quando sua culpa se 
manifestasse", então não há vergonha aqui. Mas ele diz: "A 
pessoa acusada perante o Alto Conselho tinha o direito de que 
metade dos membros do conselho alegassem sua causa para 
que seu caso pudesse ser apresentado de forma justa perante o 
presidente, para que uma decisão pudesse ser proferida de 
acordo com a verdade e a retidão". Então ele terminou dizendo 
que a Ordem Antiga é hoje o exemplo para nossos sumos 
sacerdotes. 

Dr. Scott Woodw...: 00:10:21  Então, eles votaram sobre isso, todos presentes, e ele disse: 
"Quem aqui está disposto a ficar sob a ordem atual das coisas 
como eu descrevi? E foi unânime que todos eles queriam se 
colocar sob a vontade de Deus como pertencente ao conselho. 

Dr. Scott Woodw...: 00:10:41  Então, esse é o interessante, se há uma parte reveladora da 
Seção 102, acho que foi isso que Joseph aprendeu sobre como 
os antigos conselhos eram administrados. Portanto, de certa 
forma, isto é como uma restauração dos antigos concílios, em 
certa medida. Portanto, sim. Então, é isso mesmo. Eles chamam 
isso no título da seção que você pode ver que é chamada de 
Forma e Constituição do Sumo Conselho. Esta é a Forma e a 
Constituição. 

Dr. Scott Woodw...: 00:11:07 Agora, eles disseram que havia alguns problemas na ata. 
Algumas pessoas dizem: "Eu não sei se eu anotei isso direito. 
Joseph estava falando rápido". Então, eles disseram: "Joseph, 
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você poderia dar uma olhada nas minutas e nos avisar se isso 
está correto". 

Dr. Scott Woodw...: 00:11:18  Então, ele disse: "Claro". Ele os levou para casa. No dia 18, ele 
está passando por eles. No dia 19, eles se reuniram novamente, 
e ele disse: "Passei por eles o melhor que pude, e acho que isto 
é o mais preciso possível". Ele disse: "Vamos lê-lo". Eles o leram 
três vezes. Eles leram a seção 102 três vezes, e as pessoas 
estavam escutando atentamente. Depois houve uma coisa 
afinada, e então todos concordaram: "Isto é perfeito. Isto é 
excelente". Então, é assim que surge a Seção 102. 

Hank Smith: 00:11:45  Você acha que é um padrão, Scott? Eles estão escrevendo isto 
para padrões para futuros conselhos ou isto é para dirigir seu 
conselho? 

Dr. Scott Woodw...: 00:11:52 Totalmente . 

Hank Smith: 00:11:52 Ambos? 

Dr. Scott Woodw...: 00:11:53  Este será o padrão não só, sim, porque isto permite tanto o 
Sumo Conselho permanente em Kirtland como também a 
criação de qualquer outro Sumo Conselho, conforme 
necessário. Você pode até mesmo ter pequenos Conselhos 
Superiores ad hoc chamados e filiais da igreja se for necessário, 
dizem os versículos 24 e 25. Portanto, sim, este vai ser o padrão. 
Hoje, notavelmente, os Sumo Conselhos funcionam muito 
assim. 

Hank Smith: 00:12:21 Yeah. Eles ainda o fazem. Eu me lembro de desenhar números 
como no versículo 17, certo? 

Dr. Scott Woodw...: 00:12:25 Yes. 

Hank Smith: 00:12:26 Números de desenho, pares e ímpares. Até hoje, ainda está 
feito. 

Dr. Scott Woodw...: 00:12:31 Yeah, yeah. Então, esta tem sido a folha de governo que, como 
diz, "A Constituição, a Constituição do Sumo Conselho". 

John Bytheway: 00:12:38 Existe  algum versículo de agradecimento que devamos tocar? 

Dr. Scott Woodw...: 00:12:45 Yeah. Então, vamos ver o versículo dois. Isto nos dá a 
declaração de missão para os Conselhos Superiores. O Alto 
Conselho foi nomeado por revelação com o propósito de 
resolver dificuldades importantes, que poderiam surgir na 
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Igreja, que não poderiam ser resolvidas pela Igreja ou pelo 
Conselho Episcopal, a contento das partes. 

Dr. Scott Woodw...: 00:13:09  Então, essa é, eu acho, a chave em nosso Manual da Igreja 
atual, se você procurar algo sobre conselhos disciplinares e 
quando um conselho deve ser chamado. Ele falará sobre, bem, 
se é um certo grau de complexidade ou dificuldade, então o 
Sumo Conselho deve ser envolvido, e então dirá: "Veja D&C 
102, versículo 2". Sim, esta ainda e a instrucao. 

Dr. Scott Woodw...: 00:13:31  Então, no Conselho Disciplinar de um bispo, há certas coisas que 
um bispo pode julgar como juiz em Israel, mas há algumas 
coisas que eles precisam passar para a estaca, e então o 
presidente da estaca pode dizer: "Esta seria uma coisa que nós 
queremos chamar no Sumo Conselho completo", certo? 

Dr. Scott Woodw...: 00:13:51 Normalmente, se alguém vai perder seu titulo de membro da 
Igreja, por exemplo, isso vai ser muito sério. Queremos ter 
certeza de que temos a sabedoria de todo o grupo lá. 

Hank Smith: 00:13:59 Eu gosto disto porque inerente à declaração no versículo 2, o 
propósito de resolver dificuldades importantes, é quase como 
se Joseph e o Senhor, eu pensaria que estão dizendo que vocês 
vão ter dificuldades. É normal. É normal que os seres humanos 
tenham dificuldades. Às vezes pensamos que se estamos tendo 
quaisquer dificuldades em nossa ala, estaca ou família, estamos 
fazendo algo errado. Bem, não, o Senhor, inerentemente, está 
dizendo: "Você vai ter dificuldades e eu vou lhe dar uma 
maneira de resolvê-las". 

Dr. Scott Woodw...: 00:14:28  Isso mesmo. É isso mesmo. 

Hank Smith: 00:14:30  Não há problema em tê-los. 

John Bytheway: 00:14:32  Acho interessante que no versículo 13 ele permite diferentes 
níveis de dificuldade. Bem, eles decidirão se é difícil ou não, e se 
não for, dois dos conselheiros falarão sobre isso, versículo 14, 
mas se for considerado difícil, quatro serão nomeados. Se for 
mais difícil, seis. É fascinante. 

Dr. Scott Woodw...: 00:14:58 Sim. Há quase uma votação preliminar feita do tipo: "Quão 
complexo é isto? Isto vai exigir todas as fases ou podemos lidar 
com isto com apenas duas"? Sim. É isso mesmo. Adoro a 
segurança embutida para o acusado, alguém que talvez tenha 
violado alguma coisa. Verso 15, "O acusado em todos os casos 
tem direito a metade do conselho para evitar insultos ou 
injustiças". Ou seja, então metade do sumo conselho vai se 
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certificar de que eles não estão sendo mal tratados, não estão 
sendo envergonhados, que o que estão fazendo, como estão 
sendo representados, como as provas estão sendo examinadas 
é justo. Isso é fantástico. Há também verso... 

Hank Smith: 00:15:47 -Isso é interessante, Scott. 

Dr. Scott Woodw...: 00:15:49 Yeah. Vá em frente. 

Hank Smith: 00:15:49 Scott, eu ia apenas dizer que é interessante para mim porque 
ocasionalmente hoje, 2021, você verá as reuniões do sumo 
conselho chegando no noticiário da ala. Você nunca ouve do 
lado da Igreja, mas pela Seção 102, soubemos que quem quer 
que fosse este Conselho Superior, metade daquela sala estava 
lá para zelar para que fossem protegidos. Às vezes é pintado 
como se alguém tivesse marchado lá dentro e é a Igreja contra 
este indivíduo onde o Senhor está dizendo: "Não", onde o 
Senhor está dizendo: "Não, não é assim". Assim, qualquer um 
que vê um destes nas notícias pode saber que metade daquela 
sala foi designada para estar do lado do indivíduo trazido. 

Dr. Scott Woodw...: 00:16:31 Super importante. Sim. 

John Bytheway: 00:16:31  Estou feliz que você tenha falado nisso, Hank. Meu apelido 
favorito para o Salvador - eu posso mudar de idéia amanhã - 
mas hoje, é Advogado. Você chega a isso se estiver em um 
conselho de membros, você tem metade da sala são seus 
defensores lá e está agindo como, eu adoro isso, para evitar 
insultos ou injustiças. Alguém está lá ao seu lado. 

Hank Smith: 00:16:53Yeah . Eu diria, John, todos estão do seu lado, mas essas pessoas 
estão especificamente designadas... 

John Bytheway: 00:16:58 Especificamente, sim. 

Hank Smith: 00:16:59  para ficar de olho em você. Acho que isso é apenas uma coisa 
importante porque a maneira como eu vi estas pinturas nas 
notícias... 

John Bytheway: 00:17:06 Yeah, você está certo. 

Hank Smith: 00:17:07...  parece ser 15 contra um, certo? Traga-os para dentro e vamos... 

Dr. Scott Woodw...: 00:17:13 Coloca ele contra a parede. Sim. Não. Isto... 

John Bytheway: 00:17:16  O que  os outros estão fazendo, Scott? Acho que poderia ser 
bom falar sobre isso. Os outros estão lá para olhar para o quê? 

Doutrina e Convenios 102-105 Transcrição Parte 1 Página 9



 

 

Dr. Scott Woodw...: 00:17:23 Yeah. Eles estão lá para proteger o bom nome da Igreja. Sim. 
Então, metade tem em mente o interesse do acusado e metade 
tem em mente o interesse da Igreja, certo? Isto não é tudo 
misericórdia, toda justiça. Isto é suposto ser uma mistura de 
"justo direito". Então, o presidente deve pesar todas as 
evidências e, numa atitude de oração, chegar a uma conclusão 
do que deve ser feito e o que deve ser feito deve sempre ser 
orientado para ajudar a pessoa. 

Dr. Scott Woodw...: 00:17:56  Estamos falando neste momento de conselhos do tipo 
disciplinar, mas os conselhos superiores são usados para outras 
coisas, mas no conselho disciplinar, trata-se sempre de como 
ajudar essa pessoa a se arrepender verdadeiramente, certo? O 
valor das almas, voltamos à Seção 18 por um segundo, "O valor 
das almas é grande aos olhos de Deus", certo? "Portanto, chore 
de arrependimento". "Portanto, esses conselhos, alguns 
pecados são sérios e precisam ser, quanto a ajudar essa pessoa 
a se arrepender de um pecado grave e grave, às vezes vai ser 
necessária a sabedoria e a ação perante de um grupo de 
homens como este, como o Sumo Conselho, e o presidente 
tomará uma decisão depois de ouvir todas as evidências e então 
o Sumo Conselho precisa sancionar isso. 

Dr. Scott Woodw...: 00:18:44  Se alguém sentir que "não sei se temos todas as provas", então 
vamos ver, por exemplo, no versículo 19, depois que as provas 
forem ouvidas, os vereadores, acusadores e acusados falaram, o 
que eles podem falar por si mesmos, diz o versículo 18, para 
que todos tenham voz aqui, o presidente deve dar uma decisão. 
O versículo 19 diz: "De acordo com o entendimento que ele 
deve ter do caso, e conclama os doze conselheiros a sancionar o 
mesmo com seu voto", mas o versículo 20 diz: "Se os 
conselheiros restantes, que não falaram, ou qualquer um deles, 
depois de ouvir as evidências e os argumentos imparcialmente 
descobrirem um erro na decisão do presidente, eles podem 
manifestá-lo, e o caso terá uma nova audiência". 

Dr. Scott Woodw...: 00:19:26  Queremos fazer isso direito. A propósito, neste caso, neste 
cenário, o presidente do sumo conselho era o presidente da 
Igreja. Joseph Smith foi o presidente deste sumo conselho, o 
qual eu amo a humildade aqui. O presidente da Igreja poderia 
errar? Com certeza. É por isso que temos um concelho. Se 
alguém pensa que talvez ele esteja fora da linha, deveria falar 
sobre isso e dizer: "Acho que talvez tenhamos perdido uma 
parte importante das provas aqui, Presidente. Podemos 
reconsiderar isso"? 

Dr. Scott Woodw...: 00:19:53  Em seguida, versiculo 21: "Se, após uma cuidadosa re-audição, 
qualquer luz adicional for mostrada sobre o caso, então a 
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decisão será alterada de acordo. "Se não, então a decisão 
anterior será mantida. 

Dr. Scott Woodw...: 00:20:02  Então, eu só acho que isto está estratificado com apenas pesos 
e contra pesos, certo? Qualquer um de nós pode fazer 
julgamentos rápidos, mas não é muito frequente que um grupo 
de pessoas, penso eu, humildes e dedicadas de ... Temos 12 
sumo conselheiros, mais uma presidência, então temos 15 
pessoas que estão apenas tentando acertar - tentando 
descobrir a melhor maneira de ajudar essa pessoa a se 
arrepender. Acho que eles vão acertar. Se não o fizerem, o que 
é possível, então vamos reexaminar as provas até que o 
façamos. 

Dr. Scott Woodw...: 00:20:36  Então, apenas temos um monte de camadas aqui só para ter 
certeza de que é feito bem e bem feito, e que a justiça é feita. 

Hank Smith: 00:20:41  O que  você diria a um adolescente que se debate com a idéia 
de que nós temos tudo isso, certo? Alguém que diz: "Isto parece 
apenas significar que você traz alguém. Parece não gostar de 
trazer alguém". No entanto, eu diria que sempre que fiz parte 
de qualquer um destes, eles sempre foram muito positivos e 
muito animadores e muito bons. Onde eu posso ver se você 
nunca fez parte disso, parece talvez um pouco mais, sim, 
assustador e difícil. Então, algum conselho para os professores 
ou para os pais que estão tentando explicar isto aos seus 
jovens? 

Dr. Scott Woodw...: 00:21:21  Eu vou  tentar. O Manual da Igreja - o manual atual - tem um 
pequena parte, alguns paragrafos, dois, três propósitos dos 
conselhos disciplinares da igreja. Número um: "Ajude a proteger 
os outros". "Se há alguém que tem alguma tendência a ferir as 
pessoas, seja física ou emocionalmente, qualquer linguagem ou 
ações abusivas que estão tomando para com outras pessoas, 
essas pessoas precisam ser identificadas e com as quais 
precisam ser conversadas. Estamos tentando proteger outras 
pessoas talvez da influência negativa de alguém. Talvez seja 
possível que eles estejam sempre cavando doutrinariamente. As 
pessoas estão tentando semear sementes de dúvida. Isso pode 
ser uma coisa. Portanto, é claro, a primeira coisa... 

Hank Smith: 00:22:03 Com certeza, qualquer abuso físico, emocional, sexual, qualquer 
coisa do tipo que estejamos tentando proteger as pessoas. Sim. 

Dr. Scott Woodw...: 00:22:08 Totalmente. Sim. Então, sim, espiritual, emocional, físico, tudo 
isso. Portanto, proteger os outros é o número um. O número 
dois é então: "Ajude essa pessoa a acessar o poder redentor de 
Jesus Cristo através do arrependimento". "Essa pessoa, 
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claramente no momento em que está diante de um alto 
conselho, não tem se arrependido por conta própria a ponto de 
se tornar tão sério que precisamos agora: "Vamos ver se 
podemos ajudá-lo. Vamos ver se podemos ajudá-los". 

Dr. Scott Woodw...: 00:22:33  Então o terceiro é: "Para proteger a integridade da Igreja". ” 

Hank Smith: 00:22:39  O que  isso significa, Scott, para você? 

Dr. Scott Woodw...: 00:22:41 Sim. Portanto, o pecado não pode ser, especialmente o pecado 
grave, não se pode simplesmente fazer vista grossa. Isto pode 
começar a ficar na reputação da Igreja, certo? Se as pessoas só 
podem fazer o que quer que seja, e não há conseqüências reais, 
dizemos: "Oh, não deveríamos fazer isso", mas então, na 
verdade, não há nenhuma conseqüência real, que mancha o 
nome da Igreja e a integridade da doutrina. 

Hank Smith: 00:23:07  Eu acho que você está exatamente certo, John. Aposto que você 
pensou em Alma, capítulo 4. Somos companheiros há tanto 
tempo que começo a pensar por você, mas aposto que você 
pensou em Alma 4, onde Alma, a mais jovem, vê que a maldade 
da Igreja foi um grande obstáculo para aqueles que não 
pertenciam à Igreja, certo? Ele tem que ir nesta viagem de 
reativação. A mesma coisa acontece com seu pai, Alma, o 
Ancião, no final do Livro de Mosias, onde ele tem que colocar 
nesta política basicamente o que chamaríamos de excomungar 
as pessoas se elas não estiverem se arrependendo. Você pode 
ver como é difícil para ele. Portanto, aqui está diretamente fora 
do Livro de Mórmon duas vezes. Eles estão muito próximos um 
do outro, do fim do Livro de Mosias e do início do Alma. 

John Bytheway: 00:23:50 Sim, e eu estava pensando em Moroni, e Moroni 6 tem este 
pequeno manual de instruções em Moroni 6 e também 
menciona brevemente um conselho da Igreja como este. Eu 
queria acrescentar isso, me corrija se eu estiver errado, mas 
estou procurando no mais novo manual e ele não usa mais a 
frase conselho disciplinar. Eles são chamados de conselhos de 
membros. 

Dr. Scott Woodw...: 00:24:11 Oh, você está certo. Você está certo. Desculpe, eu disse isso. 

John Bytheway: 00:24:11  Foi isso que eu pensei... 

Hank Smith: 00:24:15  Eles são chamados de conselhos de membros. 

Dr. Scott Woodw...: 00:24:16  Conselhos de  Membros. 
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John Bytheway: 00:24:16 Sim, e eu pensei que isso fazia sentido porque me lembro no 
sumo conselho onde alguém estava tentando voltar e ainda 
assim foi chamado de conselho disciplinar e eu pensei: 
"Provavelmente é a palavra errada". Foi mais como uma 
reintegração ou algo assim, que foi o que aconteceu, mas talvez 
a idéia de conselho de membros seja ótima. Acho que também 
as palavras desassociação e excomunhão não estão mais no 
manual. Ele fala sobre a retirada da filiação ou restrição 
temporária da filiação, algo assim. 

Hank Smith: 00:24:48 Sim. Scott, eu ouço você dizer uma coisa que, e me corrija se eu 
estiver errado aqui, mas parece-me que você está dizendo, 
“escute, se alguém está até este ponto a coisa não amável seria 
não fazer nada, apenas deixar para la. Isso seria para... 

Dr. Scott Woodw...: 00:25:04 Totalmente . 

John Bytheway: 00:25:04  Pela reputação da Igreja. 

Hank Smith: 00:25:06  Para outros. Para outros. 

Dr. Scott Woodw...: 00:25:08 Isso. Isso pode colocar outras pessoas em perigo. Isso mesmo. 

Hank Smith: 00:25:13 Isso. Portanto, um conselho de membros é o passo amoroso 
para proteger as pessoas e proteger a igreja quando, cara, eu 
simplesmente não a vejo pintada dessa maneira muitas vezes 
por outros que fazem parte dela. 

Dr. Scott Woodw...: 00:25:25  Você  está certo. 

John Bytheway: 00:25:25  Você está certo, Hank. Aqueles que estiveram envolvidos e 
estiveram em um sumo conselho ou estiveram em [inaudível] e 
viram essas coisas, eu tenho sentimentos muito positivos e 
bonitos sobre algumas dessas reuniões, e o poder e o espírito 
da Expiação que está se manifestando têm sido incríveis quando 
eu estive envolvido nelas. Portanto, você está certo. 

