Hank Smith:

00:00:01

Bem-vindo ao Follow Him, um podcast semanal dedicado a
ajudar indivíduos e famílias com seu estudo Come Follow 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

Queremos aprender e rir com você, pois juntos o seguimos.

Hank Smith:

00:00:20

Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio de "Follow Him".
Eu sou seu anfitrião, Hank Smith. Estou aqui com meu manso
coost, John, Bytheway. John, você é manso.

John Bytheway:

00:00:31

O que toda garota quer. "Espero que meu marido seja manso".
Você sabe.

Hank Smith:

00:00:35

Ei, queremos lembrar a todos, você pode nos encontrar na
Instagram e no Facebook. Vá para folllowhim.co. Followhim.co.
Você pode se sentir tentado a colocar followhim.com. Não faça
isso. Faça followhim.co e você pode obter notas de exibição,
citações e coisas. E é claro que adoraríamos que você avaliasse
e revisasse o podcast.

Hank Smith:

00:00:51

E já faz um tempo desde que fiz isso, John, mas quero apenas
dar outro grito ao nosso Marshall McDonald. Foi ele quem
escreveu a canção que usamos como nossa introdução. E eu já a
mencionei antes, mas quero mencioná-la novamente. Nosso
amigo Marshall, adoramos sua música, Marshall McDonald.

Hank Smith:

00:01:08

John, temos uma surpresa esta semana, e sei que ambos
estamos um pouco nervosos por causa do quanto olhamos para
nosso convidado. Portanto, vá em frente e leve-o embora. Vou
deixar você tropeçar na introdução, não eu.

John Bytheway:

00:01:21

Tão contente por estar novamente acompanhado pelo Dr.
Robert L Millet. E você já ouviu sua biografia antes, mas eu vou
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refrescar sua memória. Ele é bacharel e mestre em psicologia
pela BYU e seu PhD em Estudos Bíblicos e Pensamento Religioso
dos Séculos XIX e XX pela Florida State University.
John Bytheway:

00:01:39

E antes de ingressar no corpo docente da BYU em 1983, Robert
Millet trabalhou com os Serviços Sociais SUD como conselheiro
matrimonial e familiar, e com seu Sistema Educacional da Igreja,
como Instrutor do Seminário, Diretor do Instituto, e Consultor
de Apoio ao Ensino.

John Bytheway:

00:01:54

Ele é autor e editor de mais de 30 livros e 80 artigos. E esta
pode ser uma biografia antiga que encontrei. Portanto, poderia
ser mais agora mesmo. E capítulos de livros que tratam da
doutrina e da história da igreja. Tenho atrás de mim, o
comentário doutrinário sobre o Livro de Mórmon. E alguns
livros sobre Joseph Smith, The Choice Seer, Within Reach, When
a Child Wanders, Alive in Christ, e um monte de outros livros.
Hank, quantos eu perdi?

Hank Smith:

00:02:25

Prolífero. E se você me tivesse dito, quando eu era missionário,
que eu estaria num podcast com John Bytheway e Bob Millet,
eu teria dito: "Por que John Bytheway está lá? Eu quero ter Bob
Millet só para mim. Estou só brincando.

John Bytheway:

00:02:38

Concordo com você docilmente, ali mesmo.

Hank Smith:

00:02:41

Sim. Eu estava lendo livros de um Dr. Millet muito antes de nos
tornarmos amigos. E às vezes não posso, só tenho que me
beliscar, que somos amigos. Que é realmente verdade, que ele
sabe meu nome. Muito bem, acho que jorramos, não é verdade,
John?

John Bytheway:

00:02:57

Já jorrámos e fluimos o suficiente? Sim.

Hank Smith:

00:03:01

Não sei. Nós não lhe fizemos justiça, mas seja bem-vindo, Bob.
Seja bem-vindo de volta.

Dr. Robert L. Millet:

00:03:05

Obrigado. Prazer em estar com você.

Hank Smith:

00:03:07

Sim, nós adoramos tê-lo aqui. Vamos direto para a nossa lição.
A lição desta semana está nas seções 106, 107, e 108 do
Doctrine Covenants. É o final de 1834 e o início de 1835. Então
Dr. Millet, nos apoie e o que precisamos saber ao entrar nestas
duas, três seções?

Dr. Robert L. Millet:

00:03:38

Vamos apenas fazer história suficiente para passar e entender o
que está acontecendo. 106, o profeta em 1834, e Parley P Pratt
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estão viajando para o leste para encontrar pessoas que possam
se juntar ao acampamento científico com eles. E eles param na
casa de Warren Cowdrey em Liberdade, Nova York.
Dr. Robert L. Millet:

00:04:01

Eu não sabia onde estava a Liberdade. Eu fiz uma pequena
pesquisa. Fica a 90 milhas a sudoeste de Palmyra. E se você
quiser saber onde fica no estado, fica a cerca de 340 milhas da
cidade de Nova York. Mas uma cidadezinha, Freedom, Nova
York.

Dr. Robert L. Millet:

00:04:19

Warren, é claro, é o irmão mais velho de Oliver Cowdery. Ele
tinha ouvido falar das experiências de seu irmão Oliver, não
sabia bem o que pensar de tudo isso, exceto que ficou tão
comovido com o que ouviu de Oliver que ele mesmo queria ter
experiências semelhantes. E por isso ele era realmente um bom
homem. Sua esposa, Paciência, esse é um grande nome, e oito
filhos. E assim...

Hank Smith:

00:04:49

Sua esposa, Paciência, eu gosto disso.

Dr. Robert L. Millet:

00:04:50

Paciência.

Hank Smith:

00:04:52

E a esposa de Parley está agradecida.

Dr. Robert L. Millet:

00:04:54

Isso mesmo.

John Bytheway:

00:04:55

E ele vive em Liberdade. Esta é uma ótima combinação aqui.

Dr. Robert L. Millet:

00:04:59

Ele entra na igreja em 1834 e se torna uma pessoa bastante
importante em termos de influência. Ele está envolvido, por
exemplo, ele é o escriba da oração dedicatória do Templo de
Kirtland. Ele é o escriba para a aparição do Salvador, Moisés,
Elias e Elias, em 3 de abril de 1836.

Dr. Robert L. Millet:

00:05:23

Então ele é alguém que realmente teve uma influência na igreja.
Parecia estar profundamente convertido. Digamos apenas que
quando Joseph e Parley vieram, eles convidaram várias pessoas
para ir para casa. E Joseph e Parley pregaram, e Joseph em
particular. E um grande número de pessoas foi batizado naquela
ocasião.

Dr. Robert L. Millet:

00:05:53

Warren, novamente, passou por essas maravilhas em 1836, mas
infelizmente ficou preso em 1838 no mesmo tipo de coisas,
sendo crítico em relação à liderança da igreja, e assim deixou a
igreja por volta dessa época, o que é triste. Mas tremendas
contribuições para o reino, bom homem, um bom homem…
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Dr. Robert L. Millet:

00:06:20

A propósito, serviu como tal. A seção 106 é uma instrução a
Joseph Smith para chamar Warren Cowdrey para servir,
basicamente, como presidente da filial sobre Freedom, filial de
Nova Iorque. Devemos mergulhar?

Hank Smith:

00:06:34

Sim, por favor.

Dr. Robert L. Millet:

00:06:36

A seção 106, versículo 1, é claro, "É minha vontade que Warren
seja nomeado para servir como sumo sacerdote presidente".
Mencionemos que ele realmente só serviu nessa função pouco
mais de um ano, mas fez um ótimo trabalho. Porque ele se
mudou para Kirtland, foi nomeado para o alto conselho de
Kirtland. Então, quando muitos dos santos se mudaram para o
Far West, ele se mudou com eles. Ele também serviu no Alto
Conselho em Far West.

Dr. Robert L. Millet:

00:07:15

Ele costumava pregar o evangelho, no versículo 2, "Pregar meu
evangelho eterno, levantar sua voz e avisar o povo, não apenas
em seu próprio lugar, mas nos condados adjacentes", certo? "E
dedique todo o seu tempo ao chamado sagrado de alto nível,
que agora lhe dou, buscando diligentemente o reino dos céus",
e assim por diante.

Dr. Robert L. Millet:

00:07:36

Onde eu acho que fica interessante, já disse isto antes de
pensar, e isto é, é fascinante como em algumas das revelações
em que geralmente não pensamos muito, ou muitas pessoas
nem se lembram, há algumas instruções doutrinárias bastante
poderosas contidas nelas. Estou pensando em James Covill e
assim por diante. Esta é uma dessas. Vejam o versículo 4: "E
outra vez, em verdade vos digo, a vinda do Senhor se aproxima
e ultrapassa o mundo como um ladrão na noite".

Dr. Robert L. Millet:

00:08:14

Voltei atrás e acabei de ler, inspirado na mesma linguagem que
Paulo usou quando escreveu aos Tessalonicenses, este é 1
Tessalonicenses 5, "Dos tempos e das estações", versículo 1,
"Irmãos, não tendes necessidade de que eu vos escreva". Pois
vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor assim
vem como um ladrão na noite". Ouvimos dizer que isso era
muito usado. Já ouvi muitas vezes as pessoas falarem sobre isso
na Igreja.

Dr. Robert L. Millet:

00:08:42

O Senhor está vindo como um ladrão na noite. Não vamos saber
de forma alguma quando ele vier. E eu quero falar sobre isso.
Mas versículo 3: "Porque, quando disserem: Paz e segurança;
então lhes sobrevém a destruição súbita, como o trabalho de
uma mulher com criança; e não escaparão". Penso que a
analogia usada aqui é absolutamente fabulosa. Vamos
considerar uma mulher que está grávida de nove meses e três
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semanas, e que está tão pronta para dar à luz quanto ela pode
estar. E só desejaria que o bebê viesse a qualquer momento. Ela
é tão desconfortável.
Dr. Robert L. Millet:

00:09:21

Bem, vamos supor que um dia ela vá à igreja e que alguém vá
até ela e diga: "Ei, quando você vai ter esse bebê de qualquer
maneira?" E se ela respondeu desta maneira? "Oh, eu não sei.
Pode demorar uma semana. Pode ser um ano, talvez cinco anos
pelo que eu sei. Não tenho bem certeza. Eu não sei o tempo".

Dr. Robert L. Millet:

00:09:40

Não, ela nunca diria isso. Ela poderia dizer: "Eu não sei o
minuto, mas posso lhe dizer uma coisa, vai ser em breve". Tem
que ser em breve". A analogia é realmente importante, porque
se você lhe perguntar: "Como você sabe que será tão em
breve?". E ela dirá: "Os sinais em meu corpo estão me dizendo
que será em breve". E assim eu acho que é uma ilustração
fascinante, a analogia aqui. E, como veremos, quero continuar e
ler o resto, porque geralmente, penso eu, usamos mal esta
passagem da Escritura. "Portanto, cingam seus lombos",
versículo 5 , "Que vocês possam ser os filhos da luz, E que esse
dia não os ultrapasse como um ladrão".

Hank Smith:

00:10:26

Estamos de volta à [Seção] 106 agora, certo, Bob?

Dr. Robert L. Millet:

00:10:28

Sim.

Hank Smith:

00:10:29

Sim.

Dr. Robert L. Millet:

00:10:30

Seção 106. Sinto muito. Sim, "Cingir seus lombos. Sejam os
filhos da luz", essa é a mesma linguagem que Paul usará, "para
que você não o ultrapasse como um ladrão". Aqui está a chave
no versículo 4: "Em verdade eu digo, a vinda do Senhor se
aproxima, ela domina o mundo como um ladrão na noite". Não
precisa ultrapassar os santos se eles estiverem prestando
atenção, seja aos sinais dos tempos, e mais particularmente se
eles estiverem prestando atenção ao que a liderança da Igreja
está dizendo.

Dr. Robert L. Millet:

00:11:05

Eu estava pensando em algo que você teria estudado há
bastante tempo. Mas se você se lembrar da seção 68 da
Doutrina e Convênios dada, basicamente, acho que eram quatro
anciãos da Igreja, Orson Hyde e três outros irmãos.

Dr. Robert L. Millet:

00:11:22

Estou olhando, vou ler isto no contexto, versículo 9 [e 10] da
seção 68. "Quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer
será condenado". E aquele que crê será abençoado com os
sinais que se seguem, mesmo como está escrito. E a vós", agora
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estes são homens que se tornarão membros do primeiro
Quórum dos Doze Apóstolos, "a vós será dado conhecer os
sinais dos tempos e os sinais da vinda do Filho do Homem".
Dr. Robert L. Millet:

00:11:59

Acho que isso é dizer que precisamos prestar muita atenção aos
Doze e à Primeira Presidência, aos apóstolos que guiam a Igreja.
Podemos não saber o dia ou a hora, o Élder McConkie usou a
expressão, ele costumava dizer, mas acho que saberemos a
época. Sabendo a hora exata, o Élder Ballard deu um discurso
da BYU alguns anos atrás. E ele disse: "Sou membro do Quórum
dos Doze Apóstolos". E eu não sei quando será a Segunda Vinda.
Não sei de ninguém dos Doze ou da Primeira Presidência que
saiba quando será a Segunda Vinda". Ele disse: "E eu
modestamente sugeriria que se não soubermos quando será,
ninguém sabe quando será". E eu acho que esse é um ponto
crítico, porque na verdade está em harmonia com esse verso".

Dr. Robert L. Millet:

00:12:56

Precisamos prestar atenção aos Doze, a Primeira Presidência, e
sim, procurar e ler os sinais dos tempos, e não nos deixarmos
apanhar por todos esses grupos bobos que parecem ter a
sensação de que é a próxima quinta-feira".

Dr. Robert L. Millet:

00:13:11

E assim, da seção 106 para mim, isso é fascinante.

Hank Smith:

00:13:18

Sim, isto é.

Dr. Robert L. Millet:

00:13:20

Uma pequena seção de Doutrina e Convênios, e ainda aquele
pequeno detalhe importante ali contido.

Hank Smith:

00:13:25

"Sobrepujar o mundo como um ladrão na noite. ..."

Dr. Robert L. Millet:

00:13:29

O mundo.

Hank Smith:

00:13:29

Você não precisa estar nesse grupo.

Dr. Robert L. Millet:

00:13:31

Não. Não, acho que é isso mesmo.

John Bytheway:

00:13:34

Estou tão feliz que você tenha falado nisto. Na verdade eu tinha
uma nota ao lado, porque me lembro de estar em um Simpósio
CES e de ouvir alguém presente desta maneira. "Bem, para os
ímpios, para o mundo, será como um ladrão na noite". Mas
para os justos, será como uma mulher em trabalho".

John Bytheway:

00:13:48

E você nos apontou para isso. E na verdade é lá que se nota, 1
Thessalonians 5. E assim temos uma espécie de idéia. Uma
mulher em situação de trabalho tem uma idéia. E se estivermos
familiarizados com... Adoro a nota de rodapé da Seção 68, se
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estivermos familiarizados, ela não nos ultrapassará.
Completamente do nada, poderemos dizer: "Oh, olha, isto
parece... Sim, isto deveria ter acontecido. Sim, isto era suposto
acontecer".
John Bytheway:

00:14:13

Fico feliz que tenha falado nisso, porque é uma coisa
misericordiosa que o Senhor tem feito. "Oh, você vai saber. Eu
lhe darei sinais".

Dr. Robert L. Millet:

00:14:20

Você se lembra quando, em 2 Néfi 25, quando Néfi tentou
explicar, ou fornecer algumas chaves para a compreensão de
Isaías? Uma delas é, você saberá quando isso acontecer.

Hank Smith:

00:14:32

Sim.

John Bytheway:

00:14:32

Você vai...

Hank Smith:

00:14:34

Você vive nos últimos dias. É o versículo 8. É o versículo 8.

John Bytheway:

00:14:37

Acho que está dizendo que devemos estar familiarizados, não
obcecados, mas familiarizados com os sinais dos tempos. E se
estamos, então há certas coisas que estaremos dizendo: "Bem,
isso certamente preenche aquele sinal dos tempos". E creio que
estaremos ouvindo com mais atenção, espero eu, a Primeira
Presidência.