Hank Smith: 00:25:48 Sim, e eu lhe direi também, John, que eles não só são poderosos 
apenas para as pessoas de lá, mas também eu, e não a minha 
experiência, as pessoas que entram para o conselho de 
membros, o membro que está entrando tem uma experiência 
positiva. Em minhas experiências com ele, eles tiveram uma 
experiência positiva. Tem sido muito humilde para mim ver 
como eles procedem através disto, certo? Que coisa bonita e 
humilde porque acho que todos na sala estavam pensando a 
mesma coisa que eu. Não sei se você estava, John, alguma vez, 
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mas eu estava pensando: "Bem, lá, mas pela graça de Deus eu 
vou", certo? Apenas alguém acabou num lugar ruim. 

Dr. Scott Woodw...: 00:26:31 Sim. O Élder Ballard tem um artigo inteiro sobre os conselhos 
disciplinares da igreja quando eles foram chamados assim, em 
1990, um artigo da Liahona de setembro de 1990. Ele contou 
sobre uma história de um presidente de uma sociedade de 
socorro. Vou apenas citá-lo. Ele disse: "Uma mulher que tinha 
sido presidente da Sociedade de Socorro conta o amor e o apoio 
que recebeu durante um período doloroso de desassociação", 
quando eles costumavam chamá-lo assim. "Ela disse: 'Quando 
os irmãos do conselho me escutam'. Eu podia sentir o amor 
como nunca o havia sentido antes. Todos choraram comigo', e 
então com agonia ela reconhece". Elder Ballard diz: "Cada 
membro da Igreja deve perceber que ele ou ela é capaz de 
pecar". 

Dr. Scott Woodw...: 00:27:14 Como você disse, Hank, "Lá, mas pela graça de Deus, vá eu". 
Agora, aqui ela está tentando ser ajudada em: "Como posso me 
arrepender?". Ela disse: "Como eu paguei para me enganar 
sobre o que estava fazendo bem, as justificativas, a 
racionalização". 

Dr. Scott Woodw...: 00:27:35  Então, isso é ótimo de ser mencionado. Muitas vezes, a 
propósito, isto é iniciado pelo próprio membro, certo? Não há 
caçadas de bruxas acontecendo por aí. Pode haver casos em 
que alguém pode ser chamado se for beligerante, se estiver 
prejudicando as pessoas, é claro, mas muitas vezes, estas são 
iniciadas pela pessoa, pois ela quer se arrepender totalmente. 
Então, que coragem, e que belo sistema que está instalado. 

Hank Smith: 00:27:59 Isso. Uau! Você fez algo de [Seção] 102 que eu não sabia que 
podíamos fazer. Aqui estávamos brincando sobre a ata de uma 
reunião, Scott, e você estava nos sacaneando. Você disse que ia 
trazê-la. 

Dr. Scott Woodw...: 00:28:12 Posso dizer só mais uma coisa? 

Hank Smith: 00:28:14 Por favor, diga. 

Dr. Scott Woodw...: 00:28:15 Isso. Versículo 23, eu acho isto interessante. Apenas para 
observar que isto não é apenas para coisas do tipo disciplinar, 
mas diz: "No caso de dificuldade respeitando doutrina ou 
princípio, se não houver uma suficiência escrita para deixar o 
caso claro para as mentes do conselho" , então "O presidente 
pode perguntar e obter a mente do Senhor por revelação". 
"Estes poderiam ser lugares onde doutrinas difíceis são 
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debatidas". Eu adoro que o Senhor diga: "Primeiro, olhe nas 
escrituras". As Escrituras são doutrinariamente primárias e se 
não tiver sido suficientemente esclarecido nas Escrituras, então 
o presidente pode inquirir o Senhor e receber revelação". 

Dr. Scott Woodw...: 00:28:56  Acho que isso é interessante. Eu sou um cara doutrinário. Adoro 
apenas vasculhar as escrituras, procurando o que é 
constantemente ensinado e repetido e para que eu possa ter 
confiança doutrinária no que estou ensinando ou como estou 
tentando viver minha vida. Eu amo o Senhor apenas coloca um 
ponto primário para dizer: "Está nas escrituras? Está claro nas 
escrituras? Se não está, então existe de fato um sistema em que 
a mente do Senhor pode ser tida por revelação". 

Hank Smith: 00:29:27 Scott, acho que esse princípio pode nos ajudar em nossas 
próprias vidas. Muitas vezes, acho que se voltarmos em nossos 
episódios, John, você se lembrará da Dra. Lily Anderson falando 
sobre isso. Ela disse que muitas vezes nos dirigimos ao Senhor 
com perguntas quando a resposta tem sido esclarecida 
repetidas vezes nas escrituras. Lembro-me que ela usou o 
exemplo de uma mulher que disse: "Bem, eu simplesmente não 
recebi uma resposta de se eu deveria ir morar com esses 
colegas de quarto que estão fazendo essas coisas terríveis". 
Continuo indo até o Senhor e lhe perguntando e não recebo um 
sim ou um não". 

Hank Smith: 00:29:59  Ela disse: "Bem, você acha que eles vão influenciá-lo a fazer 
coisas ruins também?" 

Hank Smith: 00:30:03  "Sim, eu sei". 

Hank Smith: 00:30:04  Ela disse: "Acho que isso ficou bem claro nas escrituras o que 
você deve fazer a respeito disso, certo? Não é à toa que você 
não está recebendo uma resposta. Está nas escrituras muito 
claramente". 

Hank Smith: 00:30:15  Então, isso me faz lembrar e ambos reconhecerão esta 
declaração. Verifique o programa de estudos, certo? Quando 
um estudante vem com uma pergunta e eu digo: "Isso estava no 
programa de estudos". É quase como se o Senhor estivesse 
dizendo: "Ei, já respondi a esta algumas vezes". Então, vá em 
frente e veja nas escrituras". Eu gosto disso, Scott. 

Dr. Scott Woodw...: 00:30:36 Isso. Isso pode ser interessante. Vocês querem ouvir algumas 
histórias? Eu poderia apenas contar algumas histórias? 

Hank Smith: 00:30:40 Por favor, conte. 
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Dr. Scott Woodw...: 00:30:41  Então, você quer saber qual foi o primeiro caso que o sumo 
conselho julgou ou sentou-se em conselho? Você quer ouvir 
isso? 

Hank Smith: 00:30:51 Foi este conselho específico? 

Dr. Scott Woodw...: 00:30:53  Este conselho aconteceu dois dias após a sua formação. 

John Bytheway: 00:30:57  Sem brincadeira?. Uau. 

Dr. Scott Woodw...: 00:30:58 No dia 19 de fevereiro, um irmão chamado Curtis Hodges foi 
acusado pelo irmão Ezra Thayer das seguintes acusações. 
Ouçam isto. O irmão Hodges, quando pregava, ensinava em voz 
alta e incoerentemente. Quando as pessoas tentavam corrigi-lo, 
ele insistia que seu comportamento era inspirado por um 
espírito bom e adequado, mas a verdade era que seu 
comportamento estava prejudicando a obra de Deus, e assim 
eles convocaram um conselho. 

Hank Smith: 00:31:27 Uau! 

Dr. Scott Woodw...: 00:31:27  Este cara, quando começa a falar, começa a gritar, e as pessoas 
não conseguiam entender o que ele estava dizendo. Ele fica 
pensando: "O quê? O Espírito está me inspirando". Então, a 
evidência foi ouvida. Uma testemunha ocular diz: "Sim, no outro 
dia, ele estava gritando tão alto que alguns vizinhos ficaram 
alarmados que saíram para ver se alguém estava ferido". Outro 
disse: "Sim. Sempre que ele prega, ele coloca um amortecedor 
na reunião e ela não é edificante". 

Dr. Scott Woodw...: 00:31:53  Então, Joseph Smith está ouvindo aqui este caso, certo? No 
final, eles tiveram o outro alto vereador que deve então se 
certificar de que ele está sendo bem tratado, certo? 

Hank Smith: 00:32:05 "Sem insultos ou injustiças. ” 

Dr. Scott Woodw...: 00:32:06 "Nenhum insulto ou injustiça", sim. Assim, a ata da reunião diz 
que um membro do conselho tentou falar em nome do irmão 
Hodges, mas conseguiu dizer apenas algumas palavras. 

Hank Smith: 00:32:22 Ele não fez barulho. Não parece ser o cara que está falando em 
nome do irmão Hodges. 

Dr. Scott Woodw...: 00:32:28  Não. Ele pensa: "Eu realmente não tenho muito a dizer". Então 
Joseph Smith disse: "Bem, deixe-me ver se posso resumir as 
provas". Ele deu como sua decisão que as acusações foram 
sustentadas por boas testemunhas, e que o irmão Hodges 
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deveria ter confessado quando foi repreendido pela primeira 
vez pelo irmão Thayer e que se ele, disse isto, "se ele tinha o 
espírito do Senhor nas reuniões quando santificou, ele deve ter 
abusado e sofrido", e foi isso que Joseph disse, e todo o 
conselho concordou com a decisão. 

Dr. Scott Woodw...: 00:33:02 Brother Hodges, eu gosto disto, "Ele então se levantou e disse 
que viu que estava errado. Ele nunca o tinha visto antes e 
parecia estar agradecido por tê-lo visto. Ele disse que havia 
aprendido mais durante este julgamento do que desde que 
entrou na Igreja. Ele confessou livremente seu erro e disse que 
iria cuidar para vencer esse mal, sendo o Senhor seu ajudante. ” 

Hank Smith: 00:33:26 Uau. 

Dr. Scott Woodw...: 00:33:27  Então, isso terminou muito bem. 

John Bytheway: 00:33:29  Essa é uma grande história. 

Hank Smith: 00:33:30 O grande primeiro conselho. É uma grande história. 

Dr. Scott Woodw...: 00:33:33 Sim, um caso de dois conselheiros. Sim. 

Hank Smith: 00:33:35  O Senhor lhe deu um pouco de softball nesta primeira. 

Dr. Scott Woodw...: 00:33:38 Um softball. Que tal isto? 

Hank Smith: 00:33:39  Ele disse: "Deixe-me lançar esta para você". É bastante bem-
humorado. 

Dr. Scott Woodw...: 00:33:44 Isso. Não sei se algum conselho superior está sendo convocado 
sobre tais coisas hoje, mas essa é uma história divertida. 

John Bytheway: 00:33:52  Ele era barulhento e incoerente. 

Hank Smith: 00:33:56 O meu  favorito, aquela testemunha, aquela testemunha: "Eu 
estava lá, Meritíssimo. Eu ouvi isso". 

Dr. Scott Woodw...: 00:34:03 Isso. Os vizinhos saíram e disseram: "Quem está ferido?". 

Dr. Scott Woodw...: 00:34:07 "Nada. É apenas o irmão Hodges. O irmão Hodges está apenas 
pregando novamente". 

Dr. Scott Woodw...: 00:34:10  Então, eu sinto muito. 

John Bytheway: 00:34:13  Eu amo o fato de ele ter dito que tinha aprendido tanto. Isso é 
uma coisa muito agradável para essa história humorística. 

Doutrina e Convenios 102-105 Transcrição Parte 1 Página 17



 

 

Hank Smith: 00:34:18  Isto é. Isso é fantástico. 

Dr. Scott Woodw...: 00:34:18 Direito? Sim. "Nunca aprendi tanto em minha vida desde que 
entrei na Igreja do que o que aprendi aqui", naquele simples 
conselho. 

Hank Smith: 00:34:28  Que humilde irmão Hodges. Isso é fantástico. 

Dr. Scott Woodw...: 00:34:31 Okay. Então, no dia seguinte, vocês querem o caso número 
dois? Então, no dia seguinte... 

Hank Smith: 00:34:36 Uau! Este é um conselho ocupado. 

Dr. Scott Woodw...: 00:34:38 Sim, sim. No dia seguinte, portanto, são dois seguidos. A 
questão de saber se a desobediência à Palavra de Sabedoria, 
que mal havia sido revelada, era uma transgressão suficiente 
para privar um membro oficial de exercer um cargo na Igreja, 
depois de tê-lo suficientemente vinculado a ele. 

Hank Smith: 00:34:57 Uau. 

Dr. Scott Woodw...: 00:34:58  O contexto foi em uma reunião da Igreja na Pensilvânia, Orson 
Pratt e Lyman Johnson estavam lá, e alguns membros 
recusaram-se a participar do sacramento porque o ancião que o 
administrava não observava a Palavra de Sabedoria. Lyman 
disse que eles têm razão em fazer isso porque o ancião está em 
transgressão, mas Orson Pratt, ele disse: "Não, a Igreja é 
obrigada a receber o sacramento de um ancião enquanto ele 
mantiver seu cargo ou sua licença". Então, o conselho disse: 
"Ooh, este é um nível de dificuldade de seis conselheiros". 

John Bytheway: 00:35:30 "Nível de dificuldade", sim. 

Dr. Scott Woodw...: 00:35:30 Sim. Então, todos eles falaram. Eles ouviram as evidências, e 
então Joseph, o presidente, disse que, "Nenhum membro oficial 
desta Igreja é digno de ocupar um cargo depois de ter a Palavra 
de Sabedoria devidamente ensinada e então eles negligenciam 
em cumpri-las ou obedecê-las". Todos o apoiaram. Então, 
boom! Então, no segundo dia de trabalho eles já estão no cargo, 
certo? Então, o primeiro é um conselho disciplinar da Igreja e 
este é mais o que deveria ser a política, certo? Então, eles 
também estão determinando a política. Sim, a política. 

Hank Smith: 00:35:59 Obrigado, Scott. Essas duas histórias são realmente fascinantes. 

Dr. Scott Woodw...: 00:36:02  Vamos entao para a 102. 
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Hank Smith: 00:36:03  Este é nosso primeiro conselho. Corrija-me se estiver errado, 
mas nosso segundo conselho será no Missouri ou no segundo 
alto conselho. 

Dr. Scott Woodw...: 00:36:09  É isso mesmo. Vamos falar sobre isso mais tarde. É isso mesmo. 
É isso mesmo. 

Hank Smith: 00:36:13 Okay. 

Dr. Scott Woodw...: 00:36:13 Okay. Então, passando para a seção 103, sim? Vocês estão 
prontos para isso? 

Hank Smith: 00:36:17 Sim. Vamos para 103. 

Dr. Scott Woodw...: 00:36:19  Tudo bem. Então, 103, veja a data. A data é 24 de fevereiro. 
Estamos apenas uma semana após o Alto Conselho ter sido 
organizado, e adivinhe o que acontece, um caso difícil. Outro 
caso difícil vem antes do Conselho Superior. Este caso não é um 
caso disciplinar. Este é um caso de, bem, vamos apenas entrar 
na história. Portanto, vamos voltar um pouco agora. Vamos 
agora para julho de 1833. Isto é no dia 20 de julho. É quando a 
violência da máfia irrompe contra os santos do condado de 
Jackson, no Missouri. 

Dr. Scott Woodw...: 00:36:57 No dia  23 de julho, os líderes da Igreja assinaram um acordo 
para deixar o Condado de Jackson, metade deles até janeiro, a 
outra metade até o próximo mês de abril. Em 9 de agosto, 
Oliver Cowdery chegou em Kirtland para contar a Joseph o que 
está acontecendo. Então, em 31 de outubro até 17 de 
novembro, esse período de tempo, é quando as ações infernais 
da máfia irrompem, onde a violência da máfia recomeça com 
vigor satânico e os santos em fuga se reúnem principalmente no 
norte, no Condado de Clay, Missouri, e os líderes da Igreja estão 
enviando cartas a Joseph Smith dizendo: "O que fazemos? 

Dr. Scott Woodw...: 00:37:40 Enquanto isso…nao nao, na verdade deixa para la. Vá em frente. 

Hank Smith: 00:37:45 Agora, Scott, se bem me lembro, é porque eles tínham 
concordado em sair, mas depois contrataram um advogado 
chamado Alexander Doniphan e o resto de seus homens e eles 
disseram: "Bem, se você vai contratar um advogado, isso 
significa que você vai lutar contra essa expulção que o está te 
tirando do condado". Então, eles aumentaram a intensidade da 
perseguição porque nós tínhamos realmente tentado por meios 
legais acabar com a destituição, certo? 
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Dr. Scott Woodw...: 00:38:15 Isso. Isso mesmo. É isso mesmo. Sim, é verdade. Então, agora 
eles estão procurando orientação, "O que fazemos?" Não é 
verdade? Então, a seção 101, que vocês cobriram na semana 
passada foi recebida nos dias 16 e 17 de dezembro e o Senhor 
deu aos santos orientação e esperança, o que fazer nessa 
situação. Isso só chega a 22 de janeiro. Assim, antes da seção 
101 chegar ao Missouri, os membros da Igreja do Missouri 
realizam uma conferência onde determinaram que precisam 
enviar dois representantes a 900 milhas do Missouri de volta a 
Kirtland para o conselho com o profeta. 

Dr. Scott Woodw...: 00:38:54  Então, Parley P. Pratt e Lyman Wight, se voluntariam e de 
acordo com Parley P. Pratt, ele disse que a conferência o 
instruiu a "Aconselhar com o Presidente Smith e a Igreja em 
Kirtland e tomar algumas medidas para o alívio ou restauração 
do povo, assim saqueado e expulso de suas casas". "Assim, eles 
começam e chegam a Kirtland em fevereiro". Chegam a Kirtland 
em fevereiro, e este é um dia ou mais, pode ser o dia em que 
chegaram ou um ou dois dias depois. Não consigo me lembrar, 
mas a seção 103. 

Hank Smith: 00:39:27  Interessante. Portanto, a 101 está a caminho do Missouri. 

Dr. Scott Woodw...: 00:39:31 Isso. Eles se cruzaram. Yup. Sim. Então, quando eles chegam 
aqui, Joseph diz: "Deveríamos convocar o Sumo Conselho". Isso 
é o que acontece aqui, certo? Então, eles precisam ouvir o que 
está acontecendo, e precisam ajudar a tomar algumas decisões 
sobre isso. Então, aqui estão eles. Então, vamos pintar o 
quadro. Então, o Alto Conselho é organizado pela primeira vez 
no dia 17 de fevereiro. Uma semana depois, agora eles estão 
convocados. Outros membros também estavam presentes, 
apenas para assistir, mas o Conselho Superior era o centro, e 
eles estão aqui para ouvir de Parley P. Pratt e Lyman Wight que 
tinham acabado de chegar. Eles vieram para perguntar: 
"Quando, como e por que Zion seria redimida de nossos 
inimigos". 

Dr. Scott Woodw...: 00:40:18  Após ouvir esses homens apenas darem seu relatório sobre as 
condições e o que estava acontecendo, e depois de ouvir essa 
pergunta sincera, então Joseph declara suas intenções. Ele se 
levantou e declarou sua intenção de viajar ao Missouri para 
ajudar na redenção de Zion. Entre 30 e 40 participantes da 
conferência se voluntariaram para ir com ele. Assim, algum 
tempo durante ou logo após essa reunião, a Seção 103 foi 
recebida confirmando essa decisão e dando instruções sobre 
isso. 
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Hank Smith: 00:40:52 Uau. Scott, ouvi isso na forma como você explicou, mas é 
fantástico que o Senhor tenha preparado estes homens como 
um conselho antes de Parley e Lyman aparecerem, pois eles 
estão realmente a caminho, certo? 

Dr. Scott Woodw...: 00:41:10  Isso mesmo. Eles estão prontos para partir. 

Hank Smith: 00:41:12  Eles estão prontos para encaminhar isto. 

Dr. Scott Woodw...: 00:41:14 É interessante também, nossos ouvintes podem estar 
interessados em saber, eu não sabia disso quando ouvi pela 
primeira vez as histórias dos santos sendo expulsos do Condado 
de Jackson, Missouri, mas quando eles vieram ao conselho, 
Parley relatou que aqueles que tinham sido expulsos de suas 
terras e espalhados no exterior tinham na verdade ganho a 
simpatia de muitas das pessoas no norte do Condado de Clay 
que eram tão amáveis e acomodadas com os refugiados quanto 
se podia razoavelmente esperar, disse ele. Desde então, "eles 
podiam obter comida e Raymond em roupas em troca de seu 
trabalho e tanto que se sentiam à vontade". ” 

Dr. Scott Woodw...: 00:41:51  Então, aqui está um grupo de pessoas que foram deslocadas 
como refugiados, mas que caíram em um grupo muito gentil no 
Condado de Clay. "No entanto", diz Parley, "a idéia de serem 
expulsos da terra de Sião lhes doeu a própria alma, e eles 
desejaram de Deus através de oração sincera para voltar àquela 
terra com cânticos de alegria eterna". Então, o que pode ser 
feito? O que pode ser feito? 

Hank Smith: 00:42:16  É interessante que você diga isso, Scott, porque normalmente 
falamos de Quincy, Illinois, como a cidade compassiva que nos 
acolhe, mas isso não vai acontecer até 1838-1839, outono de 
1838, início de 1839. Aqui, em 1833, era outro condado. Você 
disse que o Condado de Clay que acolheu estes refugiados do 
sul, do Condado de Jackson, e há um homem em particular, seu 
nome era Michael Arthur. Se você for para lá, há um 
monumento onde o chamariam de "Jack Mormon" na época, 
porque ele estava ajudando... 

Dr. Scott Woodw...: 00:42:54 -uma simpatizante mórmon? 

Hank Smith: 00:42:55 Sim, um simpatizante mórmon, onde ele permitiu, acho que foi 
em algum lugar por volta de 1.000 santos dos últimos dias viver 
em sua propriedade e ele os contratou para trabalhar. Não sei 
se eles sobreviveram sem pessoas como Michael Arthur. 

Doutrina e Convenios 102-105 Transcrição Parte 1 Página 21



 

 

Dr. Scott Woodw...: 00:43:10 Então, não é só Missouri, não está cheio apenas dessas pessoas 
perversas e vingativas, mas, sim, apenas algo sobre o Condado 
de  Jackson. Há algo naquele lugar, mas no norte, sim, as 
coisas estavam... 

Hank Smith: 00:43:23  É diferente, sim. 

Dr. Scott Woodw...: 00:43:24  foram compassivos, sim. Portanto, quero ler um pouco das atas 
disto. Eu estava apenas resumindo antes, mas aqui está a 
linguagem exata e veja novamente como o conselho interage 
aqui. Diz: "O irmão Joseph então se levantou após ouvir Parley e 
Lyman, e disse que estava indo a Zion para ajudar a redimi-lo. 
Ele então chamou a voz do conselho para sancionar sua ida: "O 
que vocês acham? É uma escolha sábia, o profeta atirando-se 
sobre a sabedoria deles"? Todos eles sancionaram sem uma voz 
dissidente. Ele então disse: 'Quem se voluntariará para ir 
comigo?'. Em seguida, cerca de 30 ou 40 se ofereceram para ir, 
os quais estavam presentes no conselho. 

Dr. Scott Woodw...: 00:44:07 Joseph  Jr. foi então nomeado e destacado para ser o 
comandante-chefe dos exércitos de Israel e o líder daqueles que 
se voluntariaram para ir e ajudar na redenção de Sião. Essa 
decisão foi então tomada com o voto de todos os presentes". 

Dr. Scott Woodw...: 00:44:23  Então, você vê o trabalho, qual foi a importância do conselho 
neste momento, certo? 

Hank Smith: 00:44:27 Direito . Apenas uma semana após a sua formação, é 
necessário. 

Dr. Scott Woodw...: 00:44:31  Uma semana, sim. 

Hank Smith: 00:44:32 Absolutamente  necessário. 

Dr. Scott Woodw...: 00:44:32  Este é o terceiro caso deles. Este é o terceiro caso deles. E 
quanto a isso? 

Hank Smith: 00:44:36 Nível  de dificuldade apenas foi ao extremo. Então, o que há 
nos versos aqui? Então, em algum lugar durante esta reunião é 
quando chega a Seção 103? 

Dr. Scott Woodw...: 00:44:44  Não sabemos pelo registro histórico que temos se foi durante 
ou após a reunião, mas veja o verso um. No versículo um, ele os 
chama de meus amigos: "Em verdade vos digo, meus amigos", e 
o Senhor usa essa frase em Doutrina e Convênios quando se 
refere ao grupo de sumos sacerdotes. Os sumos sacerdotes são 
consistentemente seus amigos. 
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Dr. Scott Woodw...: 00:45:04  Então, Joseph ainda está com o povo, então é durante a 
reunião? Será após a reunião? Então, aqui está a revelação de 
saber como agir no cumprimento de suas obrigações em relação 
à salvação e redenção de seus irmãos que foram dispersos na 
terra de Sião. Ele chama aqueles no condado de Jackson de 
meus inimigos no verso dois. Por que Deus não interveio em 
nome de seu povo? As razões que Ele dá são os versículos dois e 
três. Ele diz: "Vocês são guiados e golpeados pelas mãos de 
meus inimigos", ou eles eram, "sobre os quais derramarei 
minha ira sem medida no meu próprio tempo". Pois eu os sofri", 
ou seja, meus inimigos, "até agora, para que eles pudessem 
preencher a medida de suas iniqüidades, para que seu copo 
pudesse estar cheio". 

Dr. Scott Woodw...: 00:45:49  Então, a razão número um que tem permitido isso é a 
necessidade de se permitir que os maus sejam maus para que a 
punição que lhes é imposta seja justa, certo? Talvez falaremos 
sobre a punição que vem sobre essas pessoas naquela geração 
quando falarmos da Seção 105, mas marque isso. 

Dr. Scott Woodw...: 00:46:07  Em seguida, no verso quatro, ele dá o segundo motivo. Ele diz: 
"Também que aqueles que se chamam pelo meu nome podem 
ser castigados por uma pequena temporada com um doloroso e 
doloroso castigo". Por quê? Bem, "porque eles não ouviram 
completamente os preceitos e mandamentos que eu lhes dei". 

Dr. Scott Woodw...: 00:46:25  Eles não são inocentes. Com certeza, o Senhor está dizendo no 
versículo quatro: "Na verdade, não são inocentes". Pelo menos 
há o suficiente de vocês que não são inocentes, vocês devem 
sofrer. Na verdade, havia pessoas inocentes que sofriam, e isto 
incomodou Joseph Smith. Oliver Cowdery disse que era 
testemunha ocular, e depois veio a Kirtland e depois escreveu 
uma carta de volta para seus amigos no Missouri sobre o que 
eles estão passando, uma carta datada de 10 de agosto de 
1833. 

Dr. Scott Woodw...: 00:46:52  Ele disse isto. Ele disse: "Esta tribulação não teria chegado a 
Sião se não fosse a rebelião". Ele disse: "Primeiro, houve 
rebeliões contra aquele a quem foram confiadas as chaves e, a 
partir daí, ela se espalhou até o membro mais baixo e menor". 
Depois ele diz: "Era necessário que estas coisas viessem sobre 
nós". Não só a justiça o exige, mas não havia outra maneira de 
purificar a Igreja". 

Dr. Scott Woodw...: 00:47:17  É assim que Oliver Cowdery se sente em relação a isso. O 
Senhor parece estar dizendo a mesma coisa aqui, mas 
incomodou José que houvesse aqui algumas pessoas inocentes 
que sofreram. Ele disse: "A única maneira de lidar com isso é a 
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idéia de que se uma parte de seu corpo for ferida, vai ferir o 
corpo inteiro", certo? Essa analogia de Paulo de que todos nós 
somos parte do único corpo de Cristo. Então, havia algumas 
pessoas inocentes, com certeza, alguns consagrados dedicados 
no Missouri que estão sofrendo por causa da desobediência de 
alguns outros. 

Hank Smith: 00:47:47 Eu ia dizer que há uma carta de W. W. Phelps ao profeta e 
dizendo: "Eu sei que era certo que devíamos ser expulsos da 
terra de Sião para que os rebeldes pudessem ser mandados 
embora". Portanto, há a sensação de que eles sabem um pouco 
do que o Senhor está falando quando diz: "Alguns não ouviram 
os preceitos e mandamentos que eu dei". 

Dr. Scott Woodw...: 00:48:11 Isso mesmo. Então, essas são duas razões que ele dá para que 
isso esteja acontecendo. Uma, "Para que seus inimigos possam 
preencher suas iniquidades, para que o castigo que lhes 
sobrevém seja justo", e duas, "Porque você precisa ser 
castigado para ser purificado", certo? A palavra castigado tem 
essa idéia em mente. O castigo tem por objetivo a limpeza. 
Significa: "Para ser casto, para ser puro, para ser limpo". "Então, 
é essa a idéia. 

Dr. Scott Woodw...: 00:48:39 Primeiro de todos, nos versículos cinco, seis e sete, ele lhes 
assegura que, "A partir deste momento, a partir deste mesmo 
momento, eles começarão a prevalecer contra seus inimigos, 
ouvindo atentamente as palavras de Deus", eles nunca deixarão 
de prevalecer até que os reinos do mundo sejam subjugados 
sob meus pés e a terra seja dada aos santos para que a possuam 
para todo o sempre", e então ele diz: "Mas se não guardardes 
meus mandamentos", versículo oito, "e não ouvirdes observar 
todas as minhas palavras, então os reinos do mundo 
prevalecerão contra eles"." 

Dr. Scott Woodw...: 00:49:11  Isto é o seu fazer ou morrer aqui. "Você está preparado para ser 
uma luz para o mundo, para ser o salvador dos homens, e se 
não for, se não for, então você é aquele sal que perdeu seu 
sabor", ele continua dizendo. Portanto, você fica perto de mim 
e não pode falhar". Espero que você tenha aprendido sua lição 
com isto e com aquela lição você pode aprender, também, a 
ouvir minhas palavras, todas elas, e você prevalecerá a partir 
deste ponto. O fato de sabermos que eles não prevalecem a 
partir desse ponto nos diz qual caminho eles seguiram 
historicamente. 

Hank Smith: 00:49:45  Deixe-me fazer uma nota rápida no versículo 10 sobre o sal da 
terra. Essa é uma idéia  muito nova de testamento, vem do 
Sermão da Montanha. A idéia era que o sal era muito valioso 
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porque podia preservar a carne. Assim, você poderia trocar sal 
quase como dinheiro, mas se você tivesse sujeira no sal, se você 
tivesse impurezas no sal, isso não servia para nada. Você não 
pode mais usá-lo, certo? Então, diz que para ser pisado debaixo 
do pé dos homens, eles realmente o usariam, o jogariam nas 
estradas para sugar toda a umidade nas estradas de todos os 
humanos e dos animais ao redor, toda a umidade que está no 
chão e ele seria apenas pisado, certo? Então, a idéia é não 
deixar que essa impureza entre em sua vida. 

Dr. Scott Woodw...: 00:50:30 Este é o mesmo Jesus que falou no Novo Testamento. Sim. Aqui 
está ele. 

John Bytheway: 00:50:34  Você está se lembrando disso para o Élder Carlos E. Asay citação 
onde ele disse na Conferência Geral anos atrás que o sal não 
perderá seu sabor com a idade. Ele só se perde com a mistura e 
a contaminação, e depois é ensinado que não se confunde e 
contamina. Você vai perder o seu sabor. 

Hank Smith: 00:50:55 É exatamente isso mesmo. 

Dr. Scott Woodw...: 00:50:56 Uma outra coisa interessante sobre o sal, já que estamos sobre 
o assunto, é que no Antigo Testamento, às vezes eles usavam o 
sal na elaboração de seus pactos porque o sal era um símbolo 
da eternidade. Às vezes eles o chamam de pacto de sal, que é 
um pacto eterno, imutável. Quando vocês se tornam o meu 
povo do pacto, então são considerados o sal da terra. Pois é. 
Vamos continuar, certo? 

Dr. Scott Woodw...: 00:51:17  Então, ele passa a instruí-los para ... Ele dá perspectiva nos 
versículos 12 e 13 que depois de muita tribulação eu disse na 
Seção 58 quando você chegou à terra de Sião, "Depois de muita 
tribulação vem a bênção". Esta é a bênção que lhe prometo, 
que é a sua redenção". Sua redenção e a redenção de seus 
irmãos", o que ele quer dizer com isso, "é a restauração deles à 
terra de Sião", diz ele. 

Dr. Scott Woodw...: 00:51:46  Então, ele não está dizendo para desistir do Condado de 
Jackson, Missouri. Ele está dizendo: "Agora é hora de alinhar 
seus corações, purificar suas intenções, seguir minhas palavras 
com exatidão, e depois da tribulação que você passou, é hora 
de restaurá-lo à terra de Sião". Ele chamou isso de a redenção 
de Sião. Ela precisa vir, versículo 15, pelo poder. Precisa vir pelo 
poder. 

Dr. Scott Woodw...: 00:52:11  "Portanto", versículo 16, "levantarei um homem como Moisés 
que os guiará como filhos de Israel, pois vocês são os filhos de 
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Israel". Vocês são o povo do pacto. Vocês são a semente de 
Abraão e precisam ser libertados da escravidão pelo poder, e 
como seus pais, os antigos israelitas foram conduzidos no início, 
assim também a redenção de Sião será...". Ele está sendo 
bastante dramático aqui, certo? Esta vai ser outra história de 
Êxodo em alguns aspectos, certo? Trazendo-os de seu estado de 
escravidão de volta à terra de Sião, vai ser ótimo. 

Dr. Scott Woodw...: 00:52:42  Ele usa outro termo nos versículos 19 e 20. Ele diz: "Mas para 
eles, eu lhes disse que o meu anjo subirá diante de vocês, mas 
não a minha presença, e com o tempo, vocês possuirão a terra 
boa". Então ele diz no versículo 21: "Meu servo Joseph Smith, 
Jr., estou falando com você, ele é o homem a quem eu 
comparei o servo, a quem o Senhor da vinha falou na parábola, 
que eu lhe dei". 

Dr. Scott Woodw...: 00:53:06  Então, essa é uma referência de volta ao D&C 101, versículo 55. 
Lembra-se da parábola lá atrás? Deixe-me apenas pular de volta 
por apenas um segundo. Ele dá esta parábola de que o Senhor 
tinha uma terra muito escolhida, Senhor de uma vinha, algum 
homem nobre. Ele disse a seus servos para construírem uma 
sebe, e depois há 12 árvores e construir uma sebe em torno 
dela para que os inimigos não conseguissem passar por ali. Eles 
constroem uma torre para que possam vigiar para garantir que 
as árvores não sejam corrompidas. Então eles perguntaram: 
"Por que precisamos construir uma torre? Está tudo bem. Não 
precisamos de uma torre". 

Dr. Scott Woodw...: 00:53:40  Então os inimigos realmente vêm e quebram a sebe, derrubam 
as árvores porque não construíram a torre, e então o homem 
nobre é como, "Pessoal", versículo 52, ele é como, "Por quê? 
Qual é a causa deste grande mal? Você não deveria ter feito 
nem mesmo o que eu lhe ordenei?" 

Dr. Scott Woodw...: 00:53:59  Eles estão pensando: "Sim. Provavelmente deveríamos ter feito 
o que você nos disse para fazer. Agora, vemos as 
conseqüências", certo? 

Dr. Scott Woodw...: 00:54:04  Então  ele diz, pule para o versículo 55, ele diz que o Senhor da 
vinha disse a um de seus servos: "Ide e ajuntai os resíduos de 
meus servos, e tomai toda a força de minha casa, que são meus 
guerreiros, meus jovens, e os que são da meia-idade também 
entre todos os meus servos, que são a força de minha casa", e 
tomai-os e eu quero que vós, versículo 57, ide: "Imediatamente 
à minha terra, derrubai os muros dos meus inimigos; derrubai a 
torre deles, e dispersai os guardas deles. "Vamos tomar esta 
terra de volta". Esta é uma parábola bem velada, certo? 
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Hank Smith: 00:54:39  Pergunto-me sobre o que ele está falando aqui. 

Dr. Scott Woodw...: 00:54:43  Do  que  ele poderia estar falando aqui? Na linha dos 
acontecimentos recentes, então no versículo 103 ele diz: 
"Joseph Smith, você é o homem que eu gosto daquele servo 
que deveria reunir a força da minha casa". Isso é o que ele diz 
no versículo 22. "Portanto, que meu servo Joseph Smith, Jr.", 
estamos de volta no versículo 103, "Diga à força de minha casa, 
aos meus jovens e aos de meia-idade: Reúnam-se à terra de 
Sião, sobre a terra que eu comprei com dinheiro que me foi 
consagrado". E que todas as igrejas, ao redor de todas as 
igrejas, todos os ramos da igreja, enviem homens sábios com 
seu dinheiro e comprem terras, como eu lhes ordenei. ” 

Dr. Scott Woodw...: 00:55:21  Ele está realmente repetindo o que disse na Seção 101. Há duas 
maneiras de conseguir Zion de volta. Primeiro, a força da minha 
casa é construída, os jovens e a meia-idade. Você vai como uma 
força armada para tomar esta terra de volta. Número dois, você 
vai comprar o terreno legalmente, certo? Então, isso é uma 
coisa estranha. Então, vamos tomá-lo pela força militar ou 
vamos comprá-lo de uma forma digna de negócio. 

Dr. Scott Woodw...: 00:55:46 Bom, acontece que o objetivo da força militar era simplesmente 
garantir que aqueles que haviam sido expulsos pudessem ser 
trazidos de volta em segurança. Na verdade, Joseph nos dirá 
mais tarde que não havia nenhuma intenção de lutar, a não ser 
que fosse absolutamente necessário. Era apenas para estar lá 
para que os inocentes pudessem voltar. 

Hank Smith: 00:56:07  Guarda-costas , certo? Os guarda-costas os levarão de volta, os 
escoltarão de volta para dentro. 

Dr. Scott Woodw...: 00:56:10  Isso mesmo. É isso mesmo. 

John Bytheway: 00:56:12O  Governador Dunklin não lhes deu algum reforço positivo em 
algum momento? 

Hank Smith: 00:56:16 Totalmente. Ele ia, certo? 

John Bytheway: 00:56:18 Exato. 

Dr. Scott Woodw...: 00:56:19 Então, o governador, Daniel Dunklin é seu nome, ele, de acordo 
com algumas notas aqui na História da Igreja diz que o 
governador Dunklin, "Manifestou a vontade de nos restabelecer 
se o solicitarmos". "Em fevereiro de 1834, o governador 
reiterou sua posição em uma resposta formal, dizendo que está 
disposto a fazer isso. Ele reconheceu plenamente que os 
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mórmons tinham o direito de organizar um corpo militar. Ele 
disse: "De fato, é seu dever fazer isso". Portanto, o governador 
disse que os mórmons, obviamente, têm direito à terra e você 
obviamente tem o direito de então organizar um corpo militar. 
Na verdade, você tem o dever de fazer isso. 

Dr. Scott Woodw...: 00:57:02  Ele concordou em encontrar-se com eles com alguma milícia 
estatal e com suas forças combinadas, eles escoltariam 
pacificamente aqueles que haviam sido expulsos de suas terras 
de volta para suas terras. Esse era o plano. Portanto, sim. Então, 
eles sentiram que tinham o apoio do governador do estado do 
Missouri. Então, eles se sentiram como se tivessem seu próprio 
terreno sólido, certo? 

Hank Smith: 00:57:22 Scott, você havia mencionado que eles vão usar mais dinheiro 
para comprar terrenos, mas eles já haviam comprado alguns, 
certo? Eles já haviam comprado 2.000 acres ou em algum lugar 
em torno disso. 

Dr. Scott Woodw...: 00:57:31  Isso mesmo. Sim, é isso mesmo. 

Hank Smith: 00:57:33  Que tinha acabado de ser levado, certo? Alguém acabou de 
empurrá-lo para fora e tomou suas terras. 