John Bytheway:

00:14:54

Acabei de dizer esta Primeira Presidência e Quórum dos Doze,
estes 15 homens não hesitam em dizer que estamos tentando
nos preparar agora para a Segunda Vinda do Salvador. Mais
uma vez, eu não sei quando será. É certamente mais perto do
que quando eu era menino.

Hank Smith:

00:15:12

Era. Acho que isso é seguro de dizer.

Dr. Robert L. Millet:

00:15:20

Sim, é isso mesmo.

Dr. Robert L. Millet:

00:15:21

E assim eu acho que toda essa coisa de ladrão na noite é uma
idéia fascinante. E isto é, não precisa ser como um ladrão
noturno. Nós podemos estar prontos.

Hank Smith:

00:15:27

Quero ler um pequeno pensamento de Elder Holland, 12 de
setembro de 2004 na BYU. "A prometida Segunda Vinda do
Salvador começou com a Primeira Visão do profeta Joseph
Smith, em 1820". Certo? Mantenha seus olhos nos Doze. Eles
lhe dirão quando isto estiver acontecendo.
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Hank Smith:

00:15:48

Eu ia dizer antes que mesmo quando você está grávida de nove
meses, ainda parece surpreendê-lo um pouco. Não é mesmo?
Ainda não falei com minha esposa sobre isso, mas parece que
não me surpreende. "Espere, o quê? Agora mesmo? Eu não
estou pronto para isto".

Hank Smith:

00:16:03

"Espere, o quê? Agora mesmo? Eu não estou pronto para isto".
Eu vi isso chegando. Ela me diria: "Esteja pronto". Tenho a mala
pronta. Temos que estar prontos para ir".

Dr. Robert L. Millet:

00:16:10

Você sabe quantas vezes o Salvador diz na Doutrina e nos
Convênios: "Eu venho depressa"? Mas rapidez não significa
realmente repentino.

John Bytheway:

00:16:15

Sim. Sem aviso prévio.

Dr. Robert L. Millet:

00:16:17

Não se trata de tempo, é de repente, sem aviso. Isso mesmo. Só
que eu acho que os santos, se estiverem prestando atenção e
procurando estar em sintonia, reconhecerão os avisos.

Hank Smith:

00:16:27

Sim. Eu acho que não estava afinado como marido. Acho que eu
estava fazendo minha própria coisa.

Dr. Robert L. Millet:

00:16:33

Minha esposa lhe dirá que ela se lembra de estar muito grávida,
e que estávamos vivendo em Tallahassee, e eu estou tentando
terminar um grande trabalho para uma aula. Ela diz: "Acho que
está na hora", e eu lhe disse: "Sim". Dê-me só um pouco. Eu vou
estar" ... Conseguimos levá-la ao hospital, e o bebê chegou em
45 minutos. Essa é uma das suas doces lembranças de mim.

John Bytheway:

00:16:57

Sim.

Hank Smith:

00:17:00

Isso é engraçado. "Dê-me só um segundo, aqui". Quantos de
nós vamos fazer isso com o Senhor quando ele ... Sim. "Basta
esperar. Você pode esperar só por alguns dias?"

Hank Smith:

00:17:08

Eu direi ... Eu não sei quem disse isso. Já o ouvi atribuído a C.S.
Lewis, mas acho que nunca encontrei a referência para isso.
Mas ele diz: "A Segunda Vinda não será um dia de escolha, será
um dia em que você descobrirá o que escolheu". Não é um dia
para agora começar a escolher, é um dia que você descobre.

Dr. Robert L. Millet:

00:17:28

Isso é bom. Eu gosto disso.

Hank Smith:

00:17:29

Certo?

Dr. Robert L. Millet:

00:17:29

Devemos ir à Seção 108?
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Hank Smith:

00:17:31

Sim. Vamos fazer isso. Verso seis ele diz, Bob, "Warren Cowdery
se separou do artesanato dos homens". Isso tem que fazer
parte de não fazer parte do mundo, certo?

Dr. Robert L. Millet:

00:17:42

Sim, é.

Hank Smith:

00:17:42

Separando-se dos ofícios dos homens.

John Bytheway:

00:17:46

Eu estava pensando, isto é como um Double Stuf Oreo onde
você tem um 106 e um 108 que são seções bem curtas,
segurando ... Não sei por que estou pensando em um Oreo
neste momento, mas ...

Hank Smith:

00:17:58

Acho que era isso que o Senhor queria que pensássemos, John.
Ele queria que nós pensássemos em Oreos aqui mesmo.

Dr. Robert L. Millet:

00:18:03

Esta é uma revelação para Lyman Sherman. Irmão Sherman
nascido em 1804, então, o quê, um ano mais velho que o
profeta Joseph Smith? Nascido em Vermont. Ele e sua esposa
Delcena, D-E-L-C-E-N-A, são batizados em 1832, janeiro, e
outros membros da família também foram batizados.

Dr. Robert L. Millet:

00:18:29

Eles se mudaram para Kirtland em meados de 1833, e lá
conheceram o profeta Joseph Smith. Lyman foi um dos que
serviram com sucesso e fielmente como membro do
Acampamento de Zion. As histórias contam que, enquanto o
profeta Joseph Smith está em sua casa no Natal, é o dia depois
do Natal, e Joseph está sentado com alguns dos primeiros
anciãos na igreja, e eles estão estudando hebraico.

Dr. Robert L. Millet:

00:18:54

Uma batida na porta, e foi Lyman Sherman, de 31 anos de
idade, que foi movido pelo Espírito para ir ver o profeta Joseph
Smith a respeito do que o Senhor queria que ele fizesse. A seção
108 é a resposta a isso. Ele havia sido movido de forma
apropriada. Ele respondeu a ela, e esta revelação chega a ele.

Dr. Robert L. Millet:

00:19:27

É uma coisa interessante que acontece em sua vida. Sabemos
que, quando o Quorum dos Doze é organizado, 14 de fevereiro
de 1835, dentro de duas semanas, o primeiro Quorum dos
Setenta é estabelecido. Lyman Sherman é chamado para ser um
dos sete presidentes, o que é uma grande honra. Como
sabemos, o Acampamento de Zion provou ser o lugar onde se
encontram os líderes. Joseph sabia de quem ele poderia
depender depois do Acampamento de Sião, e muitos deles ou
foram para os Doze ou para os Setenta. Lyman Sherman foi
chamado em 1835 para essa função.
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Dr. Robert L. Millet:

00:20:08

Mas, curiosamente, em 1837, eu não sei se Joseph Smith tinha
percebido que algo não estava bem. O que o profeta parecia ter
ponderado é que Lyman Sherman tinha sido ordenado sumo
sacerdote, acho que em 1831, quando o primeiro sumo
sacerdote foi ordenado, e então ele disse ... Acho que a frase
que ele usou é algo como: "Não está realmente em harmonia",
ou "Não está em sintonia com o que o Senhor quer fazer", ou,
ainda mais forte, "Ao contrário da ordem do céu para um
homem que é um sumo sacerdote servir como um dos
Presidentes dos Setenta", e assim ele foi liberado dessa
nomeação.

Dr. Robert L. Millet:

00:20:55

Com isso em mente, alguns desses versos farão um pouco mais
de sentido. É uma revelação muito terna, no sentido de que o
Senhor está muito atento aos sentimentos deste bom homem.

Dr. Robert L. Millet:

00:21:09

Devemos ver alguns dos versos?

Hank Smith:

00:21:12

Vamos fazer isso.

Dr. Robert L. Millet:

00:21:14

Certo. Verso um. "Em verdade, assim te diz o Senhor, meu servo
Lyman: teus pecados te são perdoados, porque obedeceste à
minha voz ao subir aqui esta manhã para receber conselhos
daquele a quem eu designei". Ele seguiu o apelo.

Dr. Robert L. Millet:

00:21:31

"Portanto, que sua alma descanse a respeito de sua posição
espiritual, e não resista mais à minha voz". E levante-se e tenha
cuidado a partir de agora na observância dos votos que você fez
e faz, e será abençoado com grandes bênçãos. Espere
pacientemente até que a assembléia solene seja convocada
pelos meus servos, então você será lembrado com o primeiro
dos meus anciãos, e recebido por ordenação com o resto dos
meus anciãos que eu escolhi".

Dr. Robert L. Millet:

00:22:01

Acho que a assembléia solene que está sendo referenciada ali é
o que acontece na época da dedicação do Templo Kirtland. Ele
foi então reconhecido como membro da Presidência dos
Setenta, e recebeu um grande reconhecimento.

Dr. Robert L. Millet:

00:22:13

"Esta é a promessa do Pai a você se você continuar fiel". Será
cumprida sobre vós naquele dia, que tereis o direito de pregar
meu evangelho onde quer que eu vos envie, a partir daquele
momento".

Dr. Robert L. Millet:

00:22:27

Este é um daqueles versos que eu passei talvez há dez anos
atrás e escolhi, apenas, os versos favoritos nas escrituras. Eu
queria um lote para recordar. Este foi um desses. Verso sete. Eu
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adoro isto. "Portanto, fortaleçam seus irmãos", e irmãs, "em
toda sua conversa, em todas as suas orações, em todas as suas
exortações, e em todos os seus atos".
Dr. Robert L. Millet:

00:22:51

Adoro essa idéia, que o que dizemos, o que falamos deve ser
uma influência fortalecedora para as pessoas. Isso é
exatamente o oposto de alguém que está fofocando ou que
está contando histórias. Fortalecer, seja em suas conversas, seja
em suas orações, seja no que você está ensinando.
Francamente, em todas as suas ações, fortaleça as pessoas com
o que você tem a dizer.

Dr. Robert L. Millet:

00:23:16

"E eis que eu estou convosco para vos abençoar e vos entregar
para sempre".

Dr. Robert L. Millet:

00:23:20

Talvez mais uma ou duas coisas sobre o Lyman. Durante toda a
Apostasia Kirtland, ele e sua família permaneceram fiéis através
de tudo isso. Wilford Woodruff mencionou que Lyman Sherman
foi na verdade o primeiro membro da Igreja a falar em línguas, e
ele o fez em uma reunião particular, não uma reunião incomum,
mas uma reunião do tipo regular no Templo de Kirtland. Isso é
uma coisa agradável de ser reconhecida. Seu cunhado, a
propósito, era Benjamin F. Johnson, que se tornou um amigo
muito querido do profeta Joseph Smith. Eles permanecem fiéis.
Como indiquei, ele foi libertado dos setenta em 1837.

Dr. Robert L. Millet:

00:24:12

De qualquer forma, apenas um bom homem. Permanece fiel.
Morre em 1839, na idade de 34 anos. Na verdade, parte da
razão pela qual ele morreu foi à prisão Liberty para visitar
Joseph e os irmãos na cadeia. Enquanto estava lá, resfriou-se e
logo depois morreu.

Hank Smith:

00:24:34

Ele tinha que morrer.

Dr. Robert L. Millet:

00:24:39

É uma grande história.

Hank Smith:

00:24:42

Lyman Sherman.

Dr. Robert L. Millet:

00:24:43

Sim.

Hank Smith:

00:24:43

Um dos definitivamente menos conhecidos, mas alguém que
devemos conhecer e entender.

Dr. Robert L. Millet:

00:24:53

Quantas vezes é o caso ... Acho que mencionei isto na última
vez que estive com você, e isto é, muitas vezes é o que você
poderia chamar, suponho, de santos de segundo nível que
parecem fazer tanta diferença. Quando você pensa no início da
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Restauração, os Cavaleiros, os Whitmers, você começa a
nomeá-los, essas pessoas realmente importantes que entraram
na Igreja na hora certa, e eles serviram de maneiras que
abençoaram a Igreja. Não os conhecemos como conhecemos
Joseph, e Brigham, ou Parley ou Orson Pratt.
Hank Smith:

00:25:29

Os Whitneys. Sim.

Dr. Robert L. Millet:

00:25:31

Ou os Whitneys. Sim.

Hank Smith:

00:25:33

Os Whitneys. The Partridges, certo? As ... As Perdizes, certo?

Dr. Robert L. Millet:

00:25:34

É exatamente isso. Pessoas que foram instrumentais em
grandes coisas acontecendo através de seu simples serviço.

Hank Smith:

00:25:48

É maravilhoso como o Senhor o reconhece aqui. Acho que é a
mesma promessa para todos nós, certo, Bob? Aqueles de nós
que são santos de segundo nível que talvez não estejam nas
manchetes, o Senhor reconhece nosso trabalho.

Dr. Robert L. Millet:

00:26:00

O que o Senhor vai dizer a Oliver Granger de volta em [Seção]
117? "Seu nome será tido em honrosa lembrança de geração
em geração". Eu tinha alguém que não era membro da Igreja, e
bastante crítico, diz: "Nunca ouvi falar dele, e aposto que a
maioria de seus santos não ouviu". Eu disse: "Veja. Ele fez a
Doutrina e os Convênios. Eu não fiz".

Dr. Robert L. Millet:

00:26:22

Há um homem simples que não era bem conhecido,
basicamente cego, que foi adiante, tornou-se um ajudante da
Primeira Presidência, endireitando as coisas de novo em
Kirtland. O Senhor disse algumas coisas bastante notáveis sobre
ele.

John Bytheway:

00:26:39

Sua lápide é apenas o lado norte daquele Templo Kirtland, ali. É
divertido ir até lá e ler aquele trecho do 117.

Hank Smith:

00:26:49

John, o que você ia dizer?

John Bytheway:

00:26:51

Apenas, há algumas coisas que eu adoro nisto. Verso dois,
quantos de nós ... Apenas essa pergunta. "Deixe sua alma
descansar a respeito de sua posição espiritual". Apenas, essa
pergunta que todos nós às vezes temos. "Estou indo bem?
Como eu estou indo?" Quantas seções da Doutrina e Convênios
... Agradável e conveniente ir até o profeta: "Você pode me
dizer, como estou indo?" Muita gente percebeu isso nestes
primeiros dias da Igreja, acho eu, e ...
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Dr. Robert L. Millet:

00:27:20

Quando eu era bispo pela primeira vez, tive uma irmã que
entrou para me ver. Maravilhosa senhora, realmente. A família
dela era apenas uma grande família. Ela veio para me
recomendar um templo. Fizemos uma boa visita. Ela
obviamente era digna. Ela fez um comentário. Ela disse: "Desejo
que meu marido receba um maior reconhecimento". Ele não
parece nunca ser chamado para cargos importantes na igreja".

Dr. Robert L. Millet:

00:27:44

Começamos a falar sobre seu marido. Esta era uma alma nobre.
Este é um homem com quem você poderia contar. Este é
alguém que sempre esteve presente quando ele foi necessário.
Ele era alguém, você sabia que se desse a tarefa a ele, ela seria
feita e seria bem feita. Não sei se ele alguma vez serviu na
liderança da Igreja, mas isso simplesmente não importa muito.
A questão é: qual foi a sua fidelidade em sua vida pessoal? Que
tipo de pessoa de família você era?

Dr. Robert L. Millet:

00:28:13

Sim. Preocupado com sua posição espiritual. Acho que há outra
maneira de ver isso também, John. Acho maravilhoso, fiel aos
santos dos últimos dias que se preocupam que não vão fazer o
Reino Celestial, isso para mim é triste. Já conheci muitos santos
que, de alguma forma, suponho que vão acabar no Reino
Terrestre. Tento explicar-lhes: "Vejam. Vocês são dignos de ir ao
templo?". "Sim". "Mas você planeja ir para o Reino Terrestre?"
"Eu não planejo ir, provavelmente é onde eu vou parar".

Dr. Robert L. Millet:

00:28:52

Penso que Satanás trabalha em nós às vezes, supondo que
simplesmente não temos o que é preciso, quando, na verdade,
a maioria dos santos está vivendo o evangelho de uma maneira
que eles vão conseguir. Embora eu ache que precisamos
cumprir nossos deveres e ser fiéis e fiéis ao que somos
chamados a fazer, eu não acho que o Senhor queira que nos
preocupemos com nossa posição na Igreja. Para dizer, mesmo
que você tenha o Espírito Santo e se o Espírito Santo estiver
morando com você, como diria Brigham Young: "Você está
vivendo em condições de salvação".