Dr. Scott Woodw...: 00:57:38  Acho que 203 casas tinham sido totalmente derrotadas ou 
destruídas, queimadas. Sim. Na verdade, quando algumas 
pessoas no Missouri ouviram que os mórmons estavam vindo 
para recuperar suas terras e havia todo tipo de histórias 
inflacionadas sobre os números e suas intenções e que 
juramentos eles estavam gritando, o que eles iam fazer com os 
Missourianos e coisas assim, nada disso era verdade, mas em 
pânico, eles foram e tentaram basicamente destruir tudo o mais 
que estava lá para que eles não quisessem isso de volta. Quer 
dizer, eles estavam apenas com a intenção de manter os 
mórmons fora. Pois é. 

Dr. Scott Woodw...: 00:58:15O  Senhor está basicamente dando-lhes uma velocidade total pela 
frente, certo? Vamos organizar este grupo militar e depois 
vamos manter todos os sábios, ele os chama de sábios no 
versículo 23, "Que os sábios com seu dinheiro venham e 
comprem terras como eu os tenho ordenado". Vamos comprar 
as terras para que os Missourianos que lá estão possam ser 
justa e justamente compensados. Se eles quiserem partir, eles 
podem partir. Compraremos suas terras com eles. 

Hank Smith: 00:58:42 Comprar nossas próprias terras de volta? 

Doutrina e Convenios 102-105 Transcrição Parte 1 Página 28



 

 

Dr. Scott Woodw...: 00:58:44  Não, não. Compre mais terras para que aqueles que nos odeiam 
não tenham que viver por nós. Compraremos sua casa. Que tal 
isso? 

Hank Smith: 00:58:49 Peguei . 

Dr. Scott Woodw...: 00:58:50  Nós lhe daremos apenas uma compensação. Sim, nós lhe 
daremos apenas uma compensação. Então, na verdade, quando 
eles realmente chegam lá, eu estou pulando um pouco à frente 
aqui, mas quando eles realmente chegam lá, há uma pequena 
reunião com alguns do lado do Condado de Jackson e com 
Joseph Smith e alguns dos líderes, e eles decidiram que 12 
pessoas deveriam ser escolhidas, seis pelos mórmons e seis 
pelos do Condado de Jackson, partidos totalmente neutros, e 
essas 12 pessoas deveriam entrar e avaliar o valor da terra dos 
mórmons e o valor da terra do povo do Condado de Jackson que 
ainda estão lá, e então eles concordariam. 

Dr. Scott Woodw...: 00:59:32 Joseph  Smith disse: "O que vamos fazer é que, se você nos der 
um ano, compraremos todas as terras dos Missourianos. Se eles 
não quiserem viver por nós, compraremos suas terras dentro de 
um ano. Assim, se pudermos fazer com que estas partes neutras 
avaliem o valor destas propriedades, entraremos e 
compraremos dentro de um ano. Não queremos a guerra. Esse 
é o nosso último recurso. Só queremos viver em paz e de forma 
legal nesta terra que devemos viver". 

Hank Smith: 00:59:57 "... que nós compramos". 

Dr. Scott Woodw...: 00:59:59 "Compramos com nosso dinheiro e estamos dispostos a 
comprar suas terras que ainda  não compramos. Só queremos 
viver naquele lugar. Temos razões muito importantes para fazê-
lo". Então, sim, é para lá que isto está indo. É isso que o 
versículo 23 está referenciando. Na seção 105, vamos 
mencioná-lo novamente. Portanto, talvez estejamos apenas um 
pouco à frente, mas tudo isso vai ser ensinado nas mesmas 
lições. Você poderia cruzar referências para frente e para trás, 
mas é disso que se trata. 

Dr. Scott Woodw...: 01:00:20  Então, o Senhor lhes promete que, "Aqueles que os 
amaldiçoarem serão amaldiçoados, e minha presença irá com 
vocês e eu os vingarei de meus inimigos sob a terceira e quarta 
geração". 

Dr. Scott Woodw...: 01:00:32  Depois,  versículo 27, este é um verso comovente e interessante. 
Ele disse, 27 e 28: "Que nenhum homem tenha medo de dar sua 
vida por mim". Você pode engolir nessa altura se estiver sendo 
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recrutado para esta missão. "Pois quem dá a vida por minha 
causa a encontrará de novo". Há um belo novo testamento, 
Mateus 16, certo? "Meus discípulos precisam estar dispostos a 
dar sua vida". Lembre-se que ele diz: "Se você perder sua vida 
por minha causa, então você a encontrará". Verso 28: "Quem 
assim não está disposto a dar a vida por minha causa não é meu 
discípulo". 

Hank Smith: 01:01:10 Por favor, junte-se a nós para a Parte II deste podcast. 
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John Bytheway: 00:00:03 Bem-vindo à parte dois do podcast desta semana. 

Dr. Scott Woodw 00:00:08 O que é interessante, como eles começam a sair para recrutar, 
de fato, é o que os versículos 29, 30, e depois todos os 
versículos 37, 38, 39, 40, o Senhor os coloca em 
companheirismo de recrutamento de companheirismo. Há oito 
homens que vão sair e recrutar pessoas para esta expedição. 
Eles lhe chamarão o acampamento de Israel. Mais tarde, nós o 
chamamos de Acampamento de Siao, mas originalmente eles o 
chamaram de Acampamento de Israel. E em seu recrutamento, 
eles se depararam com um Wilford Woodruff. Ele já era um 
membro da igreja, mas estava sendo recrutado para se juntar a 
esta expedição. 

Dr. Scott Woodw 00:00:45 E eu quero apenas compartilhar um pensamento de Wilford 
Woodruff. Ele disse isto, disse que enquanto estava resolvendo 
seus assuntos comerciais e se preparando para entrar no 
Acampamento de Israel, alguns de seus amigos e vizinhos o 
advertiram para não empreender uma viagem tão perigosa. Eles 
disseram: "Não vá". Se você for, perderá sua vida". E essa é a 
frase exata que o Senhor acabou de dizer aqui: "Aquele que 
perder sua vida em meu favor, acha-la-a". 

Dr. Scott Woodw 00:01:15 Eis como Wilford Woodruff respondeu. Ele disse: "Se eu 
soubesse que deveria ter uma bala no meu coração no primeiro 
passo que dei no estado do Missouri, eu iria". Isso é discipulado 
ali mesmo, diz o Senhor. Você sabe que Wilford é um discípulo, 
versículo 28, de acordo com essas normas. E por isso gosto 
dessa história para contar no versículo 27, 28. 

Hank Smith: 00:01:44 E ele tinha acabado de entrar para a igreja, isso é apenas no 
mês de dezembro seguinte? Tenho aqui escrito, vou apenas 
mencionar isto, e Wilford tinha acabado de entrar na igreja em 
31 de dezembro de 1833. E aqui, isto é apenas alguns meses 
depois. 

John Bytheway: 00:02:00 Quantos anos ele tinha, Hank? Porque naquele filme, Montanha 
do Senhor, ele parece bem jovem. 
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Hank Smith: 00:02:05 E quero notar aqui, Scott, que Wilford Woodruff foi batizado em 
31 de dezembro de 1833, ele tem apenas 26, 27 anos de idade, 
e um novo converso de, o quê, quatro ou cinco meses, e está 
pronto para colocar sua vida em risco lá. 

Dr. Scott Woodw 00:02:21 O Senhor diz: "Você quer saber como é o discipulado? É assim 
que se parece". 

Hank Smith: 00:02:25 Sim. 

Dr. Scott Woodw 00:02:26 Isso é fantástico. 

Hank Smith: 00:02:27 Wilford Woodruff. 

Dr. Scott Woodw 00:02:29 Sim. Pergunto-me se alguma vez ele se resume a alguma coisa 
na igreja. 

Hank Smith: 00:02:36 …daquele cara. 

Dr. Scott Woodw 00:02:37 Essa seria uma história interessante de seguir, talvez 
deveriamos pegar esse fio. Agora, o Senhor diz, em termos de 
números, ele preferiria 500, diz no versículo 30. E se ele não 
pode encontrat 500, então 300, se ele não pode encontrar 300, 
então 100, e se ele não pode encontrar 100, não vá. Ele diz pelo 
menos 100, mas 500 seria fantástico, essa seria minha 
recomendação. 

Dr. Scott Woodw 00:03:07 E assim eles saem recrutando, então 205 homens, 10 mulheres 
e seis crianças. Então isso será o que eles acabarão recebendo. 
Eles vão embora, então Hiram Smith e seu grupo, eles vão até 
Michigan para recrutar lá. Eles conseguem cerca de 20 pessoas 
e Joseph Smith e os da área de Kirtland conseguem cerca de 85, 
e então eles começam a marchar juntos para se encontrarem, 
eles se encontrarão no Missouri no dia 8 de junho. 

Dr. Scott Woodw 00:03:39 Então, eles estão recrutando até que tenham... O maior é então, 
sim, 205 homens, 10 mulheres e seis crianças. Agora, se você 
quer um verso para cruzar e colocar na parede, você quer uma 
pequena coisa para dar aos jovens, o verso 36 é tão bom. 

Hank Smith: 00:04:02 36, sim. 

Dr. Scott Woodw 00:04:03 Sim. John, você quer lê-lo? 

John Bytheway: 00:04:05 Está marcado, sim. "Toda vitória e glória é trazida até você 
através de sua diligência, fidelidade e orações de fé". Isso é um 
bom ponto de cruzamento. 
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Hank Smith: 00:04:16 Isso é um bom ponto de cruz 

John Bytheway: 00:04:19 Há pessoas ouvindo, dizendo: "O que é ponto cruz?" 

Hank Smith: 00:04:23 Isso foi fantástico. Adoro a imagem de Joseph Smith de pé na 
reunião dizendo: "Eu vou para Zion, é uma boa idéia"? 

Dr. Scott Woodw 00:04:30 Eles são como: "Sim". 

Hank Smith: 00:04:31 "É uma boa idéia, quem irá comigo?" 

John Bytheway: 00:04:33 Quem está comigo? 

Hank Smith: 00:04:35 Sim. Seria engraçado votar: "Sim, é uma boa idéia, você vai?" 

John Bytheway: 00:04:43 Comprei algumas terras, comprei alguns bois, tenho que prová-
los, casei-me com minha esposa. 

Dr. Scott Woodw 00:04:51 Sim. "Você pode morrer", dizem os versos 27 e 28. Você pode 
morrer. Quem ainda está comigo? E isso é incrível, que eles têm 
200 e, quantos somam, 215 mais 6, 221... 

Hank Smith: 00:05:03 221 pessoas. 

Dr. Scott Woodw 00:05:05 221 pessoas que estão dispostas a dar suas vidas pelo 
Evangelho, pelo bem de Sião, neste caso. 

Hank Smith: 00:05:13 Certo. 

Dr. Scott Woodw 00:05:13 Uau. Portanto, esta seção 104 se enquadra no contexto aqui, 
porque a questão é o que fazer com a United Firm. A Firma 
Unida, alguns de seus ouvintes podem se lembrar que a seção 
78 comandou sua criação, a seção 82 é o dia em que aconteceu 
no Missouri. Foi a união dos líderes de Kirtland e dos líderes do 
Missouri em um grupo financeiro unido que supervisionaria a 
impressão das publicações da igreja, mantendo as propriedades 
da igreja em confiança, ajudando os pobres, é basicamente o 
primeiro sistema de gestão corporativa da gestão financeira 
corporativa da igreja. 

Dr. Scott Woodw 00:05:57 Estamos falando principalmente de três lugares. Estamos 
falando da loja Sydney Gilbert e Whitney no Missouri, uma loja 
de produtos secos, uma loja mercantil, e depois temos a gráfica 
W. W. Phelps & Companies também no Missouri, que foi a firma 
literária que produziu a escritura. E então o terceiro grande 
individuo estava de volta a Kirtland, que era a Newel K Whitney 
Mercantile Store, e eles eram fazedores de dinheiro para a 
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igreja. Bem, o que acontece quando uma turba destrói a gráfica 
no Missouri e a loja de produtos secos no Missouri, que tipo de 
firma unida lhe resta? Você acabou de adquirir a loja de 
Kirtland. 

Dr. Scott Woodw 00:06:44 E assim eles realmente se reuniram em 10 de abril, eles, a firma 
United, aqueles que poderiam se encontrar, e votaram: "Nós 
dissolvemos a firma". Já faz dois anos que a firma está se 
reunindo. E assim, a seção 104 é o Senhor basicamente 
ratificando essa decisão, o que é uma boa idéia, em 23 de abril. 
Assim é agora, eles se encontraram no dia 10, agora no dia 23, o 
Senhor está ratificando e dizendo: "Deixe-me dizer-lhe o que eu 
sinto sobre isso". 

Dr. Scott Woodw 00:07:14 Ele aproveita esta oportunidade para ensinar. E ele diz: "Agora, 
a razão pela qual um ajuste à empresa precisa acontecer é 
porque", aqui vai ele, "pretende-se que", versículo um, "ser 
uma empresa eterna". Cada vez que você vê a palavra Ordem 
nesta seção, você pode simplesmente riscar isso e escrever a 
palavra Firma, que era apenas um pseudônimo colocado mais 
tarde para disfarçar o fato de que se tratava de qualquer coisa 
sobre finanças para que os inimigos da igreja que queriam litigar 
não soubessem vir depois disso. 

Hank Smith: 00:07:45 United Firm, United Order, a mesma coisa. 

Dr. Scott Woodw 00:07:48 Ele diz: "Esta era para ser uma ordem eterna com uma 
promessa", versículo dois, "imutável e imutável, que enquanto 
você fosse fiel, receberia uma multiplicidade de bênçãos, mas 
se não fosse fiel, então elas estavam perto de amaldiçoar". Ele 
diz: "Mas portanto", versículo três, "Mas portanto quanto não 
eram fiéis, estavam perto de amaldiçoar". Portanto, na medida 
em que alguns de meus servos", vocês sabem quem são, foi 
Sydney Gilberts e foi W. W. Phelps, "não guardaram o 
mandamento, mas quebraram o pacto através da cobiça e com 
palavras fingidas, eu os amaldiçoei com uma maldição muito 
dolorosa e grave". 

Dr. Scott Woodw 00:08:26 "E decretou em meu coração que, na medida em que qualquer 
homem pertencente à Ordem for encontrado transgressor ou 
quebrar o pacto, ele será amaldiçoado em sua vida e será 
pisoteado". Esta é uma linguagem bastante forte. "Eu, o Senhor, 
não devo ser ridicularizado nestas coisas". O Senhor é tão 
misericordioso quanto o dia é longo, mas quando ele está 
lidando com infratores do pacto que são constantemente 
reincidentes aqui, é com ele que ele está falando aqui. Deixe-
me dar-lhe algum contexto sobre o que Ele quer dizer com 
cobiça e palavras falsas. 
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Dr. Scott Woodw 00:08:58 Na verdade, tenho um pequeno trecho de uma carta, que no dia 
14 de janeiro de 1833, menos de um ano antes, líderes de 
Kirtland escreveram esta carta a Edward Partridge sobre uma 
carta que, tanto quanto sei, não temos uma cópia da carta que 
Sydney Gilbert escrevera em dezembro. Acho que foi bem 
raivosa. Ele disse coisas. Estas são as palavras que temos. Diz: "A 
carta do irmão Sydney Gilbert de 10 de dezembro foi recebida e 
lida com atenção, e as baixas insinuações escuras e cegas que 
estavam dentro, não foram recebidas por nós como da fonte de 
luz". 

Dr. Scott Woodw 00:09:39 Embora suas reivindicações e pretensões à santidade fossem 
grandes, não estamos relutantes em ser castigados ou 
repreendidos por nossas falhas, mas apenas queremos recebê-
lo em linguagem que possamos compreender. Como disse 
Nathan hoje, 'Mas tu és o homem', basta dizer-nos o que tens 
contra nós, sem insinuações e insinuações obscuras aqui". Eles 
disseram: "Estamos cientes de que o irmão Gilbert está fazendo 
muito e uma multidão de negócios à mão, mas deixe-o expurgar 
o velho fermento e fazer seus negócios no espírito do Senhor e 
o Senhor o abençoará, caso contrário, o cenho do Senhor 
permanecerá sobre ele". 

Dr. Scott Woodw 00:10:16 E então eles dizem o seguinte: "Há manifestamente um mal-
estar no irmão Gilbert e um temor que Deus não proverá para 
seus santos em seus últimos dias, e esses medos o levam à 
cobiça. Isto não deveria ser assim. Mas que ele faça exatamente 
como o Senhor lhe ordenou, e então o Senhor abrirá seus cofres 
e seus desejos serão liberalmente supridos. Mas se esta 
disposição inquieta e cobiçosa for acarinhada por ele, o Senhor 
o levará à pobreza, à vergonha e à desgraça". Uau! Isso é uma 
repreensao. 

Hank Smith: 00:10:53 Cobiça inquietante, disposição. 

Dr. Scott Woodw 00:10:57 Você não quer um desses. 

John Bytheway: 00:10:58 E essa carta, essa é uma resposta a uma carta de Sydney Gilbert, 
e quem escreveu essa carta? 

Dr. Scott Woodw 00:11:04 Assim foi escrito, diz desde os líderes da igreja de Kirtland até 
Edward Partridge, que é o líder no Missouri. E eles só dizem: 
"Ouça, a carta que recebemos de Sydney Gilbert, que não 
estava se tornando um membro da firma United, não é assim 
que deve ser". Portanto, cobiça e palavras fingidas. Phelps 
também tinha dito coisas como: "Bem, o que você vai fazer com 
minha impressora e meus materiais e documentos?". E Joseph 
Smith disse: "Ooh, minhas coisas? De quem é essa impressora, 

Doutrina e Convenios 102-105 Transcrição Parte 2 Página 5



 

 

William? Não é a prensa do Senhor? Como você chegou a ter 
essa impressora? Cuidado para não esquecer de que isso é 
resultado da consagração dos santos". 

Dr. Scott Woodw 00:11:50 E assim você pode ver... Então, a natureza humana está apenas 
sendo tecida aqui. E o Senhor está dizendo: "Você quer saber 
por que a Firma Unida precisa ser dissolvida? Bem, é porque 
esse tipo de coisa se infiltrou". Que lições podem haver para 
nós ao pensarmos na quebra de um pacto? O Senhor é sério, 
especialmente quando se repete, você tem sido avisado 
repetidas vezes por líderes. Isto é -  mais de um ano antes, eles 
o advertem para arrepender-se deste tipo de coisa, e ele 
claramente não o fez. E assim o Senhor está aumentando um 
pouco a intensidade aqui, não está? 

Hank Smith: 00:12:20 Acho que este é um bom check de auto controle para todos nós. 
Cuidado com essa disposição cobiçosa que pode simplesmente 
arruinar as coisas em sua vida. E a outra parte disto, Scott, que 
estou ouvindo, é que eu gosto que estes homens fossem muito 
humanos e que eles dissessem coisas que às vezes não 
deveriam ter dito. Espero que Sidney Gilbert se arrependa aqui 
e volte. 

Dr. Scott Woodw 00:12:48 Ele os lembra de como este sistema deve funcionar. Os versos 
11 a 18 nos lembram o esquema, os princípios que devem estar 
na base ou que estão na base do sistema de administração do 
Senhor, que devemos lembrar. Por exemplo, poderíamos 
destacar rapidamente o versículo 14, "Lembre-se de que todas 
as coisas na terra que Deus construiu são minhas", diz ele. "É 
meu propósito prover aos meus santos", repete ele novamente, 
"pois todas as coisas são minhas". É preciso, precisa ser feito à 
minha maneira. E eis que esta é a maneira que eu, o Senhor 
decretou para prover meus santos, que os pobres sejam 
exaltados e que os ricos sejam humilhados". 

Dr. Scott Woodw 00:13:31 "O Senhor convida aqueles que foram abençoados com 
abundância a ajudar os pobres a se levantarem e prosperarem. 
E é sem compulsão. E quando os ricos retêm seus bens, Sião 
sofre". E o Senhor vai falar mais sobre isso, conforme 
prosseguimos na seção 105. Mas isso é tudo ao longo do 
caminho. É cobiça, é egoísmo, é pensar em mim, meu, meu, 
meu, meu, meu, meu e o Senhor diz: "Lembre-se, é meu e você 
é um mordomo, você é um mordomo, você é um mordomo". 

Dr. Scott Woodw 00:14:03 "No entanto", versículo 17, "a terra está cheia e há o suficiente 
e para poupar, sim, eu preparei todas as coisas e dei aos filhos 
dos homens para serem agentes para si mesmos". Portanto, se 
um homem tomar da abundância que eu fiz, e em parte, não 
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sua porção, segundo a lei de meu evangelho, para os pobres e 
necessitados, ele levantará com um olhar maligno no inferno, 
estando em tormento. Você pode escolher totalmente o que 
quer fazer com a abundância que eu lhe dei, mas escute, este é 
o meu caminho. Se vocês são meu povo do pacto, peço-lhes que 
dêem de sua abundância que receberam de mim para ajudar a 
exaltar os pobres, ajudando a construir Siao". 

Dr. Scott Woodw 00:14:45 E parece que essa lição simplesmente não se esqueca, não se 
esqueceu e não se vai se esquecer. Isso causou problemas no 
Missouri, em sua expulsão, e agora está causando o fim da 
Firma Unida, é o que está acontecendo aqui. 

Hank Smith: 00:14:59 Acho que o final do versículo 18, que é uma referência direta à 
parábola de Lázaro e do homem rico, ele simplesmente não 
daria nem mesmo a migalha de um Lázaro de sua mesa. Lázaro 
só queria as migalhas da mesa e disse: "Não, não vou dar a 
você". É uma parábola fantástica. E isto parece ser uma lição, 
você está certo, Scott, ele está dizendo uma e outra vez, o 
egoísmo destruirá Zion. 

Dr. Scott Woodw 00:15:25 Sim, ainda não se afundou, aparentemente 

John Bytheway: 00:15:27 É difícil não ler isto e apontar os dedos para nós mesmos. Essa é 
uma boa aplicação disto. Eu sou assim? Porque eu sempre olho 
para eles e penso que eles tinham menos do que nós temos 
agora. 

Hank Smith: 00:15:42 É fácil também, John, olhar para pessoas que têm mais do que 
eu e dizer: "Sim, eles deveriam estar dando". Espero que mais 
ou menos leia este verso. 

John Bytheway: 00:15:52 Você sabe quem realmente precisa desses versos. Não eu, claro, 
mas as pessoas que tem muito dinheiro.  

Hank Smith: 00:15:58 Eu não, sim. 

Dr. Scott Woodw 00:16:00 Estou bem, sim. 

John Bytheway: 00:16:01 Estou indo muito bem. 

Dr. Scott Woodw 00:16:02 Portanto, não queremos passar por todos os detalhes  da sessao 
104, eu acho. Deixe-me resumir algumas coisas, e então se os 
ouvintes quiserem ir mais fundo, eu acho que deveriam. 
Versículos 19 a 46 é uma grande seção onde o Senhor diz: 
"Escutem, eis o que vamos fazer". Vamos distribuir as 
propriedades de Kirtland que foram administradas pela United 
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Firm como mordomos pessoais aos membros da firma em 
Kirtland". E ele passa por cada pessoa da firma e diz: "Esta é sua 
administração, esta é sua administração, e se você se sair bem, 
você...". Vejamos, ele repete uma e outra vez. Ele diz: "Esta será 
sua mordomia sob a qual você será nomeado para eles, e na 
medida em que eles forem fiéis, eu os abençoarei e 
multiplicarei as bênçãos sobre eles". Ele diz isso uma e outra vez 
após cada mordomia. Sede fiéis, e sereis abençoados 
abundantemente. 

Hank Smith: 00:16:54 Estou vendo os nomes aqui, Scott, Sidney Rigdon, verso 20, 
Martin Harris, John Johnson, Frederick Williams, Oliver 
Cowdery, 28, Newel K. Whitney, 39. Portanto, ele está apenas 
distribuindo o que resta para os indivíduos. 

Dr. Scott Woodw 00:17:12 Isso mesmo. E esta vai ser sua administração, está em seu nome 
pessoal, mas lembre-se de quem é. E ele está lhes devolvendo 
coisas como a propriedade em que você vive, como Newel K. 
Whitney, versículo 39: "Eu lhe nomeei a casa e o terreno onde 
ele agora reside, que agora é sua mordomia, o lugar onde você 
está morando, também sua loja", e coisas que ele já estava 
interessado e já tinha alguma mordomia. Isto agora é apenas a 
desvendar oficialmente os laços com o Missouri. 

Hank Smith: 00:17:49 Eu não seria um bom amigo para minha amiga, Juliet Sorensen, 
que está servindo em Kirtland, se eu não apontasse as cinzas no 
versículo 39. Se você for em um tour a velho Kirtland, você pode 
ver as cinzas. E isso lhes rendeu muito dinheiro. 

Dr. Scott Woodw 00:18:05 Foi um dos poucos empreendimentos comerciais que realmente 
foi rentável para eles. 

Hank Smith: 00:18:10 Sim. Sim. Esse e um salve para voce, Juliette. 

John Bytheway: 00:18:14 Isso é tão legal. E é assim que meus filhos pronunciam o nome 
de sua irmã mais velha por muito tempo. Ashley, eles 
pronunciaram Ashery por um longo tempo 

Hank Smith: 00:18:23 Ei, ainda bem que essa é uma bela gravatinha aí dentro, John. 

John Bytheway: 00:18:26 Sim, se você já esteve em Kirtland, é divertido fazer um tour por 
lá. E eles fizeram sabão lá, certo Hank? 

Hank Smith: 00:18:30 Sim, eles fizeram o potássio, que eles puderam vender. 

John Bytheway: 00:18:33 Potássio. 
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Hank Smith: 00:18:33 Sim, o potássio. 

Dr. Scott Woodw 00:18:35 Potássio. Sim. Então é nos versículos 47 a 53 que o Senhor 
dissolve oficialmente a Firma Unida. Veja o versículo 53, ele diz, 
bem, infelizmente, o versículo 52, "O pacto sendo quebrado 
pela transgressão, pela cobiça e por palavras fingidas, portanto 
você é dissolvido como uma Ordem Unida". 

Hank Smith: 00:18:56 Uau. 

Dr. Scott Woodw 00:18:57 Verso 48, ele diz: "Vamos ter uma Ordem Unida, ou Firma 
Unida, da estaca de Siao e Kirtland, e vamos ter uma totalmente 
separada chamada Firma Unida da Cidade de Siao". Assim 
termina aí mesmo, a associação conjunta da Firma. Os versos 54 
a 59 apenas revisam, novamente, alguns dos princípios e 
propósitos para seus comissários de bordo. 

Dr. Scott Woodw 00:19:20 Meu favorito é em 59, esta é uma perspectiva meio legal sobre 
a escritura, veja isto: "Se você quer saber como o Senhor se 
sente sobre a impressão das escrituras e porque Ele acha que 
vale a pena os fundos necessários para imprimir as escrituras", 
ouça o que Ele diz aqui, ele diz que, no versículo 58, ele está 
falando sobre: "Imprimir minhas palavras, a plenitude das 
minhas escrituras, as revelações dos pactos doutrinários de que 
temos falado, ele diz, versículo 59, "Aqui está o porquê". Com o 
propósito de edificar minha igreja e o reino sobre a terra e 
preparar meu povo para o tempo em que eu habitarei com eles, 
que está próximo". 

Dr. Scott Woodw 00:19:54 Não sei quantas vezes penso nas escrituras como os 
instrumentos que Deus nos deu para ajudar a preparar a sua 
segunda vinda, os instrumentos que Deus nos deu para 
construir a igreja e o reino de Deus na Terra. É uma coisa a uma 
que as escrituras fazem dentro de nossos próprios corações, 
ajudando-nos a nos tornarmos puros. Mas há também esta 
coisa agregada que acontece quando as 11 testemunhas das 
escrituras continuam a nos influenciar. É a preparação para que 
Jesus volte, e Jesus pensa que vale a pena investir, para fazer 
chegar as escrituras às pessoas. E isso é fantástico. 

Hank Smith: 00:20:27 Sim, isso é lindo. E a quantidade de escrituras que imprimimos 
hoje. 

Dr. Scott Woodw 00:20:32 Sim, cara. 

Hank Smith: 00:20:33 Sim. É apenas astronômico. Você consegue imaginar mostrar a 
estes homens, a estas pessoas, o tempo de Jill Smith, as 
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centenas de milhões de cópias do Livro de Mórmon que haviam 
sido impressas? 

John Bytheway: 00:20:45 Em 120 idiomas do que quer que seja. 

Dr. Scott Woodw 00:20:50 E agora estamos dando de graça. Estamos dando-as de graça 
para quem quiser uma cópia. Isso fala da consagração de santos 
suficientes hoje, que estamos vendo o impacto. Quando você 
consagrar, veja como Deus... 

Dr. Scott Woodw 00:21:03 ... Vendo o impacto quando você consagrar, veja como Deus 
pode construir Sião através da consagração dos muitos 
membros. É fenomenal, o que está acontecendo com eles. Sim, 
é fenomenal, o que está acontecendo com eles. Versos 60 a 77, 
comandam o estabelecimento de duas tesourarias, uma para 
imprimir as escrituras especificamente, e uma tesouraria para 
todas as outras receitas de suas hospedarias, as diferentes 
fazendas ou a loja [Nokie Whitney 00:21:27], et cetera. E então, 
os versos 78 a 86 dão conselhos sobre como sair de uma dívida. 

Hank Smith: 00:21:34 Essa instrução para pagar todas as suas dívidas me fez lembrar a 
seção 19. Quando Martin Harris foi avisado, pague a dívida que 
você contraiu com a gráfica, ou pelo menos eu vendo da 
escravidão, e isto é meio interessante de se ver. Scott, eu já ouvi 
você compartilhar algo antes sobre dívidas de profetas mais em 
nosso tempo que eu pensei que seria útil para nossos ouvintes. 

Dr. Scott Woodw 00:21:57 Então, sim, vamos ter alguma perspectiva sobre a dívida. Nem 
tudo é, você tem que se livrar de tudo agora mesmo. Por 
exemplo, o Élder Joseph B. Wirthlin, ele disse que algumas 
dívidas, como para uma casa modesta, despesas de educação, 
talvez para um primeiro carro necessário, podem ser 
necessárias. O Presidente Hinckley disse que, "nas operações 
financeiras da igreja, observamos dois princípios básicos e 
fixos". O presidente Hinckley disse: "Primeiro, a igreja viverá 
dentro de suas possibilidades". Não gastará mais do que recebe, 
Dois, uma porcentagem fixa da renda será reservada para 
construir reservas contra o que poderia ser chamado de um 
possível "dia chuvoso". Durante anos, a Igreja tem ensinado a 
seus membros o princípio de reservar uma reserva de 
alimentos, bem como dinheiro para atender às necessidades de 
emergência que possam surgir. Estamos apenas tentando seguir 
o mesmo princípio para a Igreja como um todo". 

Dr. Scott Woodw 00:22:50 Então, sim, você pode precisar de alguma dívida para começar. 
Este cenário particular de que o Senhor está falando com eles é 
diferente do que, eu acho, a maioria de nós vai se encontrar 
dentro. Mas acho que o princípio geral se aplica, vamos viver 
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dentro de nossas possibilidades, vamos pagar nossas dívidas 
quando isso fizer sentido, e podemos fazer isso bem sem 
prejudicar nossas famílias e seguir o exemplo geral da igreja ao 
viver dentro de nossas possibilidades e pondo de lado algumas 
economias para um dia chuvoso. 

Hank Smith: 00:23:22 Então, Scott, notei que a seção 104 é recebida em abril, a seção 
105 é recebida em junho. E suponho que muita coisa acontece 
entre abril e junho. Então, você nos diz o que acontece. 

Dr. Scott Woodw 00:23:37 Sim. Eu não sei se você pode ouvir se meu microfone 
simplesmente pegou, quando você disse que havia uma 
trovoada, que acabou de acontecer do lado de fora da minha 
janela bem aqui, há chuva na janela, e o trovão. E eu acho que 
isso é perfeito para falar de uma seção 105. Portanto, deixe-me 
dar-lhe a linha do tempo aqui. No dia 5 de maio, eles fizeram a 
maior parte do recrutamento em casa e em Michigan, e o 
acampamento de Siao deixa Kirtland. Eles estão a caminho do 
Missouri para ir ajudar os santos que foram deslocados a voltar 
para as terras que lhes pertencem por direito. E isto é a 
América, certo? Nós deveríamos... E o Governador Duncan 
pensa: "Não há como alguém argumentar que isso não é sua 
propriedade". Você tem todo o direito a ela, e eu o ajudarei". A 
milícia do estado, a milícia, se encontra com você e nós 
ajudaremos seu povo a entrar lá. 

Dr. Scott Woodw 00:24:35 Então, eles vão marchar de 5 de maio a 22 de junho. E esta vai 
ser uma longa marcha. Vão ser quase 900 milhas. Acho que são 
880, e eles não estão muito bem preparados em termos de 
comida e ração. Haverá muitos dias quentes, muitos pés 
cansados, muita gente faminta, muita desidratação, muita 
comida rançosa. E isto vai testar a saude mental do povo. Vai 
testar Joseph, o profeta, George A. Smith, o primo de Joseph. 
Ele era um adolescente neste acampamento, e disse que 
quando Heber C. Kimball convidou Joseph para cavalgar na 
carroça porque ele é o profeta, "Venha cavalgar na carroça 
comigo". Joseph diria: "Não, obrigado". E ele andava de 20 a 40 
milhas por dia, junto com todos os outros. Ele tinha os pés 
calejados, junto com todos os outros. Ele comia a comida, bebia 
a água, e comia um pouco das racoes. 

Dr. Scott Woodw 00:25:34 E eu acho que isto está testando a todos. Está testando sua 
paciência, está testando sua determinação, está testando parte 
de sua fé e Joseph Smith, o profeta. William E. McLellin quando 
apostatou, ele será um dos 12 apóstolos originais que deixarão 
a igreja que ele vai citar uma das razões pelas quais deixou a 
igreja foi porque não acreditava que nosso Senhor era um 
homem de guerra. E que quando Joseph fez esta expedição ao 

Doutrina e Convenios 102-105 Transcrição Parte 2 Página 11



 

 

acampamento de Sião, isso foi evidenciado que ele era um 
profeta caído porque estava sendo como uma guerra. As 
pessoas vão ter algumas suposições, vão ser violentas enquanto 
assistem ao desdobramento disto. E, ao mesmo tempo, algumas 
pessoas vão ter sua fé profundamente, ricamente fortalecida, e 
vão sair desta melhores e prontos para que o trabalho do 
Senhor assuma o próximo nível de responsabilidade. 

Dr. Scott Woodw 00:26:24 Portanto, este é o 18 de junho. Deixe-me contar-lhes uma 
história sobre relâmpagos e trovões, isto é fantástico. Então, no 
dia 18 de junho, o acampamento de Siao chegou a uma milha 
de Richmond, que era a sede do condado de Ray, que fica perto 
do condado de Jackson. Como o exército está acampando lá, o 
profeta teve uma premonição de perigo. Ele foi para a floresta, 
rezou por segurança e teve a certeza de que o Senhor os 
protegeria. Ele então teve o acampamento acampado nas 
primeiras horas da manhã, e eles saíram sem orações ou café da 
manhã. Enquanto marchavam por Richmond, uma mulher 
escrava lhes disse: "Há aqui uma companhia de homens que 
estão esperando e que se calcula matar você esta manhã, 
enquanto você passa", o que seria assustador, certo? Mas 
enquanto eles passavam, nada aconteceu. Em vez de chegarem 
ao destino pretendido de Liberty, eles acamparam dentro do 
Condado de Clay naquela noite, em alerta, bem na vigia. 

Dr. Scott Woodw 00:27:19 Havia histórias circulando no Condado de Jackson e nos 
condados próximos de que os mórmons vinham com 2000 
homens, e que eles viriam e os eliminariam. E eles estavam 
dizendo que os homens iam ser mortos, e as mulheres iam ser 
feitas suas escravas, e todo tipo de coisas que eles não estão 
dizendo, mas eles são apenas essas histórias inflamatórias. Mas 
as pessoas estão sendo chicoteadas em um frenesi do tipo: 
"Não vamos deixar isso acontecer, vamos? Não!" E assim eles 
estão prontos para enfrentar os mórmons. Enquanto isso, os 
medos de Joseph são confirmados quando cinco Missourianos 
armados entram no acampamento, praguejando e jurando, e 
eles dizem: "Os mórmons vão ver o inferno antes da manhã". 
Posso dizer isso no podcast? 

Hank Smith: 00:28:04 Sim, você pode dizer que sim. É uma citacao. [crosstalk 
00:28:05]. 

Dr. Scott Woodw 00:28:05 Esta foi uma citação. Eles se gabavam de que quase 400 homens 
tinham unido forças dos condados de Ray, Lafayette, Clay, e 
Jackson. E estavam então se preparando para atravessar o rio 
Missouri em Williams Ferry e destruir totalmente os mórmons. 
Ouviram-se tiros à distância e alguns dos homens queriam lutar, 
alguns do campo de Israel pensavam: "Vamos fazer isso! Foi por 
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isso que viemos". Mas o profeta  prometeu que o Senhor os 
protegeria. Ele declarou... Eu amo isso. Ele disse: "Fique quieto 
e veja a salvação de Deus". Alguns minutos após a partida dos 
Missourianos, uma pequena nuvem negra apareceu no céu 
claro do Ocidente. Ela se moveu para o leste, desenrolou-se 
como um pergaminho, e encheu os céus de escuridão. Quando 
a primeira carga de mafiosos começou a cruzar o rio Missouri ao 
sul, uma tempestade repentina tornou quase impossível que o 
barco voltasse para pegar outra carga. 

Dr. Scott Woodw 00:29:01 A tempestade foi tão intensa. O registro diz que o 
acampamento de Siao, eles abandonaram suas barracas. Eles 
encontram abrigo em uma antiga casa de reunião batista, e 
Joseph, ele exclama: "Rapazes, há algum significado para isto. 
Deus está nesta tempestade". Era impossível para qualquer um 
dormir, então eles cantavam hinos, apenas chovendo como 
loucos. E eles estão cantando nesta velha igreja batista e tudo lá 
fora é, diz ele, "durante este tempo, todo o dossel do amplo 
horizonte estava em um só brilho com terríveis palmas de 
trovão". Os mafiosos estavam se esforçando para encontrar 
refúgio, e esta tempestade quebrou galhos de árvores, destruiu 
colheitas, ensopou e tornou inúteis todas as munições dos 
mafiosos. 

Dr. Scott Woodw 00:29:44 Ele assustou e dispersou seus cavalos, elevou o nível do rio que 
eles estavam tentando vindimar e derrubar os mórmons. Quase 
40 pés em meia hora, apenas "boom!". Impediu-os de atacar o 
acampamento de Zion. O profeta recordou, em sua história, que 
"parecia que o mandato de vingança havia saído do Deus das 
Batalhas para proteger seus servos da destruição de seus 
inimigos". 