John Bytheway:

00:29:31

Eu amo o ... Nosso amigo, Stephen Robinson, que ... Ele tinha
uma maneira muito legal de dizer. Ele olhou para a Seção 25,
que normalmente pensamos: "Essa é Emma Smith e os hinos",
mas, no início da Seção 25, "Se você entrou para a igreja, você
está no meu reino". O que Stephen Robinson disse: "A pergunta
realmente não é: eu vou conseguir? A pergunta é: eu quero
ficar?" Isso está em seu livro, "Seguindo Cristo". Eu pensei: "Que
bela maneira de dizer isso". Você está no reino. Você quer ficar?
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John Bytheway:

00:30:03

Gosto do que você disse, Bob. Pare de se preocupar tanto com
isso. O que você citou? É a C.S. Lewis de uma maneira menos
preocupada?

Dr. Robert L. Millet:

00:30:12

Sim. Você avança, trabalha nisso, mas o faz de uma maneira
menos preocupada. Eu acho isso lindo.

Hank Smith:

00:30:21

Eu digo aos meus alunos com freqüência, Bob, que o Senhor é
poderoso para salvar. Ele é bom nisto.

John Bytheway:

00:30:29

Ele é tão bom nisto.

Hank Smith:

00:30:29

Sim. Ele não diz: "Só não sei se posso fazer isso. Eu estou
tentando, mas salvar alguém como você é realmente difícil".
Não, ele parece estar muito confiante em si mesmo.

John Bytheway:

00:30:38

Realmente bom nisso. Ele tem este título que na verdade era ...
Foi com um S maiúsculo, Salvador. Ele é tão bom nisso que é o
único.

Dr. Robert L. Millet:

00:30:50

Sim. Acho que podemos confiar nEle.

John Bytheway:

00:30:52

Lembro-me de estar sentado ao lado de um Ministro Evangélico
em um avião, tive apenas uma conversa fascinante. Ele
perguntou: "Se você nunca mais for ao templo, você pode ser
salvo?". Eu disse: "O templo não é o Salvador". Eu ir em uma
missão não é o Salvador". Eu tentar guardar os mandamentos
não é o Salvador". Jesus é o Salvador". Eu faço essas coisas
porque acho que Ele quer que eu faça, mas Ele é o Salvador e é
poderoso para salvar. Esta foi uma conversa interessante.

Dr. Robert L. Millet:

00:31:24

Falei com um grupo há apenas algumas semanas e eles me
pediram para falar sobre a idéia de quem vai conseguir, ou ... É
um grupo mais antigo. Este é um grupo de pessoas,
provavelmente na casa dos sessenta e poucos anos. Eu falei
sobre a importância do Espírito Santo.

Dr. Robert L. Millet:

00:31:41

Acho que todos nós vimos os escritos de Paulo sobre isto, onde
ele diz que o Espírito Santo é basicamente a seriedade de nossa
herança, o que significa que é o dinheiro sincero de Deus sobre
nós. Ou seja, quando o espírito está comigo, isso significa que
Deus está falando sério para me salvar. Assim como quando eu
pago esse dinheiro é o meu dinheiro honesto, eu...

Dr. Robert L. Millet:

00:32:03

Quando eu pago esse dinheiro como meu dinheiro honesto,
estou falando sério sobre comprar aquela casa. Bem, quando
tenho o Espírito comigo, é a maneira de Deus sussurrar
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suavemente para mim: "Você está no caminho certo". Você está
no rumo certo".
Dr. Robert L. Millet:

00:32:13

O outro seria um templo recomendado para uso. Por quê? Bem,
porque o templo é a contraparte de Deus para o paraíso. Se
você se qualifica para ir ao templo e servir no templo, você se
qualifica para ir ao paraíso quando você morre. Lembro-me de
receber um telefonema de uma irmã quando eu era bispo, que
ela e seu marido haviam servido cinco ou seis missões. Eu não
sei se eram cinco ou seis, mas... E, na palavra, eles eram apenas
pessoas incríveis. Tão orientadas para o serviço, tão amorosas,
tão gentis.

Dr. Robert L. Millet:

00:32:48

Bem, ele faleceu e ela ficou na mortalidade por cerca de mais
um ano. Ela me ligou um dia, e sabíamos que não estava longe
da morte. E ela disse: "Bispo, eu tenho que receber minha
recomendação temporária. Vai expirar, e não quero enfrentar
Deus com uma recomendação de templo expirada". Eu disse:
"Oh, está bem". Então eu disse: "Vou conseguir o presidente da
estaca. Iremos até sua casa". E assim, a presidente da estaca
sentada aqui, eu estou aqui, e ela está bem ali. E eu fiz as
perguntas, e ela, é claro, deu todas as respostas corretas. E eu
disse: "Bem, você tem alguma pergunta ou alguma
preocupação?". Ela disse: "Sim, eu tenho uma preocupação".
Ela disse... Aqui está esta alma doce e pura, tão celestial quanto
qualquer pessoa que eu já conheci, que então disse: "Estou
realmente preocupada que eu não tenha feito o suficiente".

Dr. Robert L. Millet:

00:33:47

E eu não sei exatamente o que aconteceu, mas o sentimento
veio sobre mim e eu olhei para o presidente da estaca, e ele
estava com os olhos em lágrimas, e eu acho que isso também
veio sobre ele. E eu disse: "Presidente, devo eu?". Ele disse:
"Diga a ela". E eu não sei se estava autorizado a fazer isto, mas
eu disse: "Minha querida irmã", eu disse: "sua salvação está
segura". Você fez tudo o que o Senhor lhe pediu para fazer para
sempre. Você tem sido apenas o cidadão modelo no reino de
Deus. A menor de suas preocupações deveria ser se você vai
conseguir chegar ao Reino Celestial. Alguns de nós podemos nos
preocupar se pudermos fazer tão bem quanto você fez".

Dr. Robert L. Millet:

00:34:33

Mas eu só acho que essas são situações tristes. E, claro, Satanás
trabalharia em nós para nos fazer preocupar com nossa posição
espiritual. Quando, de fato, há muitas coisas que nos pedem e
nos chamam para fazer na Igreja, para ter certeza. As coisas
podem ficar complicadas às vezes. Mas, se ocasionalmente,
recuamos e dizemos: "Bem, pelo menos algumas coisas eu sei".
Eu tenho uma recomendação do templo atual. Eu sou digno de
fazer isso. E você sabe de uma coisa? Eu sinto o Espírito Santo
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trabalhando em minha vida". E se esse é o caso, é como se fosse
o símbolo de Deus. Ou, como alguém disse, é como o anel de
noivado de Deus. Significa que pretendo fazer com que você
faça parte de um casamento importante nos próximos dias. E
por isso eu acho que adoro essa linha, posição espiritual. Não se
preocupe com isso.
Hank Smith:

00:35:23

Adoro isso, Bob. Eu amo isso. E antes de passarmos à 107, eu só
tenho que... Vamos falar do versículo sete, porque como
podemos... Eu sei que vocês dois fazem isso. Eu não sou tão
bom quanto vocês dois, mas fortalecendo as pessoas na
maneira como falam. Bob, você é uma celebridade que faz os
outros se sentirem como uma celebridade. John, você é da
mesma maneira. Você é apenas alguém que está fortalecendo
as pessoas pela maneira como você fala. No entanto, no mundo
que nos rodeia hoje, parece ser uma cultura de indignação e
derrubar as pessoas.

Dr. Robert L. Millet:

00:35:57

Vou dizer isto, John, e então você precisa dar o bom material.
Meu pai não era um homem educado pelos padrões do mundo,
mas, rapaz, ele conhecia as pessoas. E ele tinha uma educação
secundária e era bem sucedido em seus negócios. Mas a melhor
coisa nele era sua personalidade, seu jeito. Nunca esquecerei de
voltar para casa de uma missão, sentado em uma aula sobre o
essencial do evangelho que o pai estava ensinando. E papai fez
a pergunta a estes jovens membros: "E agora, quem foi que
restaurou o sacerdócio Aarônico? E uma mão levantou e o pai
disse: "Sim". E o homem disse: "Moroni". E eu pensei: "Oh, isto
é interessante". E o pai disse: "Moroni". Eu amo Moroni. Moroni
é uma das minhas pessoas favoritas". Ele falou sobre Moroni
por cerca de cinco minutos e depois disse: "Oh, obrigado por
mencionar. Na verdade, não foi Moroni quem trouxe o
sacerdócio, mas quem foi?". Alguém disse: "João Batista".
"Bom". Mas obrigado por mencionar Moroni".

Dr. Robert L. Millet:

00:37:08

Eu me lembro de pensar que esse é um bom exemplo de... O pai
não tinha ido a uma aula sobre como ser um bom professor ou
um professor eficaz. Ele apenas conhecia pessoas. E eu o
observava como ele fazia o que com as pessoas, adorava estar
com as pessoas e as fazia sentir-se melhor quando voltavam
para casa. E assim, eu acho que uma coisa é apenas... Muitas
vezes digo aos professores, professores do evangelho, às vezes
é um grande risco para uma pessoa fazer um comentário em
uma aula da Escola Dominical ou em uma aula do sacerdócio ou
da Sociedade de Socorro. Consequentemente, precisamos, de
forma apropriada, recompensá-los por fazer um comentário ou
responder a uma pergunta. E apenas dizer: "Sim, bom". Tudo
bem. Mas descobri ao longo dos anos que quando um
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estudante, um jovem estudante, fazia um comentário que
realmente era muito bom, eu dizia: "Diga isso novamente". E ela
dizia novamente, e eu dizia: "Todos ouviram isso?".
Dr. Robert L. Millet:

00:38:13

Lembro-me quando eu estava ensinando uma classe de
calouros do Livro de Mórmon, estávamos no Mosias 15 com os
ensinamentos de Abinádi, aqueles difíceis primeiros quatro
versículos sobre o Pai e o Filho. Designei-os para ir para casa
naquela noite, e para o próximo período de aula, para fazer um
resumo de uma página do que estava sendo ensinado por
Abinádi. Foi uma sorte eu ter chamado esta jovem senhora. Eu
disse: "Cindy, você poderia ler o seu?". Foi incrível. Foi tão bem
feito. E eu lhe disse algo como: "Você escreveu isto?". Ela disse:
"Sim, eu escrevi isto". Eu disse: "O que o resto de vocês acha?"
E eles também a elogiaram. Eu disse: "Eu nunca ouvi isso..." E
eu não tinha ouvido. Nunca tinha ouvido explicar isso bem
antes.

Dr. Robert L. Millet:

00:38:59

E acho que é bom que saibam que são apreciados, que saibam
que vale a pena fazer um comentário. As pessoas precisam ser
elogiadas. As pessoas precisam ser asseguradas e
tranquilizadas. O que você acha, John?

John Bytheway:

00:39:16

Bem, anos atrás, havia um tema jovem. Normalmente, eu vou
montar uma fogueira sobre o tema da juventude, e foi Primeiro
Timóteo 4:12, "Seja um exemplo dos crentes". E um deles está
em conversa. E assim eu adorei ir a este versículo.

John Bytheway:

00:39:34

E quando eu tinha 17 anos de idade, experiência crucial em
minha vida, embora eu não soubesse na época, meu bispo me
chamou para ser o que eles costumavam chamar de corista da
Escola Dominical Junior e agora seria Corista da Primária. E eu
tenho... Hank, você já me ouviu contar esta história um milhão
de vezes, mas eu olhei diretamente para ele e disse: "Eu sou um
menino". E ele olhou para mim como: "Olhe, você também não
foi minha primeira escolha, Buster, entre lá e faça isso. Eu não
sei porque seu nome veio".

John Bytheway:

00:40:04

E aprendi mais tarde, quando era missionário nas Filipinas, tive
a incrível oportunidade de abrir uma área. E depois de algumas
semanas, tive cerca de 15 crianças sentadas lá na Primária. E eu
conhecia as músicas, elas estavam todas na minha cabeça e eu
podia... Foi uma experiência incrível. Mas algumas daquelas
letras... Quero apenas dizer que este versículo sete soa como
"Give Said the Little Stream". Ouçam esta frase. "Eu sou
pequeno, eu sei, mas onde quer que eu vá, a grama cresce mais
verde".
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John Bytheway:

00:40:37

E eu já conheci pessoas assim. E Hank, não se venda com pouco.
Você é tão bom com as pessoas que elas se sentem fortalecidas.
E eu amo a humildade. Eu sou pequeno, eu sei, mas isto é o que
posso fazer. Onde quer que eu vá, posso tentar fazer a grama
crescer mais verde. E alguém, se tiver uma interação comigo,
vai se sentir um pouco melhor. E toda a sua conversa, todas as
suas orações, todas as suas exortações, tudo o que você está
fazendo...

John Bytheway:

00:41:04

Na verdade, tomei nota do que achei ser uma conversa muito
interessante. Abril de 1999, Elder [Cree-L. Kofford deu uma
palestra chamada Your Name is Safe in our Home. Vou apenas
ler um parágrafo.

John Bytheway:

00:41:19

"Que bênção seria se todos nós pudéssemos seguir esse
conselho, se cada um de nossos nomes pudesse realmente estar
seguro na casa dos outros". Você já notou como é fácil
atravessar a linha e encontrar falhas com outras pessoas? Com
demasiada freqüência, procuramos ser dispensados do próprio
comportamento que condenamos nos outros. A misericórdia
para mim, a justiça para todos os outros, é um vício muito
comum. Quando lidamos com o nome e a reputação de outro,
lidamos com algo sagrado aos olhos do Senhor. Há aqueles
entre nós que recuariam horrorizados com a idéia de roubar o
dinheiro ou a propriedade de outra pessoa, mas que não
pensam duas vezes em roubar o bom nome ou a reputação de
outra pessoa. O velho ditado nunca julga outro homem até que
você tenha caminhado uma milha em seus passos é um bom
conselho hoje, pois foi o dia em que foi pronunciado pela
primeira vez. Alguém disse uma vez que há tanto de bom no
pior de nós e tanto de ruim no melhor de nós que não é bom
para nenhum de nós encontrar falhas com o resto de nós".

John Bytheway:

00:42:16

Então essa é uma ótima conversa, se alguém quiser procurar
isso. Elder Cree-L. Kofford, Conferência Geral de abril de 99. E
quando estou olhando para o versículo sete da Seção 108,
tenho tudo sublinhado. E acho que era Doug Brinley que
costumava dizer: "Isso é uma porcentagem bastante alta?
Quando ele via a palavra tudo nas escrituras. Por isso, não há
espaço para agitar.

Dr. Robert L. Millet:

00:42:41

Posso compartilhar outra experiência rápida? Tem a ver com
tornar as coisas melhores para outras pessoas pelo que
dizemos. Eu estava em um vôo, acho que foi nos dias em que
estávamos fazendo os programas Conheça sua religião, e eu
estava indo para o Texas. E então eu estava no avião. Outro
homem entra e se senta ao meu lado. Ele inicia uma conversa.
Começamos a ter uma boa conversa. Ele perguntou: "O que
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você faz para viver?". E eu lhe disse: "Sou professor de religião
na Universidade Brigham Young. Ele não parou de falar sobre a
BYU, e era um verdadeiro fã do nosso time de futebol. Ele nos
chamou de Quarterback U, e nós tivemos uma boa conversa. Eu
me voltei para ele em determinado momento e disse: "Agora, o
que você faz para viver?". E ele disse: "Sou um encanador
ordenado".
John Bytheway:

00:43:30

Encanador ordenado.

Dr. Robert L. Millet:

00:43:30

Desculpe-me?

Hank Smith:

00:43:31

Um encanador ordenado.

Dr. Robert L. Millet:

00:43:32

Ele disse: "Sou um encanador ordenado". Eu disse: "Acho que
nunca conheci um encanador ordenado". O que é um
encanador ordenado"? Ele disse: "Bem, na minha profissão, eu
sou encanador. Mas eu sou antes de tudo um cristão. E meu
trabalho, sinto que é entrar nas casas das pessoas e
simplesmente fazer de seu dia um dia melhor". Fiquei tão
emocionado com isso.

Hank Smith:

00:43:59

Isso é ótimo, Bob.

Dr. Robert L. Millet:

00:44:00

Um encanador ordenado. Você poderia ser um ordenado de
muitas coisas.

Hank Smith:

00:44:07

Se nós assumíssemos esse cargo.

Dr. Robert L. Millet:

00:44:09

Fico feliz que você tenha falado nisso, John, que é fortalecer as
pessoas com o que dizemos.

Hank Smith:

00:44:14

Vou acrescentar à lição de casa, John. Abril de 2007, a Língua
dos Anjos, por Jeffrey R. Holland. Ele fala sobre isto. Lembro-me
de ouvir isto pela primeira vez, sabendo que seria uma conversa
que me impactou. E você só tem que ouvir esta única fala.
Espero que todos vão ler as duas conversas que John e eu
mencionamos. Elder Holland diz: "Muitas vezes pensei que Néfi
estava sendo amarrado com cordas e espancado por varas deve
ter sido mais tolerável para ele do que ouvir o murmúrio
constante de Laman e Lemuel. Certamente ele deve ter dito
pelo menos uma vez: "Bata em mim mais uma vez". Eu ainda
posso ouvi-lo"". Nossas palavras importam, certo? Ele diz:
"Nenhuma desgraça é tão ruim que lamentar sobre isso não vai
piorar as coisas".
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Hank Smith:

00:44:59

Apenas nossas palavras são importantes. Fortalecendo nossos
irmãos e irmãs em toda a nossa conversa. Estou feliz por termos
parado por aí.

John Bytheway:

00:45:08

Alma 12:14. Eu digo aos meus alunos que acho que este é o
verso mais assustador de todo o Livro de Mórmon. Alma 12:14.
"Nossas palavras nos condenarão ... nossas obras nos
condenarão ... nossos pensamentos nos condenarão". E neste
estado horrível, não ousaremos olhar para o nosso Deus; e
ficaríamos felizes se pudéssemos ordenar que as rochas e as
montanhas caíssem sobre nós para nos esconder de sua
presença".

John Bytheway:

00:45:27

E então eu digo que footnoted é o segundo verso mais
assustador nos trabalhos padrão. Eu acho que é Mateus 12:36.
"Toda palavra ociosa que os homens disserem dará conta disso
no dia do julgamento". E então eu pioro a situação. Façam suas
malas, crianças. Vamos fazer uma viagem de culpas. Cada
palavra ociosa que os homens disserem ou escreverem um
texto ou blog ou postarem, eles darão conta do ocorrido. E por
essa altura já somos todos culpados o suficiente. Temos uma
oração final e vamos para casa.

John Bytheway:

00:45:52

Mas isto é o oposto. Apenas fortalecer em tudo, tudo, tudo,
tudo, tudo. E eu acho que li em um dos comentários que a
conversa no Dicionário Webster de 1828 foi mais do que apenas
suas palavras. Sim, foi a sua conduta. Portanto, isto se expande
para mais do que apenas nossas palavras, mas podemos aplicar
isso em ambos os sentidos de forma bonita.

Dr. Robert L. Millet:

00:46:17

Sim.

Hank Smith:

00:46:18

Sim, absolutamente.

Dr. Robert L. Millet:

00:46:20

Devemos ir para [Seção] 107?

John Bytheway:

00:46:20

Vamos fazer isso.

Dr. Robert L. Millet:

00:46:22

Certo.

Hank Smith:

00:46:23

Este é um marco, certo, Bob? Isto é enorme. Não apenas para
os santos da época, mas para nós.

Dr. Robert L. Millet:

00:46:28

Sim. Os Doze foram chamados, o quê, um mês antes? Mês e
meio antes, Primeiro Quórum dos Doze. Eles têm recebido
instruções. Eles se reúnem. Adoro a forma como este prefácio lê
na data e no nome, os Doze se reuniram em conselho,
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confessando suas fraquezas e deficiências e expressando
arrependimento, buscando a orientação do Senhor. Eles estão
prestes a partir em suas missões, uma de suas missões. E,
portanto, esta é uma seção interessante. Algumas das coisas
que estão na Seção 107 foram reveladas já em novembro de
1831. E ainda assim, acho que quando o profeta juntou tudo
isso, ele colocou isto... Esta é a seção sobre o sacerdócio. 84 é
muito boa, mas 107 acho que é a seção mais completa sobre o
sacerdócio e o governo do sacerdócio.
John Bytheway:

00:47:28

Bob, eu não acho que isso seja algo que já mencionamos antes
e que provavelmente deveríamos, é que às vezes pensamos em
seções da Doutrina e dos Convênios como se um dia viessem.
Mas estas são coisas que ficam na mente de José talvez por
anos, como você disse aqui, estamos em 1835 e algumas delas
estão chegando em 1831, e ele está finalmente... Talvez ele
tenha chegado ao momento certo em que é hora de colocar
tudo no papel.

Dr. Robert L. Millet:

00:47:54

Bem, sim. Penso que para a primeira adição à Doutrina e
Convênios, ele determina que há certas coisas que têm sido
ditas sobre o sacerdócio em diferentes momentos pelo Senhor.
E nós as colocamos em uma

Dr. Robert L. Millet:

00:48:03

Coisas que foram ditas sobre o sacerdócio em diferentes
momentos pelo Senhor e nós as colocamos em uma seção. A
seção 20 é muito semelhante. A seção 20 está reunida de
maneiras diferentes. Sim, esta não foi apenas uma revelação.
São várias revelações, mas ele as combinou em uma só, porque
se trata de assuntos do sacerdócio.

John Bytheway:

00:48:18

Ouvi Scott Woodward referir-se a isto como uma "revelação de
Patchwork". Na verdade, acho que parte de Joseph Smith dando
uma bênção a seu pai, Joseph Smith, Sr. Dois ou três versos
estão aqui, certo?

Dr. Robert L. Millet:

00:48:32

Bem, tudo sobre: "Eu vi Adam-ondi-Ahman-".

John Bytheway:

00:48:35

Sim, sim, sim.

Dr. Robert L. Millet:

00:48:37

Isso é de uma bênção. Joseph abençoa seu pai e sua mãe, a
ocasião.

John Bytheway:

00:48:42

Mas é revelação e é...

Dr. Robert L. Millet:

00:48:44

Absolutamente.
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John Bytheway:

00:48:45

-valores para todos nós. Por isso, tudo é colocado aqui, sim.

Dr. Robert L. Millet:

00:48:49

Sabe, mesmo nestes versículos iniciais é interessante: "Existem,
na igreja, dois sacerdócios, o Melquisedeque e o Aarônico,
incluindo o Sacerdócio Levítico. Mas isso foi interessante: "O
primeiro é chamado de Sacerdócio de Melquisedeque porque
Melquisedeque foi um grande sumo sacerdote. Antes de sua
época, ele era chamado de Sacerdócio Sagrado depois da
Ordem do Filho de Deus".

Dr. Robert L. Millet:

00:49:10

Esta próxima linha é interessante para mim: "Mas por respeito
ou reverência ao nome do Ser Supremo, para evitar a repetição
muito freqüente de seu nome, eles, a igreja em tempos antigos,
chamavam aquele sacerdócio de Melquisedeque, ou o
sacerdócio de Melquisedeque". Tudo isso é importante, mas
sou tomado pelo fato que se refere à igreja. A igreja nos tempos
antigos. Eu acho que sempre houve uma igreja de algum tipo.
Ela apenas tomou formas diferentes em épocas diferentes.

John Bytheway:

00:49:44

Caramba. Bom ponto uma igreja do Antigo Testamento,
mesmo.

Dr. Robert L. Millet:

00:49:47

Sim, um Antigo Testamento.

John Bytheway:

00:49:48

Sim. Bem visto.

Dr. Robert L. Millet:

00:49:49

Vamos ver uma coisa. Vejamos o versículo cinco. Acho que não
prestamos atenção ao versículo cinco e ele é merecedor. "Todas
as outras autoridades ou escritórios da igreja são apêndices a
este sacerdócio".

John Bytheway:

00:50:01

Aqui está a palavra "todos".

Dr. Robert L. Millet:

00:50:04

Sim, o que soa como "tudo".

John Bytheway:

00:50:09

É notável.

Dr. Robert L. Millet:

00:50:10

Estou pensando em: "Todas as outras autoridades ou escritórios
da igreja são apêndices". Pense sobre isso. Um apêndice é um
extra. Alguma coisa presa. Ouça o que o Presidente Joseph F.
Smith diz na Doutrina do Evangelho. Isto está na página 148.
"Não há nenhum cargo que cresça fora deste sacerdócio que
seja ou possa ser maior do que o próprio sacerdócio. É do
sacerdócio que o ofício deriva sua autoridade e poder. Nenhum
ofício dá autoridade ao sacerdócio. Nenhum ofício acrescenta
ao poder do sacerdócio. Mas todos os ofícios na igreja derivam
seu poder, sua virtude, sua autoridade do sacerdócio. Se nossos
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irmãos tivessem este princípio completamente estabelecido em
suas mentes, haveria menos mal-entendidos em relação às
funções de governo na igreja do que há". Ele continua e fala dos
anciãos e sumos sacerdotes acostumados a debater, o que é
maior.
Dr. Robert L. Millet:

00:51:14

E ele faz o comentário "Nenhum dos dois. Eles operam em
direções diferentes", disse ele. Os sumos sacerdotes têm certas
responsabilidades, os mais velhos tinham certas
responsabilidades. E por isso acho que os ofícios e o sacerdócio
são apêndices. Pense por um minuto quando João Batista
restaurou o Sacerdócio Aarônico, a que ofício ele os ordenou?
Bem mais tarde Joseph Smith em um sermão, muito tarde diz,
"Sacerdotes da Ordenação". Mas não há nenhuma menção ao
cargo na ordenação, não é verdade?

Dr. Robert L. Millet:

00:51:54

O sacerdócio era maior do que qualquer ofício que eles teriam.
Você pode ver que os oficiais são importantes e os quóruns são
importantes, mas o sacerdócio em si é o que está em jogo. Vou
apenas saltar por aí. Verso oito: "O Sacerdócio de
Melquisedeque detém o direito de presidência e tem poder e
autoridade sobre todos os ofícios da igreja e todas as idades do
mundo para administrar em coisas espirituais".

Dr. Robert L. Millet:

00:52:22

A frase "direito de presidência", quando vejo que expressões,
ding, ding, ding, ding, explodem em minha mente. Isso é
sinônimo de chave, o direito de presidência. Ou se disséssemos
dirigir o poder. Poder direcionador. Lembro que em nossa ala há
100 anos, foi quando meu pai era bispo, estou exagerando,
provavelmente não foi há mais de 80 anos, mas meu pai era
bispo, tínhamos um homem na ala, um cara muito interessante,
batizávamos seu filho e ele não queria ninguém da ala lá,
inclusive nenhum membro do Bispado. E o pai tentou explicar a
ele, isto é feito sob as chaves do sacerdócio e não se tem as
chaves do sacerdócio. Basicamente, é uma delegação para
permitir que ele faça isso. Mas eu me lembro do bastante...
Aquele pequeno debate que o homem teve com o pai sobre
isso.

Hank Smith:

00:53:18

Se eu sou um portador do Sacerdócio de Melquisedeque, a
única maneira que eu posso passar esse Melquisedeque para
dizer, meu filho, é através de um portador de chaves do
sacerdócio. Eu simplesmente não posso escolher fazer isso. Só
não posso dizer, bem, tenho o sacerdócio de Melquisedeque,
vou passá-lo adiante. Preciso de alguém que tenha as chaves
para me orientar a dar esse sacerdócio a outra pessoa, incluindo
meu próprio filho.
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Dr. Robert L. Millet:

00:53:41

E é tão crucial porque esta é a forma como o governo da Igreja
tem que operar dessa forma, ou você vai ter o caos. Todos
abençoando e ordenando a todos os outros.

Dr. Robert L. Millet:

00:53:52

Vou apenas dizer isto, existem certas ordenanças que, é claro,
você ou eu poderíamos realizar em nossa casa. Abençoando
nossos filhos, abençoando nossa esposa. Mas mesmo durante
os tempos da COVID com a administração do sacramento nos
lares. O bispo era responsável por supervisionar isso. Tenho
certeza de que há pessoas que dizem: "Bem, Deus, por que
preciso da aprovação do bispo?". Bem, porque as ordenanças
do evangelho estão sob sua direção em nossa ala. As chaves.

John Bytheway:

00:54:20

Estamos sentados na reunião sacramental há apenas algumas
semanas, e minha esposa está me cutucando, acho que eles
precisam de mais um pouco para passar o sacramento. E estou
olhando para o presidente do quórum do Professor porque
aquele garoto tem chaves, eu não tenho, não posso pular e
fazer isso.

John Bytheway:

00:54:42

E a outra razão é porque aquele garoto com as chaves era meu
filho Timothy, e eu podia vê-lo mandando mensagens de texto e
eu sabia que ele não estava jogando um jogo. Ele estava
conseguindo que outras pessoas passassem. E eu fiquei tão
emocionado ao ver: "Não, deixe o garoto com as chaves,
descubra como conseguir mais transeuntes sacramentados lá".
E eu adoro isso, dessa maneira que nós fazemos isso. E rapaz,
que igreja centralmente organizada temos, e esta seção faz
tanto parte disso. Eu não sei como, e você provavelmente sabe
melhor do que eu, mas você tem tantos amigos e tem feito
tanta divulgação com nossos amigos evangélicos e assim por
diante. Se eles têm um corpo central, se eles têm um corpo
dirigente, nem tenho certeza se você poderia falar com isso,
mas veja o que esta seção faz.

Dr. Robert L. Millet:

00:55:34

Bem, parte do problema com... Eu olhei no outro dia, quantas
igrejas cristãs existem no mundo a partir de 2021. E o número
que recebi foi 30.000. Agora, como isso aconteceria? Martinho
Lutero introduz o conceito do sacerdócio de todos os crentes na
época da Reforma. Mas ele também introduz a idéia de que
cada pessoa se torna seu próprio intérprete ou árbitro do
significado da Escritura. Às vezes não pensamos no valor dessa
linha do sacerdócio em termos de determinar o que é doutrina.
Não sei se você se lembra disso quando o Presidente Hinckley
foi entrevistado, acho que foi por Larry King. Uma das perguntas
que lhe foi feita: "Qual é o seu trabalho?" E a primeira resposta
do irmão Hinckley foi: "Eu supervisiono a doutrina".
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Dr. Robert L. Millet:

00:56:39

E isso é significativo. Porque agora posso dizer isto, na Igreja
Católica Romana, é mais provável que você seja capaz de
permanecer devidamente conectado e as coisas a serem feitas
em um certo lugar, porque existe uma hierarquia sacerdotal.
Suponho que na Igreja da Inglaterra, isso também seria
verdade. Mas no Protestantismo Conservador, o sacerdócio de
todos os crentes opera, uma pessoa sente-se chamada por
Deus, e então assume uma missão ou assume o direito de
pregar.

Dr. Robert L. Millet:

00:57:17

E a dificuldade que temos é como você controla a precisão da
doutrina? Eu estava conversando com um querido amigo meu,
amigo evangélico, que trabalha em Denver, Denver Seminary. E
nós estávamos conversando sobre algo. Eu estava em Denver e
ele disse: "Bem, você vê Bob, você tem que estar sempre
olhando por cima do ombro para ter certeza de que você
acerta". Ele disse: "comigo, eu posso pegar uma passagem da
escritura e escrever um documento de 10 páginas sobre ela. E
meu vizinho ao fundo do corredor pode escrever um
documento sobre ele pode ser muito diferente, até mesmo
contraditório". Ele disse, "essa é a beleza de nosso sistema". Eu
disse: "Bem, na verdade, isso é o caos". Porque, novamente, é
cada homem por si, cada mulher por si, em termos de
compreensão doutrinária. Isso não é tanto o governo do
sacerdócio quanto o valor dos apóstolos e profetas. Sei que
durante anos você nos ouviu dizer, ou nós dissemos, eu disse,
somos as únicas pessoas na Terra que acreditam que Deus
ainda fala ao homem. Bem, você sabe e eu sei que temos alguns
maravilhosos amigos protestantes e católicos e judeus e
muçulmanos que rezam pela direção divina e a recebem. É claro
que eles recebem. Mas o que realmente queremos dizer com
isso é que somos a única organização na Terra que tem
autoridade apostólica através da qual se realiza a revelação
para o governo de toda a Igreja. E por isso o direito das chaves
da presidência, eu acho bastante significativo.