Dr. Scott Woodw 00:30:11 Meu favorito é dois dias depois, o Coronel Scotts do exército do 
inimigo, cavalga para o acampamento de Siao para conhecer as 
intenções do Mórmon. E ele diz a Joseph, depois daquela 
tempestade, ele disse: "Vejo que existe um poder Todo-
Poderoso que protege este povo. E o profeta explica então que, 
"O único propósito do acampamento de Sião é apenas ajudar 
nossos irmãos e ser reintegrado em suas terras. Não temos 
nenhuma má intenção. Não temos a intenção de ferir ninguém. 
Os relatos malignos que circulam sobre nós são falsos. Eles 
estão tentando fazer com que pessoas mal intencionadas 
venham contra nós para nos destruir". Depois de ouvir isso, 
Scotts e seus companheiros foram tão afetados pelas histórias 
dos julgamentos e sofrimentos injustos dos santos, que 
prometeram então usar sua influência para compensar os 
sentimentos contra os mórmons, que é... 
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Dr. Scott Woodw 00:30:59 Então é na véspera do dia 22, que é, você notará neste capítulo 
ou no título da seção, 22 de junho é quando esta revelação é 
recebida. Então, o que acontece que faz com que a revelação 
aconteça? Bem, eles recebem algumas más notícias. Eles 
recebem uma má notícia de que o governador Daniel Dunklin 
negou seu acordo de apoiar o exército, de trazer qualquer uma 
de suas milícias, de ajudar a escoltar os santos dispersos de 
volta para casa, para suas propriedades. E isso é uma notícia 
devastadora, certo? Porque agora são só eles, 200 deles, 221, e 
há como centenas de criancas do lado oposto. Então esta é uma 
grande decepção que o governador tenha retirado sua 
promessa de apoiar os santos. E foi em meio a isso que foi 
aconselhado em conjunto. "O que devemos fazer?", pergunta 
Joseph ao Senhor, ea seção 105 é o resultado. Portanto, esse é 
o cenario. 

Hank Smith: 00:32:09 Alguma razão para isso acontecer? Talvez apenas manobras 
políticas? 

Dr. Scott Woodw 00:32:13 Sim. A razão que acontece, de acordo com algo que eu estava 
lendo nos jornais de Joseph Smith sobre isso, recentemente, 
dizia que o Governador Dunklin acreditou nos boatos. Ele viu 
que as pessoas no condado de Jackson e no condado de Ray, 
eram um pouco fanáticas. Eles estavam loucos. Eles se 
convenceram das histórias que tinham ouvido sobre os santos e 
estavam sedentos de sangue. E o governador Dunklin sentiu 
que se fizéssemos isso, isso levaria a um banho de sangue. Pois 
é. Isto vai levar a uma guerra civil aqui mesmo no Missouri. Isto 
não vai ser uma experiência pacífica. E assim eu acho que seu 
julgamento foi, esta não é a hora de ninguém entrar no 
condado de Jackson com armas. Mesmo a milícia estatal, 
enquanto os membros da igreja estiverem lá, isso vai ser 
provocador. 

Dr. Scott Woodw 00:33:12 E assim eu acho que seu pensamento foi: "Vamos prevenir a 
violência". Com toda a justiça para o Governador Dunklin, ele 
não parece ser um mentiroso. Ele parece ser um governador 
preocupado. Mas agora eles estão lá. E agora, o que eles fazem? 
Eles andaram 880 milhas. Eles vão para o norte por [inaudível 
00:33:33] 10 ou 20 milhas até um membro da fazenda da igreja 
lá, perto de um rio de pesca. E a seção 105 é recebida lá. Então, 
agora, Joseph pergunta ao Senhor: "O que fazemos agora?". E é 
na verdade 105 é a resposta. Assim, os versículos 1 a 15 dão a 
primeira razão do Senhor porque Sião não vai ser redimida 
agora, e depois os versículos 16 e 17 dão a segunda razão. 
Portanto, vamos olhar para os versículos de 1 a 15. 

Doutrina e Convenios 102-105 Transcrição Parte 2 Página 14



 

 

Dr. Scott Woodw 00:34:08 A primeira razão pela qual o Senhor diz que Sião não vai ser 
redimida agora é porque... Versículo dois, aqui está novamente: 
"Eis que eu vos digo. Se não fossem as transgressões do meu 
povo falando a respeito da igreja e não de indivíduos, eles 
poderiam ter sido redimidos mesmo agora. "O que isso 
significa? Falando a respeito da igreja e não de indivíduos. Isso é 
fascinante. E há uma frase que eu quero usar, a frase bênçãos 
coletivas, isso faria sentido? As bênçãos coletivas exigem uma 
obediência coletiva. Ou seja, se Deus vai abençoar um povo 
inteiro, vai exigir o esforço unificado e coletivo e a obediência 
de todo o povo. Sim, algumas poucas pessoas podem estragar 
tudo, certo? Não sei qual é a quantidade exata necessaria para 
bagunçar a bênção corporativa, mas qualquer que seja esse 
limite, eles o ultrapassaram. E o Senhor disse... Não estou 
falando de nenhuma pessoa em particular e estou falando disso 
coletivamente. Portanto, o Senhor está dizendo aqui que você 
ainda não aprendeu a lição número um, que é aprender a 
transmitir de sua substância como se tornando santos. 

Dr. Scott Woodw 00:35:18 E então, surpreendentemente, ele diz... Eu não estou falando 
apenas do Missouri. Isto é interessante. Vejam só isto. No 
versículo sete, "não falo a respeito daqueles que são nomeados 
para liderar meu povo, que são os primeiros anciãos de minha 
igreja, pois nem todos estão sob condenação, mas falo a 
respeito de minhas igrejas no exterior". Aqueles que estão fora 
do Missouri também". E não apenas aqueles em Kirtland, mas 
aqueles que estão espalhados por pequenos ramos", diz ele. 
"Há muitos que dirão, onde está o Deus deles? Eis. Ele os 
entregará no momento em que houver problemas. Caso 
contrário, não subiremos a Sião e manteremos nosso dinheiro". 
As pessoas estão esperando que Deus as entregue, para decidir 
se elas vão ou não realmente consagrar. Quando virmos que o 
projeto de Sião está em pleno andamento, então 
contribuiremos com nosso dinheiro. 

Dr. Scott Woodw 00:36:09 O Senhor diz: "Isso é ao contrário". Isso na verdade está 
atrapalhando a causa". Portanto, ele diz: "Em conseqüência das 
transgressões do meu povo, é conveniente em mim que meus 
anciãos esperem por uma pequena estação para a redenção de 
Sião". Portanto, esta é uma corporação além do Missouri, 
estamos falando de toda a igreja. Ele lhes pediu repetidas vezes, 
mais recentemente na seção 101, que desistissem de seu 
dinheiro para ajudar na compra de terras em Sião. E isso em 
combinação com o acampamento de Siao, ajudaria a redenção 
de Siao. Mas o dinheiro não veio, e nós só conseguimos alguns 
voluntários. Essa é a razão número dois. 
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Dr. Scott Woodw 00:36:47 No versículo 16, ele diz: "Eu ordenei ao meu servo Joseph Smith 
que dissesse à força da minha casa. Mesmo meus guerreiros, 
meus jovens, meus homens de meia-idade para se reunirem 
para a redenção do meu povo, para derrubar as torres de meus 
inimigos e dispersar seus guardas. Mas a força de minha casa, 
eu não ouvi minhas palavras". Bem, eu só tenho 221. Isso não é 
suficiente. Portanto, duas razões para Sião não ser redimida 
agora: os vários ramos da igreja, número um, não aprenderam a 
consagrar seu dinheiro como eu lhes pedi que fizessem. E Sião 
não pode ser redimida até que o corpo de santos como um todo 
aprenda a dar outra substância. E então o problema número 
dois, não havia um número suficiente de homens jovens e de 
meia-idade que responderam ao chamado para virem resgatar 
Sião como eu lhes pedi que fizessem. Ele nem sequer menciona 
o Governador Dunklin, o que é interessante. Mas esse foi o 
ímpeto que os levou a fazer a pergunta. Mas o Senhor nem 
sequer o menciona de forma alguma aqui. 

Hank Smith: 00:37:48 Então Scott, não estou ouvindo nenhuma consagração, 
nenhuma unidade. Não há consagração e não há unidade, e 
Sião não pode ser construída sem consagração e sem unidade. 
Acho que essa é quase a definição, certo? Consagrados, pessoas 
unidas e... 

Dr. Scott Woodw 00:38:04 É isso mesmo. Sim, é verdade. Sim, é isso mesmo. É isso mesmo. 

Hank Smith: 00:38:07 E eles não têm nenhum dos dois. 

Dr. Scott Woodw 00:38:08 E você não pode receber as bênçãos de Siao sem ser o povo de 
Siao. Você não pode obter as bênçãos de Siao sem viver o amor 
de Siao. Sim, isso mesmo. É isso mesmo. 

Hank Smith: 00:38:19 Então é quase como se ele dissesse: "Escute, Siao está 
esperando por você. Está pronto. Eu estou pronto quando você 
estiver pronto para ser um povo de Sião. Siao está pronta para 
ser construída, mas por enquanto não temos gente suficiente 
que esteja dentro". Certo? 

John Bytheway: 00:38:36 É uma discussão importante porque podemos sempre falar 
sobre, sim, fomos perseguidos e isto aconteceu conosco, e isto 
aconteceu conosco, mas o que o Senhor está realmente 
dizendo? Eu acho que isso é... Eu gostei da maneira como você 
colocou que Scott aqui são as razões, e elas foram internas. Nos 
eramos as razoes. Dizendo-nos como se eu fosse um membro 
da igreja com eles naquela época, mas nós trouxemos um 
pouco disso sobre nós mesmos. 
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Hank Smith: 00:39:03 E é a mesma coisa hoje. Vocês não acham que hoje é a mesma 
coisa, os dois? Siao está esperando por nós, como igreja, pronta 
para que estejamos unidos e consagrados. E isso vai acontecer. 

Dr. Scott Woodw 00:39:17 Agora, como é que isso se parece em 2021? E que bênçãos 
coletivas exigirão obediência coletiva e consagração. Quero 
dizer, o Senhor diz que, basicamente, Ele está pronto quando 
nós estivermos, para o que quer que pareça e tenha isso. 

Hank Smith: 00:39:31 E o que precisamos é das pessoas que estão dispostas a colocar 
todas as fichas, não importa o quê, certo? Sim, eu estou dentro. 
Estou aqui com você. 

Dr. Scott Woodw 00:39:38 Ouça a seção... Só para voltar à seção 101, versículo 75. Vamos 
ver o que o Senhor disse em dezembro. Ele disse: "Há ainda 
agora, já em estoque, o suficiente, sim, até uma abundância 
para redimir Siao e estabelecer seus lugares de desperdício. Não 
há mais para serem jogados onde as igrejas que se chamam 
pelo meu nome, dispostas a ouvir a minha voz". Uhu!, certo? 
Então, há o suficiente lá, o Senhor continua dizendo. E ele não 
está desistindo de Siao, mas está dizendo-lhes aqui que, como 
você disse, John, é interno, e eles têm algum trabalho a fazer. 
Na verdade, essa é a solução. Ele realmente dá uma solução 
aqui e ele dá duas soluções. Portanto, há dois problemas, e há 
duas soluções. A solução número um está nos versículos 9 e 10, 
diz o Senhor. Vou apenas resumir estas soluções como 
educação e um dom. 

Dr. Scott Woodw 00:40:32 Essas são as duas soluções. Assim, os versos 9 e 10 falam sobre 
educação. O Senhor diz que tanto os anciãos quanto meu povo 
precisam ser ensinados mais perfeitamente, ter experiência e 
saber mais perfeitamente a respeito de seu dever e das coisas 
que eu necessito em suas mãos. Eu adoro como ele é paciente 
aqui. Ele é exigente. Podemos dizer isso sobre Deus, ele é 
exigente. Ele exige obediência, mas ele diz: "Escute, vamos levar 
o tempo que você precisar". Você precisa de mais tempo para 
aprender, para ter experiência e para aprender mais 
perfeitamente o que estou lhe pedindo sobre seu dever e as 
coisas que estou exigindo de você". 

Dr. Scott Woodw 00:41:10 Um dos meus pensamentos favoritos do Brad Wilcox, ele deu 
uma palestra uma vez e disse: "Você sabe como as vezes no 
sacramento, já ouviu um sacerdote se perder um pouco na 
oração? E, claro, todos podem acenar com a cabeça pedindo 
que se repita. Você já ouviu alguma vez falar de um sacerdote 
esquecer um pouco a oração uma e outra vez, e ela começa a 
ficar incômoda e desconfortável na congregação? E cada vez 
que o bispo se inclina, abana a cabeça e diz: "Mais uma vez", 
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disse Brad. Ele disse que não há nenhum interruptor secreto 
que um bispo possa virar que abra um alçapão embaixo do 
sacerdote e sugue os sacerdotes analfabetos para dentro do 
calabouço até que eles consigam obter essas orações. Ele disse: 
"O Senhor quer que essa oração seja feita exatamente da 
maneira correta". Mas você pode fazer tantas tentativas 
quantas forem necessárias para acertar". Às vezes você 
simplesmente...". 

Dr. Scott Woodw 00:42:03 precisa se esforcar para fazer certo. Às vezes você só precisa 
praticar até acertar, certo? E eu amo esse pensamento, amo a 
imagem de Deus que retrata que ele é exigente, mas ele 
também é paciente e misericordioso. E assim, é isso que vejo 
nos versículos 9 e 10, você tem que aprender mais um pouco. 
Aparentemente, há mais coisas que você precisa saber mais 
perfeitamente sobre seu dever e as coisas que lhe peço e vamos 
levar o tempo que você precisar. E para que isso aconteça, ele 
diz nos versículos 11 e 12, e menciona novamente nos 
versículos 18 e 33, ele fala de um dom. Ele diz que isto não pode 
ser trazido para passar esta experiência educacional completa, 
esta reorientação de seus corações e mentes, até que os meus 
anciãos sejam dotados de poder do alto. Pois eis que eu 
preparei um grande dom e uma bênção a ser derramada sobre 
eles, tanto quanto eles são fiéis e continuam com humildade 
diante de mim. 

Dr. Scott Woodw 00:42:58 E então ele realmente lhes diz no versículo 33, se você se tornar 
isso, esse dom vai acontecer, diz ele no Templo de Kirtland. De 
volta a Kirtland, há um dom do alto que meus portadores do 
sacerdocio precisam receber como ... ele não é super explícito 
aqui, mas parece de alguma forma ligado a esta experiência 
reorientadora, reeducadora e talvez eles precisem do dom de 
Deus, este dom de poder para ajudá-los a ser o que ele precisa 
que eles sejam, para viver as leis que ele precisa que eles vivam, 
para realizar o projeto Sião, o reino de Deus que precisa ser 
realizado em preparação para sua vinda. Então, todos estes 
estão ligados entre si, certo? 

Hank Smith: 00:43:38 Sim. Se você voltar à 101, não era essa a parábola? Para que ele 
precisa da torre? Certo? Para que ele precisa do templo? Bem, 
eu precisava do templo para que você pudesse aprender a ser 
Siao. E por isso vamos ter que ir fazer isso em outro lugar. 

Dr. Scott Woodw 00:43:54 Sim. E se você puder ter isso em mente que um dos principais 
objetivos do templo é nos tornar Siao como ou reino pronto, 
pronto para o rei vir, sendo tão consagrado e puro de coração e 
mente e todas as coisas que lhes faltam aqui e que ao olharmos 
dentro de nossas próprias almas, vemos que muitas vezes nos 
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faltam os convênios do templo e que é exatamente isso que 
eles são calculados para fazer. Agora isso não vai acontecer até 
Nauvoo, do que estamos falando aqui, mas Kirtland vai ser o 
início desse tipo de purificação do coração. É isso mesmo. 

Hank Smith: 00:44:29 Certo. Não é isso que Isaías diz, vá para a montanha do Senhor, 
ele nos ensinará seus caminhos, bateremos nossas espadas em 
arados, certo? Estou entendendo bem isto? Nós vamos ... 
nossas lanças em ganchos de poda. Na minha mente ele está 
dizendo, vamos ao templo para que nos ensinem e nos mudem, 
certo? Podemos ser mudados de uma espada para um arado, 
certo? Uma arma de guerra para uma arma de alimentar as 
pessoas. E parece que isso se encaixa muito bem aqui. Você não 
acha que Scott, com a idéia do templo é o que vai transformar 
você em um povo do tipo Sião, uma pessoa Sião. 

Dr. Scott Woodw 00:45:08 Sim. Parte dessa educação, essa reorientação que eles 
precisam, não estamos fazendo as coisas do jeito do mundo, 
certo? E é difícil desaprender, certo? Você pode ouvir Yoda 
dizer, você deve desaprender o que aprendeu. Eu não sei, John, 
você pode fazer uma boa imitação do Yoda ou... 

Hank Smith: 00:45:30 Aposto que ele pode. 

Dr. Scott Woodw 00:45:30 Isso está em seu repertório? 

John Bytheway: 00:45:31 Faça Yoda, eu não posso. 

Hank Smith: 00:45:33 Não vai ficar ... essa é uma grande linha. 

Dr. Scott Woodw 00:45:38 Isso foi bom. Você deve desaprender o que aprendeu. Certo? 
Uma das minhas citações favoritas de Yoda. Na verdade, essa 
frase é quase uma frase exata de Levi Hancock, que estava no 
Acampamento de Siao. Ele disse que o profeta Joseph ensinou 
aos que estavam no Acampamento de Sião que "tínhamos que 
desaprender o que aprendemos com o mundo". Essa era uma 
das coisas que precisávamos derramar. Quanto tempo vai levar 
para desaprender o que aprendemos do mundo que nos 
impede de receber as bênçãos de Sião e o que o Senhor está 
dizendo aqui, o tempo que for preciso, certo? Você pode ver o 
bispo olhando para cima e balançando a cabeça e dizendo, mais 
uma vez, tente novamente. Sim... 

Hank Smith: 00:46:23 Você vai tê-lo. Você vai tê-lo. 

Dr. Scott Woodw 00:46:24 Você vai tê-lo. Você vai tê-lo. Por mais que muitas tentativas 
sejam necessárias, continue tentando. 
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Hank Smith: 00:46:29 Antes no podcast que você disse, este é o caminho. Então você 
citou o Mandaloriano e lá, você acabou de citar Yoda assim, 

Dr. Scott Woodw 00:46:35 Quero dizer, então... 

Hank Smith: 00:46:35 Não sei, há algo ali. Acho que há algum plágio acontecendo. Isto 
foi escrito primeiro. 

Dr. Scott Woodw 00:46:43 Sim. 

John Bytheway: 00:46:45 Bem, isto é humilhante. Quer dizer, pensando no próprio 
Joseph caminhando, como você disse, 30 ou 40 milhas em um 
dia, não entrando em uma carroça. E eu acho que posso ser 
tentado a murmurar, bolhas em seus pés e tudo mais, e depois 
chegar lá. Quer dizer, o Acampamento de Zion é apenas para 
uma história fascinante. E aprecio a maneira como você 
explicou as razões, as soluções, isto é realmente uma boa 
historia Scott. Lembro-me de que o presidente Benson limpou a 
ênfase interna da embarcação, preocupou-se tanto com as 
coisas externas quanto com as externas, mas temos que 
começar por dentro. 

Dr. Scott Woodw 00:47:22 Sim. E eu acho que John, alguns ouvintes talvez queiram se 
agarrar a essa frase. Você acabou de mencionar o versículo 14, 
onde o Senhor promete travar sua batalha. Ele diz: "Eu não exijo 
em suas mãos que lutem as batalhas de Sião". Pois, como já 
disse no mandamento anterior, mesmo assim cumprirei, 
travarei suas batalhas. Para as imagens ali, você pode pensar 
naquela tempestade, que ele as protegeu em grande estilo. 
Portanto, fisicamente, essa é certamente uma das coisas que 
ele pode querer dizer aqui, mas sim, você trabalha em você, 
você trabalha em seu coração, você trabalha para se tornar 
aquele povo de Sião de acordo com as leis do reino celestial, 
disse ele no versículo cinco, trabalhe nisso e eu vou me 
preocupar com os inimigos. 

Hank Smith: 00:48:04 Para mim, só estou pensando pessoalmente, como posso ser 
mais consagrado e como posso estar mais unido, em primeiro 
lugar, em minha casa e minha ala e minha estaca, como posso 
estar mais unido com as pessoas ao meu redor e como posso 
ser mais consagrado? Acho que se todos fizéssemos essas 
perguntas, estaríamos avançando, não estaríamos nós Scott em 
direção ao nosso objetivo? 