John Bytheway:

00:58:54

E mais uma coisa quando o Élder Christofferson deu aquela
palestra chamada Por que a Igreja? Em 2015, eu desmontei isso
a cada pequeno... Por que temos uma igreja? Porque meus
alunos perguntam, bem, por que precisamos disso? Posso ser
apenas espiritual, mas não religioso ou algo assim? E um dos
pontos era manter a doutrina pura, para proteger a doutrina.

Dr. Robert L. Millet:

00:59:13

Esse é um dos grandes. E para garantir que as ordenanças do
sacerdócio sejam feitas sob a devida autorização e o melhor é
que sejam realizadas corretamente, executadas
adequadamente.
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Hank Smith:

00:59:23

Recentemente, tive uma conversa com um amigo, Eric
Reyerson, que disse: "Você realmente tem que entender a
história americana para entender a história da igreja". E eu acho
que com [Seção] 107 Bob, você não diria que na América
Protestante onde Joseph Smith vive, o sacerdócio não é algo
que eles vão discutir. Esta é uma idéia muito católica e não há
muitos católicos ao redor de Joseph e dos santos.

Dr. Robert L. Millet:

00:59:50

Acho que essa é uma das coisas mais interessantes dos
primeiros tempos da Igreja é que, como você está dizendo, não
havia muitos católicos em torno da grande infusão de católicos
na segunda metade do século 19 e no século 20. Sim, Joseph
Smith estava vivendo na América Protestante. E, portanto, é
uma coisa bastante incomum. Se você está tentando encontrar
uma explicação sociológica para Joseph Smith e a Igreja ter algo
que soe muito, muito sacerdotal, uma hierarquia sacerdotal.
Bem, isso é o que é. E assim, nesse sentido, acredito que os
católicos têm razão, em termos da idéia de governança e
supervisão.

Hank Smith:

01:00:29

Ouvi alguém dizer que se o protestantismo e o catolicismo
tivessem um filho, ele se pareceria muito com a igreja de Jesus
Cristo dos Santos dos Últimos Dias.

Dr. Robert L. Millet:

01:00:39

Temos algumas coisas... Tomemos desta forma, nossa reunião
sacramental não seria muito diferente de um culto aos
protestantes conservadores, eu direi. Uma reunião evangélica.
E, no entanto, o governo do sacerdócio, há uma ordem.

Hank Smith:

01:00:56

E o templo, ele parece mais católico do que protestante.

Dr. Robert L. Millet:

01:00:59

Isso mesmo.

John Bytheway:

01:01:03

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. Robert L. Millet:

00:00:07

Olhe para algo que eu acho que nós entendemos mal.
Começando na seção 107, retomando com... Comece a falar
sobre o sacerdócio menor, o sacerdócio de Aaron. Versículo 14,
porque é chamado de sacerdócio menor é porque é um
apêndice, há essa palavra novamente, ao maior, ou o
Sacerdócio de Melquisedeque e tem poder na administração de
ordenanças externas.

Dr. Robert L. Millet:

00:00:32

O bispado é a presidência deste sacerdócio e detém as chaves
ou autoridade do mesmo. Nenhum homem tem o direito legal a
este cargo de possuir as chaves deste sacerdócio, a não ser que
ele seja literalmente descendente de Aaron. Mas, como sumo
sacerdote do Sacerdócio de Melquisedeque, tem autoridade
para oficiar em todos os cargos menores.

Dr. Robert L. Millet:

00:00:53

Ele pode oficiar no cargo de Bispo quando não for possível
encontrar uma descendência literal de Aarão, desde que ele
seja chamado e separado e ordenado a este poder pelas mãos
da presidência do Sacerdócio de Melquisedeque. Agora, tenho
ouvido todos os tipos de pessoas falando, ao longo dos anos,
"Se pudéssemos encontrar um homem que pudesse realmente
rastrear sua linhagem até Aarão, que ele tem todo o direito de
ser um Bispo do Senhor".

Dr. Robert L. Millet:

00:01:21

Bem, antes de tudo, não tem nada a ver com a palavra bispo.
Este é o Bispo-presidente. Isto é sobre o cargo de bispo
presidente, que é basicamente o que Edward Partridge era,
certo? Ele era o Bispo-presidente. E isso é uma coisa. Os 18 e 19
são poderosos quando se trata de quais são as bênçãos do
sacerdócio.

Dr. Robert L. Millet:

00:01:43

O poder e a autoridade do sumo Sacerdócio de Melquisedeque
é possuir as chaves de todas as bênçãos espirituais da igreja, ter
o privilégio de receber os mistérios do reino dos céus, ter os
céus abertos para eles, comungar com a assembléia geral e a
igreja dos primogênitos, e desfrutar da comunhão e presença
de Deus, o Pai, e de Jesus, o mediador do novo pacto. Isso é
muito pesado. Isso é pesado.
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Dr. Robert L. Millet:

00:02:10

Mistérios do Reino dos Céus. Bem no sentido mais simples, isso
significa coisas que só podem ser conhecidas pelo poder do
Espírito Santo. Mas suponho que você poderia dizer que nossa
cerimônia e ordenanças do templo, por exemplo, se
enquadrariam na categoria dos mistérios do Reino dos Céus.
Mas veja a que você tem direito, se o Senhor assim o desejar.

Dr. Robert L. Millet:

00:02:32

Comungar com a assembléia geral e a igreja dos primogênitos.
Igreja dos primogênitos, que é usada na seção 76, duas ou três
vezes. Aqueles que haviam alcançado o reino celestial, a igreja
dos primogênitos, a igreja dos exaltados, aqueles que se
qualificam para a exaltação no reino celestial.

Dr. Robert L. Millet:

00:02:54

Não é a igreja de Jesus Cristo. É de muitas maneiras, o
Presidente Joseph Fielding Smith a chamou de igreja interior.
Costumávamos cantar um hino, não está mais em nosso livro de
hinos, embora na Igreja Exterior Abaixo. Pertencemos à igreja
de fora. A igreja interior dentro do véu, há ordem e organização
lá também. E aqueles que constituem esse grupo que são
qualificados, passaram no teste da mortalidade. Eles são a igreja
dos primogênitos. O direito de comunhão com eles...

Dr. Robert L. Millet:

00:03:28

No credo mais antigo que conhecemos, O Credo dos Apóstolos,
uma das coisas que acabamos de mencionar e não comentar é
que acreditamos na comunhão dos santos. Em Hebreus capítulo
12, os versículos iniciais lá, tendo falado de todos esses
magníficos homens e mulheres que ao longo dos anos tiveram
grande fé e você começa o capítulo 12 e deve manter as coisas
contínuas.

Dr. Robert L. Millet:

00:03:54

Ele descreve isso como a grande nuvem de testemunhas que
fazem parte de nós. O versículo 19 para mim é tão encorajador
no sentido de nos ensinar que aqueles que estão do outro
lado... Basta perguntar isto, quando eu falecer, perderei o
interesse pela minha família? Quero dizer, não. Eu vou ser
muito...

Hank Smith:

00:04:20

Exatamente o oposto.

Dr. Robert L. Millet:

00:04:22

Sim. Eu vou ficar muito preocupado com eles. Meu velho amigo,
Joseph McConkie, me contou uma história onde...

John Bytheway:

00:04:29

Seu nome É Oscar McConkie.

Dr. Robert L. Millet:

00:04:31

Sobre Oscar McConkie Sr.

John Bytheway:

00:04:33

Sim, eu me lembro disso.
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Dr. Robert L. Millet:

00:04:34

Ele disse que pouco antes de Oscar Sr falecer, ele convocou a
família, uma pequena reunião, eu acho, e disse algo assim. Ele
disse: "Eu vou morrer em breve". Mas quando eu morrer, não
vou deixar de amá-lo. Não deixarei de rezar por você". Não
deixarei de ministrar em seu nome.

Dr. Robert L. Millet:

00:04:53

Bem, me lembro do grande discurso proferido pelo presidente
Joseph F. Smith na presença do divino, onde ele fala sobre
aqueles do outro lado, que estiveram aqui, conhecem os
desafios que enfrentamos, conhecem nossas circunstâncias.
Eles podem ver os perigos que se avizinham. E assim eles são
sempre tão solícitos com nosso bem-estar.

Dr. Robert L. Millet:

00:05:17

Bem, é claro que sim. Quero dizer, não posso imaginar não estar
muito preocupado do outro lado do véu com minha família ou
com meus irmãos e irmãs na igreja. Portanto, acho que a
promessa de ser qualificado ou capaz onde for apropriado,
onde o Senhor escolher permitir que você tenha comunhão com
esse grupo.

Dr. Robert L. Millet:

00:05:39

Acho que isso não significa que você tenha que estar vendo-os.
É como os anjos, você pode ter o ministério dos anjos e não vê
nada, ou não sabe de nada, mas alguém está sussurrando do
outro lado.

Hank Smith:

00:05:54

E Bob, você não diria: "Isto é só o Senhor dizendo: 'Isto é só
para os portadores do Sacerdócio de Melquisedeque'". Isto é
para qualquer um que participe das ordenanças, certo?
Destes...

Dr. Robert L. Millet:

00:06:05

Absolutamente. É como o Sacerdócio Aarônico. Dizemos que
o... Já ouvi muitas conversas sobre: "Estes jovens têm o direito
de desfrutar do ministério dos anjos". Isso é verdade. Mas a
grande verdade é que, como existe o Sacerdócio Aarônico,
todas as pessoas podem desfrutar do ministério dos anjos, das
mulheres, dos homens.

Hank Smith:

00:06:24

Certo.

Dr. Robert L. Millet:

00:06:24

E isso também é verdade com as bênçãos do Sacerdócio de
Melquisedeque.

Hank Smith:

00:06:30

Uau. Isso é lindo. Verso 19, comungar com a assembléia geral e
a igreja dos primogênitos.

Dr. Robert L. Millet:

00:06:36

É lindo.

Doutrina e Convênios 106-108 Transcrição Parte 2 Página 3

Hank Smith:

00:06:37

Isso é algo que você pode pular e não entender realmente o
poder de.

Dr. Robert L. Millet:

00:06:40

Sim. A presença de Deus, o pai, Jesus, o mediador no novo
pacto. É poderosa.

Hank Smith:

00:06:46

Vou dizer algo. Controle-me aqui, Bob. Totalmente bem se você
precisar me controlar, mas eu me sentei nas lápides de meu pai,
meus avós, e pensei: "Não é aqui que eles estão". Se eu quiser
estar perto dessas pessoas, vou chegar ao templo onde estão as
ordenanças do Sacerdócio de Melquisedeque, porque parece
que é lá que vou comungar". E isso pode muitas vezes
acontecer em nossas próprias vidas, em nossas próprias casas".
Tenho certeza. Mas para mim, sou atraído para o templo por
essa razão, para comungar com aqueles que já foram antes.

Dr. Robert L. Millet:

00:07:20

Quando você pensa nas vezes em que foi ao templo com
freqüência, talvez em tempos difíceis. Como um jovem casal,
quando costumávamos nos perguntar de onde viria o próximo
pão, íamos ao templo naqueles tempos e não me lembro de
nunca ter saído com dinheiro no bolso, mas saímos com uma
perspectiva que era apenas uma perspectiva pacífica: "Vai dar
certo". O Senhor vai cuidar de você", uma e outra vez.

Dr. Robert L. Millet:

00:07:49

Ou para entrar e talvez esteja lutando com uma criança, uma
criança desobediente, o templo se tornou um lugar sagrado
para nós. Não só pudemos encontrar paz lá, mas encontramos
perspectiva lá.

John Bytheway:

00:08:06

Absolutamente.

Hank Smith:

00:08:07

E isso vem daqueles, eu diria como você nos disse aqui, que
fazem parte desta igreja dos primogênitos e do pai e de Jesus,
certo? Tudo isso vem destes...

Dr. Robert L. Millet:

00:08:19

Absolutamente.

Hank Smith:

00:08:19

... almas maravilhosas.

Dr. Robert L. Millet:

00:08:21

Absolutamente. Bem, vejamos o 21,22, isto fica interessante.
Agora estamos falando sobre a primeira presidência. Por
necessidade, há presidentes que estão presidindo oficiais que
estão crescendo ou que já passaram ou que são ordenados dos
vários cargos nos dois sacerdócios.

Dr. Robert L. Millet:

00:08:37

Do Sacerdócio de Melquisedeque, três sumos sacerdotes
presidentes escolhidos pelo corpo, nomeados e ordenados para
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esse cargo e mantidos pela confiança, fé e oração da igreja
formam um quorum da presidência da igreja. Coisas
interessantes ali. Claramente, eles devem ser sumo sacerdotes.
O membro da primeira presidência deve ser um sumo
sacerdote. Não é necessário, de acordo com Joseph F. Smith,
que eles sejam apóstolos.
Hank Smith:

00:09:05

Não tivemos antes pessoas que não são um...

Dr. Robert L. Millet:

00:09:09

Por um tempo foi J. Reuben Clark-

Hank Smith:

00:09:11

J. Reuben Clark é em quem eu estava pensando. Sim.

Dr. Robert L. Millet:

00:09:14

... que foi um sumo sacerdote em Salt Lake City. Agora, ele
acabou sendo ordenado um apóstolo e colocado na linha de
autoridade. Mas sim, o que é necessário é que haja um sumo
sacerdote que esteja lá na função de presidente. Joseph F.
Smith fala sobre isso em Doutrina do Evangelho, página 173.
Mas sim, eu me lembro muito bem quando Harold B. Lee foi
sustentado como presidente da igreja. Foi uma época muito
delicada.

Dr. Robert L. Millet:

00:09:46

Ele era um que eu acho que os santos esperavam ansiosamente
ser o presidente da igreja por um longo tempo. Relativamente
falando, ele era jovem quando tomou o cargo. Eu acho que ele
tinha 74 anos. E lembro em seu discurso na Assembléia Solene
dizendo: "Nunca antes em minha vida o versículo 22 significou
mais para mim do que agora".

Dr. Robert L. Millet:

00:10:09

Ou seja, devo estar. Sei que devo ser sustentado pela confiança,
pela fé, pelas orações da igreja". Precisamos ter confiança nos
irmãos". Precisamos ter fé nos irmãos. Temos que orar pelos
irmãos, e eles precisam disso. Eles rezam por isso.

Hank Smith:

00:10:30

Quando você diz "irmãos", acho que estamos até mesmo
afeiçoando esses três, certo? Neste momento, neste verso.

Dr. Robert L. Millet:

00:10:38

Isso mesmo. Acho que isto está falando especificamente sobre a
presidência, a primeira presidência da igreja.

Hank Smith:

00:10:44

E quão rápido somos às vezes para criticar, não somos, Bob?

Dr. Robert L. Millet:

00:10:48

Bem, eu tenho me interessado apenas nos últimos tempos com
pessoas que tomam decisões para ficar perturbadas e
perturbadas ou sair da igreja por causa do que eu chamo
apenas de piddly, pelas razões mais piddly que estou pensando:
"Realmente? De verdade?".
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Hank Smith:

00:11:04

Sério? Sim.

Dr. Robert L. Millet:

00:11:04

"Você vai deixar a igreja por causa disso?" Sim. Acho que o
Irmão Packer costumava... Eu estava com ele uma ocasião, Elder
Packer, quando alguém disse: "O que podemos fazer para
ajudá-lo?". E ele disse: "Tirem-se da nossa lista de
preocupações". Eles têm muito com que se preocupar e por isso
não precisam de nenhum extra. Quero dizer, há desafios
suficientes que a igreja enfrenta sem que os membros tragam
problemas para a liderança da igreja.