John Bytheway: 00:48:25 Sim. 

Dr. Scott Woodw 00:48:26 Amém. Absolutamente. 
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John Bytheway: 00:48:27 Não quero ser eu a arruinar o comportamento coletivo... 

Hank Smith: 00:48:32 As bênçãos coletivas. 

John Bytheway: 00:48:33 Sim. 

Dr. Scott Woodw 00:48:33 Sim. E John, você vai apreciar uma referência do Livro de 
Mórmon aqui. Às vezes penso nisso como quando a família de 
Lehi, eles estão no barco, estão atravessando o oceano e 
quantos foram necessários? Quantos foram necessários para 
trazer a tempestade? Há muitas pessoas que estavam sendo 
muito obedientes ao Senhor o tempo todo, e você tem algumas 
pessoas que estavam sendo rudes, algumas pessoas que 
estavam sendo, não sei que tipo de dança eles estavam 
fazendo, mas... 

Hank Smith: 00:49:00 Não foi bom. 

Dr. Scott Woodw 00:49:01 Sim. E então lá... 

John Bytheway: 00:49:02 Esquecendo-se de Deus. 

Dr. Scott Woodw 00:49:03 Sim. Era apenas um pequeno, era Laman e Lemuel e o que era? 
Alguns dos... 

Hank Smith: 00:49:09 Filhos de Ismael. 

Dr. Scott Woodw 00:49:11 Filhos de Ismael. 

John Bytheway: 00:49:12 Sim. E quem pagou? Todos. 

Dr. Scott Woodw 00:49:15 Todo mundo, todo mundo pagou por sua desobediencia... 

John Bytheway: 00:49:16 Bem dito. 

Dr. Scott Woodw 00:49:18 Quantas pessoas são necessárias para balançar o barco? Podem 
ser poucas. 

John Bytheway: 00:49:22 Lehi, podemos fazer um barco separado para nós? 

Hank Smith: 00:49:26 Vamos dividir o barco ao meio, cortá-lo bem no meio. 

Dr. Scott Woodw 00:49:30 Certo. E às vezes essa é a analogia, onde você ouviu o Senhor 
[Byler 00:49:32] falar sobre o bom navio, Siao, certo? O Navio 
de Siao, talvez essa seja uma analogia que ajuda, mas o Senhor 
diz ... há algumas outras coisas que talvez devêssemos agarrar 
aqui que eu acho que poderia ser útil para entender o plano do 
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Senhor para aquela época. E então talvez algumas coisas que 
surgiram a partir disso, que seriam interessantes para nossos 
ouvintes. Assim, o Senhor diz para aqueles que permanecerão 
na região, aqueles que são Missourianos, que foram deslocados, 
que deveriam fazer o melhor possível para encontrar graça e 
favor aos olhos dos locais. Isto está nos versículos 23, 24, 25. 
Esta é a frase, eu lhes darei favor e graça, para que descansem 
em paz e segurança enquanto dizem ao povo, por favor nos 
ajudem, por favor, executem o julgamento e a justiça para nós 
de acordo com a lei e nos corrijam de nossos erros. 

Dr. Scott Woodw 00:50:24 Ele diz, se você puder fazer isso, uma espécie de favor de caril 
com os locais que dará tempo suficiente, versículo 26, para 
Joseph levantar um exército de Israel até que o exército de 
Israel se torne muito grande. O que ele diz que Joseph e os 
meus sacerdotes, versículo 27, terão tempo para reunir forças 
em minha casa. Agora, o que dizer desses, ainda não falamos 
dos bons. Certo? E quanto àqueles, como Wilford Woodruff? E 
aquelas pessoas? E aqueles que... 

Hank Smith: 00:50:55 Brigham Young, Heber C. Kimball, todos esses caras, George J. 
Smith. 

Dr. Scott Woodw 00:50:58 Eles fizeram um ótimo trabalho mostrando que estavam 
dispostos a dar suas vidas para vir até o Acampamento de Siao. 
E quanto a eles? E o Senhor fala sobre eles nos versículos 18 e 
19. Ele diz que, por mais que haja aqueles que ouviram minhas 
palavras, eu preparei uma bênção e um dom para eles, 
menciona o dom novamente aqui, se eles continuarem fiéis. 
Ouvi suas orações e aceitarei suas oferendas. Aceitarei suas 
oferendas. E é conveniente em mim que elas sejam trazidas até 
aqui para um julgamento de sua fé. Isto foi um refinamento, 
mesmo para o melhor deles, um refinamento, uma provação de 
sua fé. E é aqui que obtemos algumas dessas grandes histórias, 
certo? De alguns dos líderes que estavam lá. Brigham Young, 
por exemplo, alguém lhe perguntou, irmão Brigham, o que você 
ganhou com esta viagem? 

Dr. Scott Woodw 00:51:48 E então quando Brigham Young estava no lago salgado, ele já 
estava lá, ele é presidente da igreja neste momento, ele estava 
se lembrando disso e disse, eu viajei com Joseph mil milhas, 
pois ele liderou o acampamento de Israel. Eu o observei e 
observei tudo o que ele disse ou fez. Para a cidade de Kirtland, 
eu não daria o conhecimento que recebi de Joseph desta 
viagem. Este foi o ponto de partida do meu conhecimento de 
como liderar Israel. Portanto, isto vai ser valioso. De fato, vá 
para o versículo 35. Acho que o Senhor está começando a 
insinuar o fato de que havia certas pessoas nesta viagem, que 
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ele está prestes a escolher para responsabilidades adicionais de 
liderança. Ele diz no versículo 35 que houve um dia de 
chamado, mas chegou a hora de escolher e deixar que sejam 
escolhidos aqueles que são dignos. 

Dr. Scott Woodw 00:52:47 E será manifestado ao meu servo, José, pela voz do espírito, 
aqueles que forem escolhidos e serão santificados. Ele é um 
pouco ambíguo aqui sobre o que ele quer dizer com "escolhidos 
para quê"? Não é? Escolhido para quê? Mas ambos sabem o 
que acontece depois disto, certo? Quando chegarem em casa, 
na verdade, no próximo ano, no Dia dos Namorados, é a hora da 
escolha dos 12 apóstolos e dos 70. E da maneira como Joseph 
escreveu a reunião, ele disse, gostaríamos de ter uma reunião 
com todos aqueles que estavam no Acampamento de Sião. Foi 
assim que ele o expressou. Ou o acampamento de Israel, penso 
eu, seria a frase dele. 

Dr. Scott Woodw 00:53:33 E eles, junto com outros vieram e ele realmente tinha aqueles 
que estavam no campo de Israel. Quero que você venha sentar-
se aqui e aqueles que não estavam, você pode sentar-se aqui. E 
ele só queria destacar o sacrifício daqueles que estavam 
dispostos a fazer isso. E então ele disse, chegou a hora de o 
Senhor chamar e escolher aqueles que provaram que estavam 
dispostos a dar suas vidas por ele. E então ele se voltou para as 
três testemunhas e disse, você sabe, na seção 18, você foi 
encarregado de escolher o Quórum dos Doze, agora é a hora. 
Eles se retiram entre si... 

Hank Smith: 00:54:10 Esse é Oliver Cowdery. 

Dr. Scott Woodw 00:54:12 Sim, esse é Oliver Cowdery, David Whitmer, Martin Harris. 

Hank Smith: 00:54:15 Certo. 

Dr. Scott Woodw 00:54:16 Eles se retiram, são oradores e pensam nisso desde que a seção 
18 foi dada, diz Oliver Cowdery mais tarde, mas como este tipo 
de peso sobre eles, esta responsabilidade, mas esta foi a hora 
em que eles voltaram e apresentaram os nomes dos 12. E eu 
acho que foi, eram nove dos 12, os 12 apóstolos originais 
estavam no Acampamento de Sião e depois a seleção dos 70, 
quantos dos presidentes originais dos 70 e do Quórum dos 
Setenta estavam no Acampamento de Sião? Cem por cento, 
cem por cento deles, sim, eram do Acampamento de Sião. E 
assim, as três testemunhas separaram o Quórum dos Doze, e 
então a primeira presidência confirmou sua vocação. E assim eu 
acho que é a isso que o Senhor está aludindo aqui nos versículos 
35 e 36 que, por isso aqui na seção um de ... Acho que é disso 
que falam os versículos 35 e 36, certo? Que sejam escolhidos 
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aqueles que são dignos. Há agora um grupo que mostrou que 
está disposto a dar suas vidas por Cristo. E esse é exatamente o 
tipo de pessoas que ele quer como líderes do [inaudível 
00:55:26]. 

Dr. Scott Woodw 00:55:25 As coisas se tornam mais complexas à medida que isto continua 
a se mover, à medida que a igreja cresce. Agora vamos ter um 
grupo de líderes treinados e verdadeiros, certo? Que, assim 
esperamos, será capaz de levar este reino adiante. Então, o 
Acampamento de Sião teve essa influência, essa influência 
refinadora. E é interessante que é quando ... você sabe quando 
você escuta os líderes da igreja hoje, fala sobre o Acampamento 
de Sião, eles parecem sempre ir para lá. E eu gosto desta 
citação de Elder Dallin H. Oaks, ele disse, "de acordo com seu 
propósito ostensivo, o Acampamento de Siao foi um fracasso". 
Eu adoro isso, ele era exatamente como, eles não recuperaram 
suas terras. Certo? Mas então ele disse, mas a maioria dos 
homens que deveriam liderar a igreja durante o próximo meio 
século, incluindo aqueles que levariam os santos através das 
planícies e colonizariam a montanha interior a oeste, vieram a 
conhecer o profeta Joseph e receberam seu treinamento de 
liderança formativa na marcha do Acampamento de Sião. 

Dr. Scott Woodw 00:56:23 Tão bom, certo? Elder Bednar, ele traz isso um pouco aos 
nossos dias, diz ele, como indivíduos e em nossas famílias, nós 
também seremos testados, peneirados e preparados como os 
membros do Acampamento de Sião. Lembram-se de que nem 
todos saíram muito bem, certo? Havia alguns que isto vai tentar 
a fé deles e ainda há outros como Brigham Young, que apenas, 
eles saem brilhando. Há algo sobre este cadinho, certo? Esse 
tipo de coisa faz com que as pessoas vão de um jeito ou de 
outro aqui. Assim diz Elder Bednar, isso também está 
acontecendo hoje de maneiras diferentes. Ele diz, "as escrituras 
e as declarações dos apóstolos e profetas não indicam que os 
membros fiéis desta igreja terão provações e testes removidos 
de suas vidas". Certo? Muito pelo contrário, o Senhor precisa 
saber em quem pode confiar. Então, de qualquer maneira, 
algum de voces pensa a mesma coisa? 

John Bytheway: 00:57:17 Eu adoro isso. E acho que Hank já mencionou isso antes, a idéia 
de que, bem, não era o que esperávamos. Acho que Hank, você 
criou os discípulos no caminho para Emaús. Bem, nós 
esperávamos que este tivesse sido o salvador que ... e eu 
continuo vendo paralelos com isso porque eles também 
pensavam que Jesus era um libertador de tipo político e ele 
acabou tendo um trabalho muito mais espiritual e impacto que 
ele teve sobre eles. E o Acampamento de Zion também, não 
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acabou sendo tanto uma coisa física, como um processo de se 
tornar para todos aqueles que o seguiram. 

Hank Smith: 00:57:53 Sim. Parece ser um padrão com o Senhor. Não é assim? Que ele 
tem ... nós temos uma intenção em mente, ele tem outra. 

John Bytheway: 00:57:59 Expectativa. Sim. 

Hank Smith: 00:58:01 Ele tem uma coisa completamente diferente em mente. E ele 
nos deixa seguir em frente com nossa expectativa. E então, 
quando chega o momento em que nossa expectativa não é 
satisfeita, ele diz, mas a minha estava certa? Aconteceu tudo o 
que eu queria que acontecesse ali ao longo do caminho. Se você 
pensar em Brigham e no Êxodo de Nauvoo e na experiência que 
ele ganhou com isso, e ele também será aquele que o levará do 
Missouri de volta para Illinois, certo? Quando eles... 

Dr. Scott Woodw 00:58:29 Sim. 

Hank Smith: 00:58:30 Êxodo de... 

Dr. Scott Woodw 00:58:31 Quando Joseph estiver na cadeia. 

Hank Smith: 00:58:32 Quando Joseph está na cadeia. Estas duas experiências vão criar 
nele, alguém que pode realmente fazer o Êxodo do milênio. 
Certo? E então eu acho que o Senhor tem isso em mente, pois 
ele está trabalhando aqui contra nossa compreensão limitada, 
certo? Do que nós pensamos que estamos fazendo. Então, uau. 

John Bytheway: 00:58:58 E eu acho que é ótimo. Uma aplicação que todos nós podemos 
fazer é quando nossas expectativas não são atendidas ou não 
conseguimos o que pensávamos conseguir, mas podemos dizer, 
mas o que aprendemos? Em que nos tornamos? O que 
experimentamos? Aqueles versos que você apontou Scott. 

Hank Smith: 00:59:11 Sim. 

John Bytheway: 00:59:13 Sim. 

Hank Smith: 00:59:13 John o que parece ser um fracasso total para alguns é um 
sucesso absoluto para o Senhor. E isso pode ser aplicado de 
muitas maneiras diferentes. Quando coisas que você esperava 
desmoronarem, certo? Quando um casamento que você 
esperava que continuasse para sempre, ou quando algo, uma 
carreira que você esperava que acontecesse, não acontece. 
Você pode ver a mão do Senhor nessa direção em particular por 
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um tempo. Certo? E então ele diz, eu consegui o que queria 
com isso, agora vamos por aqui. 

Dr. Scott Woodw 00:59:47 Sim. E você pode ir... sim. E nós o vemos, certo? Que as pessoas 
podem seguir dois caminhos com esses tipos de experiências de 
vida realmente intensas. Pode melhorá-los ou pode torná-los 
amargos. Certo? E você nunca se sabe até que o cadinho acerte. 
E assim eu acho que apenas tendo esse padrão em nossas vidas 
de tentar ser submissos a Deus, fazer o melhor que podemos, 
estar dispostos a dar nossas vidas por Ele, tendo apenas o reino 
de Deus em primeiro lugar em nossas mentes, eu acho que isso 
nos prepara quando esses tipos de coisas acontecem, quando 
nossas suposições são violadas, porque elas vão, porque elas 
vão. Não é verdade? 

John Bytheway: 01:00:34 Mais um exemplo, fim dos capítulos de guerra, onde alguns 
foram endurecidos por causa da duração extremamente grande 
da guerra e outros foram suavizados e foi a mesma experiência, 
reações diferentes baseadas no que eles escolheram 
internamente, como eles escolheram tomá-la. 

Hank Smith: 01:00:50 Não, eu só ia dizer, eu adoro ver a paciência do Senhor nestes 
versos que ... e ele está tão calmo com eles como o quanto eles 
devem estar frustrados pelo menos alguns deles e até mesmo 
Joseph. Não é mesmo? E ele diz, bem, você tem muito a 
aprender, então estou aqui para você. 

John Bytheway: 01:01:08 Você sabe o que mais, Hank? Eu adorei experimentar isto com 
todos porque senti, especialmente naquelas seções dos anos 
noventa, o quanto ele está ansioso para dar-lhes as bênçãos do 
templo. Ele continua voltando, quero lhe dar poder, você se 
apressaria e faria aquela coisa? 

Dr. Scott Woodw 01:01:28 Sim. Sim. Eu tenho um presente que quero lhe dar, mas não 
posso dá-lo até que você esteja pronto. 

John Bytheway: 01:01:35 Sim. Sim. Certo. E então... 

Hank Smith: 01:01:36 Eu adoro voltar àquela parábola que você mencionou do 101 
Scott, que necessidade tem o meu Senhor de uma torre? 

John Bytheway: 01:01:41 Para que você precisa disso? 

Hank Smith: 01:01:42 Por que você precisa de um Templo? Certo. Você pode nos dar 
tudo sem ter um templo. Nós não precisamos ... Eu 
provavelmente faço a mesma coisa em minha própria vida. Por 
que eu preciso ir ao templo? Por que eu preciso arranjar tempo 
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para isso? Eu rezo, eu leio minhas escrituras. Por que preciso 
arranjar tempo para esse templo? Não é verdade? E a palavra 
do Senhor... 

Dr. Scott Woodw 01:01:55 Eu ja sou uma boa pessoa. Eu ja sou uma boa pessoa. 

Hank Smith: 01:01:57 Sim. E o que o Senhor disse na parábola, eu tenho que voltar. 
Por quê? Qual é a causa deste grande mal? Basta fazer o que lhe 
pedi que fizesse. 

Dr. Scott Woodw 01:02:08 Uau. Eu tenho duas ideias. Primeiro, quero apenas destacar algo 
que há um artigo sobre isto, que seus ouvintes devem saber 
sobre escrito por Alex Baugh em 2005, está no site da igreja 
chamado Joseph Smith and Zion's Camp. Deixe-me apenas ler o 
último parágrafo do que ele diz lá dentro. É muito bom. 

Hank Smith: 01:02:28 John está nos mostrando o... 

Dr. Scott Woodw 01:02:29 John está mostrando-o aqui para os espectadores. 

John Bytheway: 01:02:32 [inaudível 01:02:32]. Tão bom. Muito bem. 

Dr. Scott Woodw 01:02:34 Sim. É sucinto e eu acho que se você fosse dar uma lição de 
doutrina evangélica, você iria querer apenas ler isto e ter um 
marcador de texto. Este é apenas um ângulo que eu acho que 
vale a pena considerar. Ele fala sobre, o que o Acampamento de 
Zion fez por Joseph Smith? Muitas vezes pensamos nos líderes 
que estão por vir, mas o que dizer do ... o que é Joseph? Ele tem 
vinte... 

Hank Smith: 01:02:54 28. 

Dr. Scott Woodw 01:02:55 Oh 28, 28 anos de idade, ok, então Joseph tem 28. 

Hank Smith: 01:02:57 Fazendo 28 anos, fazendo 28 eu acho. 

Dr. Scott Woodw 01:02:59 Aí está. Então Joseph tem 28 anos de idade. Então, o que dizer 
dele. Então aqui está o que Alex Baugh... 

Dr. Scott Woodw 01:03:03 Então Joseph tem 28 anos de idade. E quanto a ele? Então aqui 
está o que Alex Baugh diz, e eu simplesmente amo Alex Baugh e 
não posso dizer muito bem sobre sua bolsa de estudos em 
todos esses tipos de tópicos. Ele é tão bom. Então ele disse: 
"Finalmente, não devemos ignorar o fato de que o Profeta 
Joseph Smith como comandante pode ter ganho mais com a 
experiência do que qualquer outra pessoa. Cinco anos após o 
Acampamento de Sião, o Senhor revelou ao profeta que todas 
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as provas de sua vida darão a experiência e serão para o seu 
bem". 

Dr. Scott Woodw 01:03:27 "Certamente a experiência do Acampamento de Siao foi para o 
bem dele. Inquestionavelmente, ele aprendeu valiosas lições do 
evangelho sobre fé, e virtude, e conhecimento, e temperança, e 
paciência, e bondade fraterna, piedade, caridade, humildade, e 
diligência. Ele também aprendeu lições sobre as relações com 
os outros, a necessidade de preparação". Joseph não se 
preparou muito bem para isto, e muitas pessoas sofreram, 
inclusive ele mesmo. "E as conseqüências dos próprios atos". 
Em resumo, o Acampamento de Sião foi um capítulo importante 
na vida de Joseph Smith que o definiu e refinou ainda mais 
como um líder profeta dos Santos dos Últimos Dias". 

Hank Smith: 01:04:01 Uau. 

Dr. Scott Woodw 01:04:02 Apenas uma grande, grande declaração do irmão Baugh. 