Hank Smith:

00:11:43

Seja um santo de baixa manutenção, baixa preocupação, alto
rendimento nos últimos dias.

Dr. Robert L. Millet:

00:11:49

Sim. Membro da igreja.

Hank Smith:

00:11:53

E depois vêm os 12, certo?

Dr. Robert L. Millet:

00:11:54

O 12.

Hank Smith:

00:11:54

Próximo verso?

Dr. Robert L. Millet:

00:11:55

Isso mesmo. Os 12 conselheiros de viagem são chamados para
serem 12 apóstolos ou testemunhas especiais do nome de
Cristo em todo o mundo, diferenciando-se assim dos outros
oficiais da igreja nos deveres de sua vocação. Você sabe como
isto é quase sempre dito, um apóstolo é uma testemunha
especial de Cristo. Ele é. Mas reparem no que foi dito,
testemunhas especiais do nome de Cristo em todo o mundo. O
nome de Cristo.

Dr. Robert L. Millet:

00:12:23

Anos atrás, Elder Oaks escreveu então um livro chamado Seu
Santo Nome. E ele fala sobre a maneira como o nome é usado
nas escrituras. E ele disse, por exemplo, ser uma testemunha
especial do nome de Cristo em todo o mundo, é ser uma
testemunha especial de seu poder, de sua divindade, de sua
filiação divina, de sua obra ou programa, ou o plano de salvação
em outras palavras, e ele ilustrou como cada um deles é usado
na Escritura de certa forma, para ser uma testemunha especial
do nome de Cristo em todo o mundo. Isso é poderoso.

John Bytheway:

00:13:05

Tenho uma declaração de Elder Bednar sobre isso de... Há um
pequeno periódico chamado The Religious Educator.

Dr. Robert L. Millet:

00:13:13

Oh, sim. Basta ir até o Centro de Estudos Religiosos.
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John Bytheway:

00:13:15

Sim. E é ótimo, porque se você é um professor, você adoraria
este recurso.

Dr. Robert L. Millet:

00:13:20

Esta é uma entrevista que realizei com Elder Bednar.

John Bytheway:

00:13:23

Oh, este é você. Veja, eu sabia que tinha agarrado um bom.

Dr. Robert L. Millet:

00:13:26

Eu acho que é. Eu falei com ele sobre o papel e o ofício de
apóstolo.

John Bytheway:

00:13:30

Sim. Ele disse, citando: "O papel de um apóstolo hoje é o
mesmo que era antigamente. Nossa comissão é ir ao mundo
inteiro e proclamar Jesus Cristo e ele crucificado". Um apóstolo
é um missionário e uma testemunha especial do nome de
Cristo.

John Bytheway:

00:13:46

O nome de Cristo se refere à totalidade da missão do Salvador,
morte e ressurreição, sua autoridade, sua doutrina, suas
qualificações únicas como filho de Deus para ser nosso
Redentor e nosso salvador". Assim termina a citação de Elder
Bednar. E isso é algo a se pensar no versículo 23, como você
acabou de dizer, "Testemunhas do nome de Cristo em todo o
mundo". É tudo isso.

Dr. Robert L. Millet:

00:14:09

Apenas Elder Holland tinha sido membro do Quórum dos Doze
por pouco tempo em 1994 quando ele me chamou, eu era o
Decano de Educação Religiosa, e perguntou como eu estava e
então ele disse: "Eu quero ir vê-lo". E eu quero ir visitá-lo com o
corpo docente". Ele disse: "Você acha que poderia recompôlos?". Eu disse: "Provavelmente poderíamos chegar a um
acordo.

Hank Smith:

00:14:33

Talvez.

John Bytheway:

00:14:35

Estamos meio ocupados aqui embaixo.

Dr. Robert L. Millet:

00:14:38

Foi numa quinta-feira ou numa sexta-feira. Não me lembro
qual, mas ele disse: "Eu gostaria de vir na segunda-feira". Você
ainda acha que pode obtê-los". Eu disse: "Ah, sim".

Hank Smith:

00:14:45

Acho que sim.

Dr. Robert L. Millet:

00:14:45

Então, a faculdade estava lá e foi... Ele falou conosco por um
tempo e depois apenas respondeu a perguntas. E lembro-me de
ter feito esta pergunta, eu disse: "Elder Holland, você tem um
testemunho de Jesus Cristo desde a época em que você era um
rapazinho, não é mesmo?" Ele disse: "Bem, pelo menos a minha
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infância, sim. Minha masculinidade, certamente". Eu disse:
"Qual é a diferença com o que você tem agora do que o que
você tinha então?"
Dr. Robert L. Millet:

00:15:15

Eu disse: "Você tinha um testemunho de Jesus então..." Eu
disse: "Essa testemunha especial vem por ordenação? Ou vem
pela luta pessoal por uma espiritualidade mais profunda?" E ele
disse: "Um pouco de ambos". Ele disse: "Em outras palavras, há
algumas coisas, alguns poderes e direitos e privilégios que vêm
com o próprio ofício, mas ainda são esperados", como disse
Oliver Cowdery quando lhes deu aquele primeiro, o quê? o
juramento e a aliança do apostolado, quando os primeiros
apóstolos foram chamados, "nunca deixe de lutar até ver o
próprio Senhor".

Dr. Robert L. Millet:

00:16:01

E por isso achei isso uma coisa interessante. Ambos. Sim. Há
algumas coisas que vêm com o escritório. E acho que de muitas
maneiras, isso é verdade com quase todos os escritórios da
igreja. Vamos assumir o cargo de bispo. John, você tem sido
bispo. Você sentiu isso. Havia algumas coisas que você sabia,
sentia e entendia porque você era o bispo, veio com o gramado,
não foi? Mas quanto à espiritualidade e ao conhecimento do
evangelho, essa foi sua tarefa privada para fazer isso.

John Bytheway:

00:16:36

Esse ainda era o meu trabalho. Sim.

Dr. Robert L. Millet:

00:16:38

Sim.

John Bytheway:

00:16:38

Sim. Gostaria que tivesse acabado de baixar um monte de
coisas, uma porta USB em algum lugar, e eu poderia
simplesmente baixar tudo, mas...

Hank Smith:

00:16:48

Isso soa como o Senhor, não soa? "Não há mais trabalho
envolvido. Só vou dar a você".

John Bytheway:

00:16:51

Sim.

Hank Smith:

00:16:52

Sim.

John Bytheway:

00:16:53

Não exatamente.

Dr. Robert L. Millet:

00:16:54

Há uma coisa interessante. Veja o versículo 24, eles, os 12,
formam um quorum igual em autoridade e poder aos três
presidentes anteriormente mencionados. Este é realmente
apenas o caso em termos da morte do presidente, a morte do
presidente da igreja. Quando ocorre a morte do presidente,
então o quê?
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Dr. Robert L. Millet:

00:17:15

A primeira presidência é dissolvida, os membros da primeira
presidência que estão vivendo retornam ao seu lugar nos 12 e o
Quórum dos Doze preside a igreja naquele momento.

Hank Smith:

00:17:27

Bob, eles não vão saber o quão crucial isto é, em apenas o quê?
Nove anos.

John Bytheway:

00:17:32

Bem visto. Sim.

Hank Smith:

00:17:33

Eles vão perder o profeta e isto vai...

John Bytheway:

00:17:34

E agora, o que fazemos?

Hank Smith:

00:17:34

... se tornam muito importantes.

Dr. Robert L. Millet:

00:17:38

Bem, e veja o que aconteceu. Eles não tinham bem a certeza do
que fazer com ele.

Hank Smith:

00:17:40

Certo.

Dr. Robert L. Millet:

00:17:41

Brigham por cerca de três anos, não é mesmo?

Hank Smith:

00:17:43

Sim.

Dr. Robert L. Millet:

00:17:44

John Taylor, mais ou menos na mesma hora. Wilford Woodruff
conta como ele, mais ou menos na mesma hora, ou um pouco
menos, mas Wilford Woodruff foi até Lorenzo Snow pouco
antes de Wilford morrer e disse: "Eu vou morrer em breve e
vocês devem proceder imediatamente e sem demora para
reorganizar a primeira presidência". E, se bem me lembro, ele
disse: "E você deve chamar George Q. Cannon". George Q.
Cannon é um de seus conselheiros".

Dr. Robert L. Millet:

00:18:19

Sim, quer dizer, na situação de... Você já viveu várias sucessões.
Quando eu era um novo aluno, um aluno transferido para a
BYU... Eu vim em 69, no outono de 69. Eu vivia em Hinckley Hall
e Helaman Halls e me lembro que na manhã de 18 de janeiro de
1970, meu colega de quarto acaba de me acordar e dizer: "Ei, o
presidente McKay acabou de falecer". David O. McKay era o
único presidente que eu conhecia, e ele foi presidente por 19
anos.

Dr. Robert L. Millet:

00:18:56

E assim, o conceito de sucessão não era algo que a igreja, como
um todo, entendesse muito bem. Tive sorte, muita sorte que,
como jovem missionário, talvez seis meses antes de voltar para
casa, Harold B. Lee vinha frequentemente a Nova York. Para
começar, ele estava em uma diretoria, acho que era da Union
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Pacific que ele era membro da diretoria e ele vinha, acho que
para reuniões mensais, mas ele vinha frequentemente à casa da
missão e nos visitava.
Dr. Robert L. Millet:

00:19:27

E uma vez o convencemos a fazer uma conferência de missão
completa e falar com os missionários, o que ele fez. E depois,
ele veio para jantar e nós continuamos a disparar perguntas
contra ele e ele disse: "Elders", ele disse: "Deixe-me terminar o
jantar, depois subiremos e falaremos o quanto você quiser",
assim o fizemos.

Dr. Robert L. Millet:

00:19:50

Nós o levamos lá para cima e meu companheiro fez a primeira
pergunta, "Elder Lee...". Agora esta é... Deixe-me dar-lhe a data.
Isto teria sido em 1968. "Élder Lee, há alguma pergunta na
mente dos outros apóstolos que quando David O. McKay falecer
que Joseph Fielding Smith será o presidente da igreja?" Ele
disse: "Oh não, sem dúvida alguma". Essa é a ordem".

Dr. Robert L. Millet:

00:20:14

E ele falou sobre o fato de que não há politicagem neste
sistema. Você olha para ele e se o Senhor não quer que você
seja presidente, Ele tem uma maneira de lidar com isso. Ele o
leva.

John Bytheway:

00:20:26

Sim.

Hank Smith:

00:20:27

Ele apenas: "Sim, você tem uma tarefa diferente".

John Bytheway:

00:20:30

Parece que me lembro de Elder Holland, foi durante o tempo do
Presidente Hunter, falando sobre isto e falando sobre, se isto
fosse uma corporação, a luta interna teria sido um tipo severo
de coisa". Mas o batimento do coração seguinte foi o do novo
presidente, Olsen. Isso lhe diz alguma coisa?

Dr. Robert L. Millet:

00:20:46

É verdade.

John Bytheway:

00:20:47

Acho que foi a Elder Holland.

Dr. Robert L. Millet:

00:20:49

É verdade. Lembro-me, acho que quando o Presidente Kimball
havia acabado de se tornar Presidente da Igreja, seu secretário
executivo, que havia sido secretário executivo de muitos dos
irmãos, Arthur Haycock, veio e falou com os professores do
seminário em nossa área e respondeu a perguntas. E ele falou
sobre um momento doce. Isto é, como você sabe, estamos
falando do Presidente Lee, o Presidente Lee se torna presidente
da Igreja, conferência de outubro de 72 e morre em dezembro
de 73.
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Dr. Robert L. Millet:

00:21:27

Eu me lembro, estávamos vivendo em Idaho Falls, olhando para
a televisão de sua foto e a data de sua morte, e eu estava
apenas... Acho que a igreja esperava que ele fosse presidente
por muitos, muitos, muitos anos. Joseph Fielding Smith era o
quê? 95. E quando ele passou, o irmão Haycock nos contou uma
doce história.

Dr. Robert L. Millet:

00:21:46

Ele disse: "O irmão Lee tinha voltado de uma missão e estava se
sentindo fraco e simplesmente não se sentia bem e foi para o
hospital para fazer alguns exames e, enquanto isso, teve um
ataque cardíaco maciço. "Bem, enquanto ele estava no hospital
e não estava indo bem, o irmão Haycock disse: "O Presidente
Tanner, seu conselheiro, estava no Arizona com sua família, nas
férias de Natal. O Presidente Romney estava na cidade".

Dr. Robert L. Millet:

00:22:19

Ele disse: "Na sala do hospital, eu estava lá". Spencer W.
Kimball, o Presidente dos 12, os três estavam lá. O irmão
Romney, o irmão Haycock e o irmão Lee estavam ali. E o irmão
Haycock disse...

Hank Smith:

00:22:36

E o Presidente Kimball? O Presidente Kimball também estava
presente? [crosstalk 00:22:38]

Dr. Robert L. Millet:

00:22:38

E o Presidente Kimball estava lá como Presidente dos 12, com
licença. O irmão Haycock disse... Durante tudo isso, o irmão
Kimball continuou dizendo: "O que eu posso fazer, presidente
Romney? O que o senhor quer que eu faça neste momento? O
senhor gostaria que eu fizesse isso? Você gostaria que eu fizesse
isso? Como posso ajudar? O que posso fazer agora"? E algumas
tarefas foram feitas, et cetera. No momento em que foi
anunciado que o Presidente Lee havia falecido, o irmão Romney
se voltou para o irmão Kimball e disse: "O que você gostaria que
eu fizesse?

John Bytheway:

00:23:08

Uau.

Dr. Robert L. Millet:

00:23:09

Estava em movimento. As chaves do reino tinham acabado de
mudar.

John Bytheway:

00:23:13

Uau.

Dr. Robert L. Millet:

00:23:14

E o homem, o apóstolo sênior, agora usava o manto.

Hank Smith:

00:23:19

Essa é a seção 107 na prática, não é?

Dr. Robert L. Millet:

00:23:22

Realmente é.
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John Bytheway:

00:23:23

Essa é uma grande história.

Hank Smith:

00:23:23

Bem na prática. Os versículos 25 e 26 não é algo que a maioria
das pessoas, eu acho, entenderia que os 70 formam um quorum
igual em autoridade ao dos 12.

Dr. Robert L. Millet:

00:23:36

Sim. Sim. E é o que diz. E note também, que você deve se
lembrar que o Presidente Hinckley deu uma palestra uma vez
chamada Testemunhas Especiais de Cristo na Conferência Geral.
E ele falou sobre o chamado de dois novos apóstolos, acho que
teria sido Elders, Nelson e Oaks. Mas ele então falou sobre os 70
e disse que eles também têm um chamado apostólico para dar
esse testemunho apostólico nesse grande sentido da palavra,
apóstolo, aqueles que são enviados sob a direção dos 12.

Dr. Robert L. Millet:

00:24:15

Não precisamos ler isto, mas é interessante que na seção 107
começando pelo versículo, sim, 39, é o dever dos 12 e de todos
os grandes ramos da igreja, que ordenam ministros evangélicos,
como lhes serão designados por revelação, ou seja, patriarcas. E
então a linha patriarcal de dissensão é dada desde Adão até
Matusalém.

Dr. Robert L. Millet:

00:24:45

É muito interessante. Se você ler a seção 84, é uma linha de
ascensão diferente de Moisés a Adão. Ela passa por Abel. Passa
pela linha de Abel até Abraão e Moisés, o mesmo... Esta é uma
linha de autoridade, mas uma linha de autoridade diferente.
Estes são os patriarcas, os patriarcas presidentes, Adão, Seth,
Enosh, Caimão, Mahalalel, Jarede, Matusalém, Lamech, Noé,
essas primeiras 10 gerações.

Dr. Robert L. Millet:

00:25:18

E, naturalmente, como dissemos, de 53 a 58, a visita ou a última
conferência que foi realizada por [Adam Adelenman 00:25:27].
Isto aconteceu em 1834, quando Joseph estava dando uma
bênção a seus pais.