Hank Smith: 01:04:05 Esse é um ângulo legal. 

Dr. Scott Woodw 01:04:07 Sim. Agora, segundo pensamento. Que tal este pensamento de 
Elder Ballard. Elder Ballard deu uma palestra, vejamos, há 10, 11 
anos atrás, para jovens adultos em um fireside. Ele disse isto. 
Ele disse... então eu vou brincar um pouco com os números dele 
porque o tempo passou. Mas ele disse: "Até o ano 2040, daqui a 
30 anos, que seria o que, daqui a 19 anos, daqui a 19 anos, o 
número de estacas terá dobrado o numero que era há 11 anos 
para aproximadamente 6.000 estacas". 

Dr. Scott Woodw 01:04:41 Então ele disse àquele grupo, aquele público: "Você vai estar na 
casa dos 40 e 50 anos, no início dos 50". Ele disse: "Agora 
pergunte-se, onde estão os 6.000 presidentes de estaca? Onde 
estão seus primeiros conselheiros e segundos conselheiros, 
secretários executivos e escriturários? Onde estão os 6.000 
sumos conselheiros vezes 12 ou = 72.000?" E suponha que cada 
estaca tenha uma média de 10 unidades sobre a média e as 
estacas hoje, onde estão os 60.000 bispos, primeiros 
conselheiros, segundos conselheiros, secretários executivos, 
secretaries financeiros, sacerdotes, presidentes de quórum, 
seus conselheiros, líderes de grupos de sumo sacerdotes, seus 
assistentes, sociedade de socorro, mocas, presidentes da 
primária e seus conselheiros, e assim por diante. Onde eles 
estão? 

Dr. Scott Woodw 01:05:24 Ele disse: "Estou falando com eles agora mesmo". Vocês são 
eles". Vocês são eles". Você vai estar pronto?" Ele pediu para 
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aceitar os chamados que o Senhor estenderá a vocês. Não deixe 
passar um dia em que você não se esforce para estar pronto 
para servir. Como vamos ser peneirados e testados e testados e 
preparados? Acho que não vamos ser solicitados a caminhar mil 
milhas ou 880, certo? De uma maneira e depois dar meia-volta. 
Só acho que isso não vai acontecer. 

Dr. Scott Woodw 01:05:56 Aqui está Elder Bednar deixou cair um zinger. Na verdade, foi 
nesse mesmo ano de 2010, numa semana de educação 
devocional da BYU Idaho. Ele está falando do Acampamento de 
Siao. A conversa toda é sobre o Acampamento de Siao. É muito 
bom. Ele disse: "Considere irmãos e irmãs que a riqueza, 
prosperidade e facilidade podem ser testes em nossos dias 
iguais ou maiores em intensidade do que a perseguição e as 
dificuldades físicas suportadas pelos santos que se 
voluntariaram para marchar no Acampamento de Zion. 

Dr. Scott Woodw 01:06:24 Então ele está dizendo que a afluência, prosperidade e 
facilidade podem ser testes em nossos dias que são iguais aos 
do Acampamento de Siao. E quanto a isso? Então, às vezes eu 
gosto de pedir aos meus alunos que pensem sobre isso, porque 
esse tipo de coisas atrapalha a mente, certo? Como a 
prosperidade poderia me testar? Como a prosperidade poderia 
refinar minha alma? E às vezes eu gosto de jogar na roda 
algumas perguntas como esta. Eu disse: "Tudo bem. Então qual 
teste é mais difícil: ser jogado em uma cela de prisão ou receber 
um serviço ilimitado de telefonia celular"? 

Dr. Scott Woodw 01:06:54 Okay. Um pequeno jogo de palavras ali. É um pouco foleiro. 
Peço desculpas. Aqui está outro. Qual teste é mais difícil? 
Marchar com os pés calejados, 900 milhas até o Missouri ou um 
visitor uma vez por mes as familias que devemos ministrar por 
amor. Certo? 

Hank Smith: 01:07:12 Posso mandar um salve para a família Day que é minha família 
ministradora? Vamos contar este podcast que eles escutam. 
Tudo bem, vá em frente, Scott. 

Dr. Scott Woodw 01:07:19 Sim. Veja, nunca foi tão fácil. Nunca foi mais fácil o que você 
acabou de fazer. Certo. Aqui está outro. Okay. Qual teste é mais 
difícil: ser jogado pinche e emplumado por ser mórmon, ou 
lembrar de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias 
e manter seus pensamentos limpos na internet? Qual teste é 
mais difícil ser amarrado a uma árvore e chicoteado por suas 
crenças, o que estava acontecendo totalmente com aqueles 
santos no Missouri, durante a expulsão, ou sempre se lembrar 
dos convenios salvadores que você se comprometeu a fazer 
enquanto tinha TV, YouTube e Facebook em sua vida. 

Doutrina e Convenios 102-105 Transcrição Parte 2 Página 29



 

 

Dr. Scott Woodw 01:07:54 É mais fácil seguir o profeta para redimir Sião ou é mais fácil 
seguir o conselho dos profetas para redimir seus próprios 
antepassados mortos usando a internet de alta velocidade em 
seu laptop, em sua sala de estar, certo? Enquanto você se 
prepara para ir a um dos... espero, quero dizer, se você vive 
proximo a Utah, muitos templos que estão próximos e talvez 
você não viva perto do templo. Mas você entende o ponto. Qual 
teste é mais difícil, certo? Construir o Templo Kirtland em sua 
pobreza ou freqüentar regularmente um dos templos de sua 
região. Certo? Quero dizer, nunca foi tão fácil, mas nessa 
facilidade está o teste que diz Elder Bednar. Isso é um 
pensamento provocador. 

Hank Smith: 01:08:37 Assim como o Acampamento de Siao. Você descobre que é um 
dia de escolha, certo? Um dia de afluência se torna então um 
dia de escolha. Quem escolhe, certo? Quem escolhe o Senhor 
sobre sua afluência, sobre sua facilidade? 

Dr. Scott Woodw 01:08:52 Na BYU, Idaho, eu tive uma aula de Elder Bednar logo antes de 
ele se tornar um apóstolo e a aula foi chamada Ensinamentos 
dos Profetas Vivos, meu curso de religião. Então, no semestre 
seguinte, ele realmente se tornou um profeta vivo. Isso ajudou 
a validar muito do que ele ensinou. Eu me lembro que 
estávamos estudando o Élder Scott. Você pode estudar 
diferentes apóstolos e o Ancião Bednar, ele queria que lhe 
fizéssemos perguntas. É assim que agimos e não nos 
comportamos no processo de aprendizagem. 

Dr. Scott Woodw 01:09:20 Às vezes ele teria coisas muito legais para compartilhar, mas ele 
não as compartilharia a menos que pedíssemos e esta foi uma 
daquelas semanas. Elder Bednar tinha acabado de estar em Salt 
Lake em uma reunião com alguns dos irmãos. Ele tinha acabado 
de ver o Élder Scott. E nós nos encontramos na sexta-feira com 
o Élder Bednar. Então eu me lembro que estamos lá e Elder 
Bednar abre a aula e ele diz: "Tudo bem". Hoje estamos falando 
do Élder Scott. Que perguntas você tem?" E eu levantei minha 
mão e disse: "Élder Bednar, você tem visto outro Scott 
recentemente?". E ele disse: "Eu vi". 

Dr. Scott Woodw 01:09:47 Eu levantei minha mão novamente, "Elder Bednar, o que você 
nos ensinaria? O que você aprendeu com o Élder Scott que 
poderia nos ensinar"? Ele disse: "Bem, essa é uma grande 
pergunta". Eu estava numa reunião com ele recentemente, e 
quando estávamos saindo, estávamos no elevador e eu lhe 
disse: "Vamos falar sobre eles hoje". Perguntei-lhe se ele tinha 
algum conselho para meus alunos e ele disse: "Sim, eu tenho". 
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Dr. Scott Woodw 01:10:08 Ele disse: "Eu escrevi neste cartão três por cinco, aqui mesmo, 
no bolso do meu casaco do terno. Vocês gostariam de ouvir o 
que o Elder Scott queria dizer a vocês"? Eu disse: "Sim". Isto foi 
o que ele disse. Acho que isto está muito próximo de uma 
citação exata. Ele disse, palavras de o Élder Scott,para os alunos 
de Elder Bednar. Ele disse: "Diga a seus alunos que Deus não os 
enviou à Terra para serem somente entretidos". Eles estão aqui 
para um propósito muito mais glorioso". Essa foi a mensagem 
do Élder Scott. Uau. 

Dr. Scott Woodw 01:10:39 Acho que mantido em reserva por 6.000 anos. Escolha sua 
citação de profeta favorito de algumas das mais nobres e 
grandes gerações. E aqui estamos nós. Podemos passar horas e 
horas e horas sem fazer nada. E talvez isso seja parte do teste. 
Deus precisa de líderes. Deus precisa de pessoas que sejam 
consagradas, pessoas que estejam dispostas a dar tudo a Ele. 
Com seu tempo livre, você pode dar muito a Deus. Você pode 
dar muito a Deus em seu tempo livre. Você pode ajudar a 
preparar seu coração. Você pode consagrar sua mente. Você 
pode se preparar para ser algo que Deus pode usar, alguém que 
pode ser um instrumento, suas mãos para fazer algumas coisas. 

Hank Smith: 01:11:19 Deixe-me ler uma citacao de 2007, Elder Dallin H Oaks. "Os 
esportes de equipe e os brinquedos de tecnologia como 
videogames e a internet já estão ganhando o tempo de nossas 
crianças e jovens". Navegar na internet não é melhor do que 
servir ao Senhor ou fortalecer a família". Alguns jovens de 
ambos os sexos estão deixando de participar das atividades 
juvenis da igreja, estão cortando o tempo da família para 
participar das ligas de futebol ou para buscar vários 
divertimentos". E então esta afirmação, eu sempre lembrarei. 
"Alguns jovens, e eu diria que todos estão se divertindo até a 
morte, morte espiritual, divertindo-se até a morte". 

Dr. Scott Woodw 01:11:57 Esse é nosso Acampamento Siao? Elder Bednar parece dizer que 
esse poderia ser nosso Acampamento Sião hoje. Isto vai fazer 
você melhorar, ou vai fazer você gostar apenas de uma semente 
com o qual Deus não pode realmente fazer muito? Eu não sei. 
Nunca queremos ser muito duros. Não é mesmo? Mas é apenas 
mais... Eu mesmo me verifico nessas coisas como: "O que estou 
fazendo?". 

Hank Smith: 01:12:19 Esse poderia ser o nome da minha autobiografia, uma semente 
com o qual Deus não poderia fazer muito. Esse seria um bom 
título para a Vida de Hank Smith. Há algo mais nestas seções, 
John, Scott, antes de terminarmos? Sinto que temos aqui um 
grande, grande conteúdo. 
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John Bytheway: 01:12:37 Tem sido ótimo. Acho que todos terão um melhor senso do 
Acampamento de Siao. 

Hank Smith: 01:12:43 Sim. Também acho que sim. 

John Bytheway: 01:12:44 E o Sumo Conselho também. 

Hank Smith: 01:12:46 E o Sumo Conselho. 

Dr. Scott Woodw 01:12:48 O Sumo Conselho  foi elevado em suas mentes? Isto foi de 
alguma forma útil? Há muitas piadas de sumos conselheiros. Eu 
só quero ter certeza de que as temos. 

Hank Smith: 01:12:56 Sim. Temos que ter certeza de que temos todos esses dentro. 

John Bytheway: 01:12:58 Gostarimos de trazer-lhe o amor do Sumo Conselho. 

Hank Smith: 01:13:03 Sim, ou a presidência da estaca. Trago-lhe saudações e amor da 
presidência da estaca. Nós viemos em paz. Scott, somos amigos 
há muito tempo e sei que você tem estudado a história da igreja 
e as doutrinas da igreja. Sei que você disse antes: "Eu sou uma 
espécie de homem de doutrina". Acho que isso foi um pouco 
um eufemismo quando se trata de... Se eu quero conhecer uma 
doutrina da igreja, se estou um pouco confuso, eu sei que Scott 
Woodward sabe. Certo? Como ele sabe, ele apenas sabe. Ele fez 
disso seu estudo de vida. Assim, em 25 anos de estudo e ensino, 
nossos ouvintes adorariam ouvir seus pensamentos sobre o que 
você sente sobre Joseph Smith e a restauração, o Livro de 
Mórmon e o templo e tudo o que vem dele. O que isso faz por 
você? 

Dr. Scott Woodw 01:13:51 Não consigo lembrar o que disse da última vez. Por isso, posso 
repetir alguns pensamentos. 

Hank Smith: 01:13:55 Acho que está tudo bem. 

Dr. Scott Woodw 01:13:56 Eu ainda sinto o mesmo. Eu ainda sinto o mesmo. Continua 
crescendo. A realidade da humanidade é que nós somos 
complexos, certo? Somos pessoas complexas. Nenhum de nós é 
totalmente bom. Nenhum de nós é totalmente mau. Nós somos 
complexos. Como já falamos hoje, precisamos de tempo para 
resolver algumas coisas. Eu acho que quando você dá a caridade 
aos líderes da igreja e a história da igreja, que esperamos que as 
pessoas nos dêem, é a coisa certa a fazer quando você estuda a 
história da igreja. 
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Dr. Scott Woodw 01:14:32 É a regra de ouro. Assim, quando estudei Joseph Smith e 
quando estudei a história da Igreja Primitiva e vejo algumas das 
brigas e os problemas e a humanidade e temos um quorum dos 
12 apóstolos no início, que vão estar na casa dos 20 e 30 anos, e 
vão ser rapazes jovens. Eles vão ter muitos problemas às vezes 
uns com os outros, às vezes com Joseph. Vai ser complexo. Você 
está chegando aqui em algumas seções sobre a apostasia de 
Kirtland, ou você vai chegar lá em breve. 

Dr. Scott Woodw 01:15:07 Vamos ver que há alguns desafios na história da igreja e que há 
sempre problemas humanos. E eu não me importo com isso. 
Cheguei a um lugar em minha vida onde eu não tenho. Por que 
eu esperaria algo mais? Certo. A divindade deste trabalho é o 
que Deus pode fazer com pessoas simples enfraquecidas. Eu 
incluiria Joseph Smith e que ele é maravilhoso, mas também é 
uma das coisas fracas e simples da Terra que o Senhor gosta de 
trabalhar com esse tipo de pessoas. 

Dr. Scott Woodw 01:15:43 Lembro-me do Presidente Nelson dizer quando lhe 
perguntaram sobre algumas das complexidades da história da 
igreja, acho que foi uma conferência de imprensa. E lembro que 
sua declaração foi: "Sim, você vai encontrar uma mistura de 
divindade e humanidade nisso". Totalmente. E então ele meio 
que se moveu para a próxima pergunta. 

Dr. Scott Woodw 01:16:04 Adoro essa questão de factualidade. Você vai ver isso 
doutrinariamente. Às vezes você terá alguns erros doutrinários 
que os profetas no passado cometeram e eles são corrigidos e 
as coisas vão ficar bem. Brigham Jung disse: "Sei muitas vezes 
que cometi erros em minhas pregacoes, mas isso nao fez de 
mim um nao profeta de Deus". Eu tenho um pequeno vídeo 
talvez sobre mim. Vou incluir um link nestas notas ou algo 
assim, apenas um pequeno vídeo explicativo sobre como 
tornar-se doutrinariamente confiante e saber que às vezes há 
um apóstolo que disse coisas que não eram verdadeiras. E como 
você trabalha através das complexidades disso? 

Dr. Scott Woodw 01:16:45 Isso não faz de alguém que não seja profeta porque cometeu 
erros. Nós vimos isso na seção 102, certo? Se o presidente 
comete um erro, então podemos chamar para uma nova 
audição e isso está totalmente nas cartas. Certo? Então, acho 
que às vezes trazemos à mesa, algumas falsas suposições sobre 
profetas e sobre a história da igreja. Queremos que seja super 
sanitizado, e queremos que eles nunca cometam erros. 
Queremos que eles sejam incríveis e queremos apenas animá-
los e que se inspirem em cada movimento e cada palavra deles. 
E isso não é realidade, certo? 
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Dr. Scott Woodw 01:17:15 Minha esposa chama isso de talvez um testemunho maduro 
onde passamos de nossas suposições simplistas e vemos as 
coisas como elas realmente são. E para mim, esse é o grande 
milagre, o fato de tudo o que Deus fez com cerca de 20 ou 30 
homens nos primeiros anos da igreja. O que Ele está fazendo 
hoje com 20 algozes e 30 algozes e derrubar os genários. 

Dr. Scott Woodw 01:17:39 E toda a gama está lidando com a juventude da igreja. Nós 
somos apenas um bando de simples pessoas fracas. E ainda 
assim Deus continua nos dizendo para tentarmos novamente e 
continuarmos. Por isso eu amo o homem quando guardo os 
mandamentos de Deus, quando tento manter meus convênios 
no templo, que eu fiz. Meu batismo de convênios. Quando leio 
as escrituras, sinto profunda paz e bondade, e luz e verdade. 
Alguns estudos das escrituras são melhores do que outros, mas 
me sinto constantemente edificado por eles. 

Dr. Scott Woodw 01:18:14 Ao recuar e pensar de onde veio tudo isso? A maioria das 
escrituras, além da Bíblia que estudamos e meus convênios no 
templo, quero dizer, tudo se remonta à vida e ao ministério de 
Joseph Smith e ao que Jesus fez através deste servo fraco. Eu 
amo o Senhor por isso e sou inspirado além das palavras pelo 
dom da restauração, pelos profetas com meus olhos bem 
abertos para as complexidades e os problemas e desafios. Mas 
para mim, eu não esperaria mais nada. 

Dr. Scott Woodw 01:18:46 Claro, há humanidade, mas e a divindade? Então eu sinto que é 
um bom lugar. Estou muito confortável em minha pele de santo 
dos últimos dias. Sinto que posso defender os profetas também 
com meus olhos bem abertos para passar fraquezas ou 
declarações errôneas ou o que quer que seja. E isso é 
totalmente bom para mim. Portanto, tenho apenas um 
testemunho da obra de Deus e vejo o que ela está fazendo em 
minha vida. E então vejo o que está acontecendo com aqueles 
que amo e depois fisicamente, certo? Este grande quadro. 
Grandes coisas estão acontecendo neste momento. Estamos 
caminhando na direção certa. O Senhor virá e nós estamos nos 
refinando na preparação para que Ele o faça. 

Hank Smith: 01:19:26 Sim, absolutamente maravilhoso, Dr. Scott Woodward. John, 
vou dar uma olhada nestas seções. Hoje me diverti tanto com a 
primeira reuniao do Sumo Conselho até o final do 
Acampamento de Zion. 

John Bytheway: 01:19:41 E o segundo, e o terceiro. 

Hank Smith: 01:19:44 Tão regozijante, edificado e apenas enriquecido. É um bom dia. 
É um bom dia. Queremos agradecer a todos por nos ouvirem. 
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Claro, queremos agradecer ao Dr. Woodward pelo seu tempo, 
mas queremos agradecer a todos vocês por nos escutarem. 
Somos gratos por vocês e por seu apoio. John e eu temos dito 
repetidamente, nada como isto estaria acontecendo se não 
fossem vocês que tomam o tempo necessário para ouvir. 
Obrigado aos nossos produtores executivos, a quem amamos 
Steve e Shannon Sorensen. Temos uma grande equipe de 
produção em Jamie Nielsen, David Perry, Lisa Spice, Kyle 
Nelson, Will Stockton, e Maria Hilton. Esperamos que todos 
vocês se juntem a nós para o nosso próximo episódio de 
followHIM. 

 

Doutrina e Convenios 102-105 Transcrição Parte 2 Página 35


	38 Doctrine and Covenants 102-105 Dr Scott Woodward Part 1 Portuguese
	38 Doctrine and Covenants 102-105 Dr Scott Woodward Part 2 Portuguese