Hank Smith:

00:25:36

Pergunto-me se aquelas linhagens diferentes de que você falou
em 84 e 107, pergunto-me, vou ter que perguntar à Irmã
Gardner sobre isto. Se estivermos conversando... Ela sabe. Ela
sempre fala que existe um sacerdócio familiar. Há um
sacerdócio que governa a família e há um sacerdócio que
governa a igreja e que eles estão separados uns dos outros. E eu
vou ter que perguntar a ela sobre isso. Acho que essa é uma
idéia fascinante.

Dr. Robert L. Millet:

00:26:04

Mm-hmm (afirmativo).
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John Bytheway:

00:26:05

Eu já ouvi o chamado... Há um Sacerdócio Aarônico, há um
Sacerdócio de Melquisedeque e há um Sacerdócio Patriarcal.
Isso me soa bem?

Dr. Robert L. Millet:

00:26:11

Bem, acho que quando perguntei sobre isso uma vez a alguém
da autoridade, sua resposta foi: "Ordem Patriarcal dentro do
Sacerdócio de Melquisedeque". Joseph Smith disse que existe a
ordem Aarônica, a ordem dos Melquisedeques. A ordem
patriarcal do Sacerdócio de Melquisedeque se enquadra dentro
do Sacerdócio de Melquisedeque. E nós entramos nisso através,
e tenho certeza de que Barb falou sobre isso, das bênçãos do
templo.

Hank Smith:

00:26:39

Certo.

John Bytheway:

00:26:39

Sim. Já ouvi dizer: "Esta seção começa, há na igreja, dois
sacerdócios".

Dr. Robert L. Millet:

00:26:44

Isso mesmo.

John Bytheway:

00:26:45

Poderíamos dizer: "No templo..."

Dr. Robert L. Millet:

00:26:47

Isso mesmo.

John Bytheway:

00:26:47

"... são três".

Dr. Robert L. Millet:

00:26:49

Sim, é isso mesmo.

John Bytheway:

00:26:51

Sim.

Hank Smith:

00:26:51

Excelente.

Dr. Robert L. Millet:

00:26:53

Mas note que de 85 a 89, é aqui que aprendemos o que é um
Quórum de Diáconos, 12, 24, 48, 96 enquanto eles atravessam
os quóruns. Agora, veja o 91. Mais uma vez, o dever do
Presidente do Ofício do Sumo Sacerdócio é presidir a igreja
inteira e ser comparado a Moisés. Eis aqui a sabedoria, sim, ser
uma busca, um revelador, um tradutor e um profeta, tendo
todos os dons de Deus, que Ele concede à cabeça da igreja.

Dr. Robert L. Millet:

00:27:29

Essa é uma declaração poderosa sobre o presidente, que
recebeu todos os dons espirituais. Quando você volta e lê sobre
dons espirituais mais cedo na Doutrina e Convênios, e ao Bispo
é dado o poder, por exemplo, um prêmio para discernir aqueles
que são de Deus e aqueles que não o são. Mas aqui você tem o
presidente dado todos os dons do espírito que, naturalmente,
ele teria que ter para poder discernir.
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Dr. Robert L. Millet:

00:27:58

E então isto é muito interessante. É de acordo com a visão
mostrando a ordem dos 70, que eles deveriam ter sete
presidentes para presidi-los, escolhidos entre os 70. E continua
e fala sobre os sete presidentes e assim por diante. Não se fala
muito sobre isso, exceto que esta parece ser uma visão que
Joseph Smith teve sobre o governo do sacerdócio,
particularmente parece que estamos nos anos 70, certo?

Dr. Robert L. Millet:

00:28:26

Certo. Veja o versículo 98. Enquanto outros oficiais da igreja que
não pertencem aos 12, nem aos 70 não estão sob a
responsabilidade de viajar entre todas as nações, mas devem
viajar conforme suas circunstâncias o permitam, não resistindo.
Eles podem ocupar um cargo tão alto e responsável quanto o
que ocupam na igreja. Este verso foi usado quando os primeiros
assistentes dos 12 foram chamados.

John Bytheway:

00:28:53

Eu me lembro daquele Sterling W. Sill, certo?

Dr. Robert L. Millet:

00:28:56

Mm-hmm (afirmativo). Sterling Sill.

John Bytheway:

00:28:57

Foi assistente do 12.

Dr. Robert L. Millet:

00:28:57

ElRay L. Christiansen.

John Bytheway:

00:28:59

Sim.

Dr. Robert L. Millet:

00:29:00

Gordon B Hinckley. De qualquer forma, os primeiros assistentes
dos 12, esta é a escritura que foi usada, e esta é a escritura que
foi usada quando os primeiros representantes regionais foram
chamados. Em outras palavras, eles trabalham sob a direção.
Lembro-me do meu presidente de missão, Jay Eldredge, eu era
um líder de zona na época, ele foi a uma reunião de zona e o
presidente partiria em questão de dias e ele estava se
despedindo.

Dr. Robert L. Millet:

00:29:29

E ele disse: "Recebi uma nova tarefa". Ele disse: "Agora sou um
representante regional do conselho dos 12 apóstolos da Igreja
de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias". Ele disse: "Tenho o
título mais longo na igreja e a menor quantidade de
autoridade".

Dr. Robert L. Millet:

00:29:44

Porque você se lembrará do representante regional, por um
tempo, seu trabalho não era necessariamente supervisionar,
mas fornecer assistência e ajuda e aconselhamento aos
presidentes de estado, porque nunca haveria ninguém entre os
presidentes de estado e o Quórum dos Doze ou o Quórum dos
Setenta, eu acho.
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Hank Smith:

00:30:08

Certo. E temos oficiais gerais da igreja. Eles se enquadram
nesse...

Dr. Robert L. Millet:

00:30:15

Eles poderiam, suponho eu.

Hank Smith:

00:30:15

... título também? Nossa presidência da escola dominical.

Dr. Robert L. Millet:

00:30:20

Sim. Eles tentam [crosstalk 00:30:21] do mundo.

Hank Smith:

00:30:21

Nossas jovens mulheres, os jovens homens.

Dr. Robert L. Millet:

00:30:21

Sim. Sim.

John Bytheway:

00:30:21

Sim. Boa pergunta. Sim.

Hank Smith:

00:30:24

John, o que você é? Você está no Conselho Geral da Juventude
Masculina. Você é um oficial geral?

John Bytheway:

00:30:29

Acho que não. Nosso amigo Brad Wilcox é, e Ahmad Corbitt e o
Presidente Steven Lund é um oficial geral da igreja.

Hank Smith:

00:30:39

Esse é o dos jovens.

John Bytheway:

00:30:39

Sim. Presidência Geral da Juventude Masculina.

Hank Smith:

00:30:41

E a das jovens mulheres?

John Bytheway:

00:30:43

Certo. Irmã Bonnie Cordon, Becky Craven, Michelle Craig, mas...

Hank Smith:

00:30:49

Eles são oficiais gerais da igreja.

John Bytheway:

00:30:51

Sim. Eles são oficiais gerais. Faço parte do Conselho Consultivo
de Jovens Homens. Eles costumavam chamá-lo de Conselho
Geral de Jovens Homens. Agora é Young... Então o YMAC. Então
é como (cantar). Nós estávamos pensando em fazer a dança,
mas...

Hank Smith:

00:31:06

Portanto, temos oficiais que estão sob a direção dos 70 e dos
12. Bob, que parece flutuar então às vezes, onde às vezes temos
assistentes para os 12. Às vezes, temos representantes
regionais...

John Bytheway:

00:31:18

Sim. Isso é interesse.

Hank Smith:

00:31:19

... o que é mais ou menos... É [crosstalk 00:31:21] bem ali.

John Bytheway:

00:31:21

Conforme a necessidade.
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Dr. Robert L. Millet:

00:31:23

Penso que quando o primeiro Quorum dos Setenta foi
reorganizado, em meados dos anos 70, os irmãos começaram a
sentir que estava na hora de colocar as coisas em ordem, como
consta nas Escrituras, certo? E, por exemplo, o Presidente
Kimball era presidente da igreja quando isso aconteceu. Mais
tarde, alguns acontecimentos aconteceram nos dias em que o
Presidente Benson era presidente da igreja.

Dr. Robert L. Millet:

00:31:58

Lembrando que fui quase ordenado como 70 em meu estado,
mas escapei e fui para a BYU, e por isso nunca fui ordenado.
Mas tenho amigos que eram 70 locais, mas o fato é que esta
107ª seção não estabelece regras para governar os 70 locais. E
finalmente, quando a decisão foi tomada, e foi certamente a
decisão certa, os 70 são a chamada da autoridade geral. E, no
caso dos 70 locais ou da área 70, eles têm uma responsabilidade
semelhante, mas não têm uma administração geral. Eles são
designados a uma área específica.

Hank Smith:

00:32:45

Certo. Mesmo o Presidente Nelson combinando o grupo de
sumo sacerdotes e o Quórum de Anciãos parece fazer parte
deste "vamos voltar... Não, eu não deveria dizer voltar para a
fila, mas uma espécie de movimento do tipo seção 107.

Dr. Robert L. Millet:

00:32:59

É. E é. Anos atrás, um amigo e eu costumávamos falar sobre
isso, não seria interessante se um dia houvesse apenas um
quórum do Sacerdócio de Melquisedeque e falássemos: "Bem, o
que seria?" Eu disse: "Bem, acho que o Quórum dos Anciãos".
Então, sim.

Hank Smith:

00:33:15

Aconteceu então.

Dr. Robert L. Millet:

00:33:16

Aconteceu, é claro. 99, portanto, agora deixe cada homem
aprender seu dever e agir no cargo para o qual foi designado
com toda a diligência. Mais de uma vez ouvi Harold B. Lee
colocar a ênfase no let. Que cada homem aprenda seu dever. O
que ele estava falando era de uma liderança asfixiante, uma
liderança asfixiante. Deixe o homem, ou a mulher, aprender seu
dever. Eu acho que não há nada mais desconfortável do que ter
a pessoa que está diretamente sobre você tomando todas as
decisões por você.

Hank Smith:

00:33:53

Micromanagem. Sim.

Dr. Robert L. Millet:

00:33:54

Micromanaging, como dizemos. E eu acho que isto é realmente
importante. Muitas vezes, durante... Quando o programa de
correlação estava sendo desenvolvido e montado, o irmão Lee
tinha uma mão muito forte nele. "Muitas conversas", ele falou
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sobre isso, "permitir-lhes, permitir-lhes aprender seu dever".
Não fique em cima deles e os supervisione
superintendentemente". Então eu penso [crosstalk 00:34:21].
Hank Smith:

00:34:20

Então eles não podem aprender, certo? Você não pode
aprender se alguém está sempre lá apenas consertando cada
pequeno movimento que você faz. A mesma coisa que um pai,
certo Bob? Deixe seus filhos aprenderem.

Dr. Robert L. Millet:

00:34:30

Sim.

John Bytheway:

00:34:31

E esta é uma grande parte do novo programa infantil e juvenil
para deixar os jovens... Eles foram convidados para os conselhos
para os quais não foram convidados antes e para deixá-los
liderar e não ser... Talvez você possa sentar e assistir e ajudar e
dirigir, mas deixe-os experimentar a liderança. Quem foi? Eu vi
uma palestra. Aposto que você também viu, Hank.

John Bytheway:

00:34:58

Elder Ballard estava dizendo algo como: "No ano de 2040,
vamos precisar de bispos. Vamos precisar da Sociedade de
Socorro". Vamos precisar deles. Quem são eles?" E então ele
disse: "São vocês". Eu estou falando com você. Aprenda suas
habilidades de liderança agora mesmo". Eu amo nossa igreja
por isso. Meu presidente de missão costumava dizer: "Um bom
líder treina líderes enquanto ele lidera", e ele nos deixava
liderar e bagunçar às vezes para que aprendêssemos algo.

Dr. Robert L. Millet:

00:35:28

Sim, é uma coisa linda trabalhar sob a direção de alguém que
quer lhe dar a latitude e a longitude para ir nas direções. E se
for necessário um conselho, ótimo. Entre quando for necessário
ou quando for solicitado, mas não há nada mais frustrante do
que tentar trabalhar sob a direção de alguém que esteja
microgerindo, como você disse. É frustrante porque você nunca
pode realmente aprender seu dever dessa maneira.

Hank Smith:

00:35:54

Ou agir, certo?

Dr. Robert L. Millet:

00:35:55

Ou agir. Isso mesmo.

Hank Smith:

00:35:55

Você [crosstalk 00:35:56]

John Bytheway:

00:35:56

Eu também gosto dessa palavra agir lá dentro, porque agir no
escritório não é: "Ok. Agora você pode sentar-se em seu trono e
ser admirado". O que significa ser escolhido? Eu digo aos meus
alunos: "É como ser escolhido para cortar a grama".
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Dr. Robert L. Millet:

00:36:11

Lembro-me da primeira presidência estadual em que servi,
lembro-me de falar com o presidente estadual. Eu disse: "Olha,
eu era apenas um bispo. Qual é a diferença entre ser bispo e
conselheiro e a presidência do estado? "Ele disse: "Bem, na
época você tinha algumas tarefas pesadas e algumas
responsabilidades sérias. Agora, seu trabalho é sentar-se no
banco dos réus e parecer espiritual".

John Bytheway:

00:36:38

Isso é em algum lugar aqui em 107, não é?

Hank Smith:

00:36:40

Você está certo. Acho que é o versículo 100: "Aquele que é
preguiçoso não deve ser considerado digno".

John Bytheway:

00:36:47

Sente-se no estande e pareça espiritual.

Hank Smith:

00:36:51

Bem, Bob, essa palavra, vamos, essa é uma palavra importante.
Estou feliz que você tenha apontado isso.

John Bytheway:

00:36:54

Sim. Eu também.

Dr. Robert L. Millet:

00:36:56

Aquele que é preguiçoso não deve ser considerado digno de
ficar de pé. Essa é uma frase fascinante. Digno de ficar de pé. E
ele, que não aprende seu dever e se mostra não aprovado, não
deve ser considerado digno de permanecer de pé mesmo assim.
Amém. Digno de permanecer de pé. Digno de quê? Estar de pé
diante do Senhor com confiança? Digno de permanecer de pé
quando se trata de tempos difíceis e assumir a responsabilidade
de liderança?

John Bytheway:

00:37:26

Quando vejo a palavra standard-standard-bearer, penso em um
porta-bandeira. Alguém que está segurando a bandeira
dizendo: "Este é quem eu sou. Isto é quem eu represento". E
isto é o (cantar), certo? Digno de ser o tipo de porta-bandeira
de uma coisa.

Hank Smith:

00:37:43

Boa canção, John. Essa foi uma boa canção.

John Bytheway:

00:37:46

Poderíamos acrescentar algum apoio a isso, talvez. Um pouco
de orquestração...

Hank Smith:

00:37:49

Acho que você cantou duas vezes hoje.

John Bytheway:

00:37:53

Bem, vamos receber cartas sobre isso.

Dr. Robert L. Millet:

00:37:56

Quando vivíamos na Flórida, nós... Quando eu trabalhei sob
este presidente de estado em particular, provavelmente um dos
líderes mais eficazes sob os quais já trabalhei. E foi porque ele

Doutrina e Convênios 106-108 Transcrição Parte 2 Página 18

era isso, não vou dizer raro, mas aquela combinação incomum
de administrador eficaz e homem profundamente amoroso. Ele
amava o povo e eles sabiam disso. Eu adorava observá-lo.
Dr. Robert L. Millet:

00:38:27

Ele era um jovem presidente de estado. Nosso tempo, havia
apenas cinco anos em Tallahassee, mas foram os anos mais
formativos da minha vida adulta em termos de aprendizado do
governo da igreja e das operações da igreja e dos deveres e
assim por diante. Eu o observei em tantas ocasiões. Ele amava o
povo. Eles o sabiam, eles o sentiam. E ele era um bom
administrador. E isso não é fácil de fazer, de fazer as duas
coisas.

Dr. Robert L. Millet:

00:38:58

E assim, ele era muito importante, deixava as pessoas
aprenderem seu dever. Deixe-os aprenderem. E isso pode
significar, infelizmente ou felizmente, que eles cometerão
alguns erros. Lembro-me que uma das coisas que as pessoas
costumavam fazer em posição como com um Quórum de
Anciãos para ensinar em casa, lembro-me que em uma ala em
que eu estava, você tinha tarefas de ensino em casa, depois
tinha um casal especial de professores em casa cujo trabalho
era ir e pegar todos aqueles que estavam faltando.

Dr. Robert L. Millet:

00:39:36

E houve algo nisso que me chamou a atenção, pois não vamos
assumir sua responsabilidade, não assumamos sua
administração em nome de porcentagens. Você sabe o que
estou dizendo? E então...

Hank Smith:

00:39:55

Porque como eu vou aprender? Não é verdade? Como vou
aprender se sei que você vai seguir atrás de mim e corrigir tudo
o que eu faço que você não gosta, ou você vê como um erro.
Isso tira a minha motivação. Tira-me o poder que sinto que
tenho de obter minha própria revelação e de experimentar
coisas novas e ser inovador.

Dr. Robert L. Millet:

00:40:20

Bem, esses são... Há tantas coisas que nos fazem falta, mas vou
lhe dizer, a seção 107 sempre foi uma das minhas favoritas. Há
muito tempo tenho tido um fascínio e amor pelo sacerdócio e o
estudo do sacerdócio.

John Bytheway:

00:40:35

Estou olhando atrás de mim para estes livros, Bob, que você
escreveu, Men of Valor, Men of Covenant, e pensei: "Ele vai
amar esta seção porque isto é algo que ele ama". Acho que o
sacerdócio me abençoou, não porque eu tenha pedido por
nenhum desses chamados. Eu não o fiz, mas abençoou minha
vida. E eu acho que todos nós dizemos isso.
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John Bytheway:

00:40:59

Elder Holland, agosto de 94, falando sobre a seção 107 disse: "E
tudo isto dado por revelação a um menino, um menino,
liderando uma igreja então de apenas uns poucos 100 membros
ainda assim guiamos nove milhões em crescimento, guiaremos
90 milhões por aquelas mesmas revelações que foram dadas a
virtualmente uma criança mais de 160 anos depois.

Dr. Robert L. Millet:

00:41:25

Isso é lindo. Isso é lindo.

John Bytheway:

00:41:27

Sobre esta seção fantástica aqui mesmo.

Dr. Robert L. Millet:

00:41:32

Como já falei com pessoas de outras religiões, eles não
desconhecem o fato de que há algo mágico em nosso ministério
leigo, que embora possamos não ser tão eficientes nisto ou
naquilo, enquanto nosso povo não é necessariamente treinado
para o ministério, se você quiser, há algo mágico no que faz
desde o momento em que uma criança cresce até a idade
adulta, as experiências que você obtém.

Dr. Robert L. Millet:

00:42:04

Quando você pensa na oportunidade de dar palestras como
uma criança primária, a oportunidade de servir nesta ou
naquela capacidade, eu acho que nem mesmo às vezes nós
apreciamos como no momento em que uma pessoa é adulta,
ela é realizada em tantas coisas, em tantas áreas, em tantas
habilidades.

Dr. Robert L. Millet:

00:42:25

Não estou tentando chamar a atenção para mim mesmo, mas
esta é uma experiência que eu tive provavelmente agora há
mais de 30 anos. Fui à minha reunião de 20 anos e não sabia
bem o que esperar, mas tinha acabado de ser contratado na
BYU naquele momento. E acabei conversando com alguns
amigos que não via há 20 anos, e eles começaram a fazer
perguntas e mais perguntas e mais perguntas.

Dr. Robert L. Millet:

00:42:53

Eles perguntaram sobre a igreja. E eu me lembro de pensar, eles
diziam: "Conte-nos sobre isto e conte-nos sobre aquilo". Eles
ficaram absolutamente impressionados com a idéia de um
ministério leigo, com a idéia de que nosso povo não está
formalmente treinado, eles assumem uma responsabilidade. E
naquela noite, enquanto pensava no que acabei de
experimentar, passei cerca de duas horas e meia apenas
conversando com eles sobre coisas diferentes sobre a igreja.

Dr. Robert L. Millet:

00:43:21

E o que brotou em meu coração foi uma apreciação por
professores maravilhosos, por líderes maravilhosos do
sacerdócio, grandes conselheiros que formam membros da
igreja de tantas maneiras. Aqui podemos enviar uma pessoa em
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missão e eles podem ser competentes para sair e ensinar o
evangelho aos 18 anos de idade, aos 19 anos.
Dr. Robert L. Millet:

00:43:48

Há apenas um gênio neste sistema. Agora, haverá erros? Sim.
Vamos cair aqui ou ali? Sim. Mas não é nada comparado com o
tipo de pessoa que é formada por uma organização que se
baseia na revelação e que nos ajuda a crescer peça por peça,
pedaço por pedaço. É realmente alguma coisa.

Hank Smith:

00:44:12

Depende realmente de pessoas e pessoas que não estão
preparadas...

Dr. Robert L. Millet:

00:44:16

Isso mesmo. É isso mesmo.

Hank Smith:

00:44:18

... isso o obriga a se preparar.

John Bytheway:

00:44:22

Quando fui chamado para ser bispo, quão solitário isso se sentiu
no início até que se tornou público e eu tive que chamar meus
conselheiros, e então eu pude observar todos esses irmãos e
irmãs dedicados em minha ala que serviram não importa quem
teria sido o bispo, eles teriam feito isso.

John Bytheway:

00:44:45

Mas eu me senti tão apoiado e maravilhado com seus
testemunhos, com sua determinação em servir ao Senhor. E
foi... Eu exalei. O mundo avançará e olhará para todas essas
pessoas ao meu redor que são leigos no ministério, mas veja
como todos nós estamos aprendendo isso juntos. Foi um grande
alívio.

Dr. Robert L. Millet:

00:45:09

A primeira vez que fui bispo na Flórida, acho que fui um bom
bispo, mas fiz muito mais do que precisava fazer. Quero dizer,
não deleguei muita coisa. A segunda vez que fui chamado de
bispo, eu era uma nova pessoa. Eu sabia que havia certas coisas
que eu sozinho poderia fazer, e aquelas que eu fazia, mas se
não se encaixasse nessa categoria...

Dr. Robert L. Millet:

00:45:36

Ainda me lembro do líder do grupo de sumo sacerdotes
chamando e dizendo: "Irmã, assim e assim tem um problema
com isto, isto e isto". E eu só queria que você soubesse". Eu
disse: "Bem, o que você vai fazer? Como você vai cuidar disso?"
"Bem, é por isso que eu estava te chamando". Eu disse: "Sim, eu
sei, mas o que você vai fazer para ajudar a consertar isso?"

John Bytheway:

00:45:51

Oh, eu amo isso.

Dr. Robert L. Millet:

00:45:53

Acabei de fazer isso repetidamente e observei as pessoas
crescerem em sua tarefa. Sim. Os membros têm que aprender
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que vamos cometer nossos erros e que vamos fazer as coisas da
maneira errada. Mas eventualmente crescemos à nossa própria
maneira, sendo dignos de ficar de pé um dia.
John Bytheway:

00:46:16

E este é o Senhor dizendo ao irmão Joe: "Ei, eu entrei na luz. Eu
não consigo respirar. Bem, o que você vai fazer [Mahan
00:46:22], certo? O que você vai fazer"?

Hank Smith:

00:46:25

Eu lhe dei um cérebro. Vá em frente...

John Bytheway:

00:46:28

Vá descobrir.

Hank Smith:

00:46:29

... descobrir isso. Sei que, como minha família e eu, vamos
estudar a seção 107, tenho uma filha de 17 anos e ela é
maravilhosa em todos os sentidos, e ela vai dizer: "Onde eu me
encaixo na seção 107? Pai, há muitos diáconos, padres e
professores e há muitos profetas aqui". E ela vai perguntar
isto...

Hank Smith:

00:46:52

Vou ler uma citação para você e depois vou deixá-lo ir embora,
se não houver problema. Esta é da Irmã Jean B. Bingham.
"Muitas vezes nós, mulheres, não percebemos que o poder
através do qual realizamos muito bem em nosso chamado e em
nossas casas é uma expressão do poder do sacerdócio.

Hank Smith:

00:47:15

De fato, todo o bem que é feito no mundo é feito através do
poder de Deus. Sabendo que as mulheres têm acesso a esse
poder do sacerdócio, nos fortalece para podermos fazer o que
nos é pedido em quaisquer responsabilidades ou tarefas que
sejam nossas". Com isso em mente, eu realmente gosto da
citação e queria colocá-la lá dentro. Como posso ajudar minha
filha a ver onde ela se senta na seção 107?

Dr. Robert L. Millet:

00:47:39

Essa é uma boa pergunta. Você não está agradecido que no
último, o quê? vários anos...

Hank Smith:

00:47:48

Certo.

Dr. Robert L. Millet:

00:47:49

... nós nos tornamos vivos ao fato de que... Ainda me lembro de
Elder Oak dizer: "Que outro poder existe como o poder no
sacerdócio?

John Bytheway:

00:48:00

Sim. Que outra autoridade poderia ser?

Dr. Robert L. Millet:

00:48:02

Que autoridade existe quando uma Presidente da Sociedade de
Socorro, ou uma mulher que era então professora visitante, e
agora uma ministra irmã, por que outro poder ou autoridade
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você abençoa essa pessoa? É o poder do sacerdócio. Acho que é
uma indicação de que a liderança da igreja começou a ver, e
todos nós começamos a ver, que muitas das coisas que
tínhamos assumido serem de natureza masculina não o são.
Dr. Robert L. Millet:

00:48:38

A ilustração que eu daria é que eu estava ensinando a escola
dominical há algum tempo e apenas, eu tinha a seção 84 para
discutir, como que discutindo a seção 107. Mas quando
chegamos ao juramento no pacto e lemos contra 33 a 44,
lembro-me de perguntar à classe: "Irmãs, há alguma coisa que
seja pedida aos homens aqui que não lhes sirva?

Dr. Robert L. Millet:

00:49:10

Ao colocar de um lado o que o homem concorda em fazer, e do
outro lado o que Deus concorda em fazer", eu disse, "há algum
princípio aqui que não se aplique a uma mulher, seja,
magnifique sua vocação, seja, preste atenção a si mesmo,
seja..."

Hank Smith:

00:49:40

Aprenda seu dever.

Dr. Robert L. Millet:

00:49:41

"... aprenda seu dever. A idéia de receber os servos do Senhor.
Quero dizer, há algum desses?" E eu disse: "Não, não há. E isso
significa que isso também se aplica a você". E a outra coisa que
é crítica é que, quando você entende as grandes bênçãos que
advêm de manter esse tipo de convênio, não há nada que Deus
tenha reservado para um homem que ele não tenha para uma
mulher.

Dr. Robert L. Millet:

00:50:07

Na verdade, o homem nunca pode desfrutar das mais altas
bênçãos do sacerdócio sem alguém ao seu lado chamado de
esposa. Por quê? Porque a plenitude das bênçãos do sacerdócio
é somente para uma mulher e um homem juntos. E por isso me
emocionei com a forma como os líderes da igreja, dando-nos
instruções que me parecem tão necessárias no sentido de que
não é necessário ocupar um cargo no sacerdócio para ser um
poderoso instrumento para o bem e abençoar as pessoas com o
poder de que elas não podem ser outra coisa senão a
autoridade do sacerdócio.

Hank Smith:

00:50:50

Isso é fantástico. Não é preciso ter um escritório para poder
usar o poder.

Dr. Robert L. Millet:

00:50:58

E aproveite e utilize esse poder. Sim. Acho que foi isso que Barb
tentou mostrar em seu livro, muito bem.

Hank Smith:

00:51:05

Bob, você fez isto... O que acabamos de fazer é o trabalho de
sua vida e eu não quero envelhecê-lo, mas já se passaram
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algumas décadas. Quantas décadas já se passaram desde que
você começou a estudar estas coisas?
Dr. Robert L. Millet:

00:51:21

Voltei de uma missão ansiosa para estudar. Eu tinha um
presidente de missão que fez algo que agora percebi ser
engenhoso. Os missionários memorizariam então as 27
escrituras básicas nas Seis Discussões. E era sobre isso. Eu tinha
que memorizar as discussões também.

Dr. Robert L. Millet:

00:51:40

Mas nosso presidente de missão elaborou uma lista de 300
escrituras, e elas foram por categoria; Apostasia, restauração,
expiação, etc., etc. E nós devíamos memorizá-las. Cheguei em
casa de missão ainda lembrando-as. Ainda me lembro desses
300, mas voltei para casa querendo... Senti-me como se
estivesse em uma explosão mental querendo apenas aprender e
crescer.

Dr. Robert L. Millet:

00:52:12

Comecei a ser impulsionado apenas para tentar obter uma
compreensão mais profunda dentro de seis meses após minha
missão. Eu me transferi para a BYU. Eu nunca havia tido um
seminário. Eu nunca tinha tido instituto. Isso não estava
disponível para mim na Louisiana. E assim, a idéia de ter uma
aula de religião onde estivéssemos estudando o evangelho
como parte do meu currículo, me deixou sem palavras.

Dr. Robert L. Millet:

00:52:37

Lembro-me que eu estava na segunda metade da aula de
doutrina e pactos foi a primeira aula que fiz na BYU, e eu podia
simplesmente sentir minha mente explodindo com
conhecimento e compreensão e então...

Hank Smith:

00:52:52

Esta mesma seção teria sido dentro.

Dr. Robert L. Millet:

00:52:52

Isto foi parte do que eu me apaixonei.

Hank Smith:

00:52:57

Isto teria sido lá dentro.

Dr. Robert L. Millet:

00:52:57

E comecei a ficar fascinado com a correlação do sacerdócio, e li
tudo o que pude encontrar sobre a correlação do sacerdócio.
Então, começou realmente quando eu tinha cerca de 22 anos.

Hank Smith:

00:53:10

E você parece ter 50 anos, mas há quanto tempo foi isso?

Dr. Robert L. Millet:

00:53:14

51 anos.

Hank Smith:

00:53:17

51 Anos.
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Dr. Robert L. Millet:

00:53:20

Sim. E esses foram anos de formação para mim. Canto louvores
a todos os grandes professores que tive e tive alguns grandes.
Poderíamos simplesmente nomeá-los, mas eu não o farei.
Apenas homens e mulheres cuja convicção, cujo testemunho,
cujo conhecimento do evangelho me fez querer ser como eles.

Dr. Robert L. Millet:

00:53:42

Quando fui destacado como um missionário de tempo integral,
na época você foi destacado por uma autoridade geral, fui
destacado por um assistente dos 12 e o irmão [Al Masani
00:53:54], homem muito grande, ele colocou suas mãos sobre
minha cabeça. Foi interessante. Ele teve um pequeno tremor, e
assim eu ainda podia me lembrar da sensação de suas mãos se
movendo sobre minha cabeça, mas ele me abençoou com
algumas grandes coisas.

Dr. Robert L. Millet:

00:54:10

Mas uma coisa eu acho que nunca vou esquecer, ele disse: "Eu
te abençôo que a partir deste momento, você não terá
dificuldades para se lembrar das escrituras". Eu não pensei
muito sobre isso na época. Acho que não pensei sobre isso.
Pensei muito sobre isso nos últimos 10 ou 15 anos. Foi uma
bênção simples. Não foi nada de mais.

Dr. Robert L. Millet:

00:54:30

Agora, estou ficando mais velho e está ficando um pouco mais
difícil lembrar das coisas, mas o desejo de conhecer as
escrituras suficientemente bem para responder às perguntas
das pessoas, para ensiná-las. A outra coisa que aconteceu na
casa da missão, naquela época, a maioria dos missionários era
dotada enquanto eles estavam na casa da missão.

Dr. Robert L. Millet:

00:54:53

Você iria até o Templo de Salt Lake e o que aconteceria então
seria subir até a sala da Assembléia Solene e Harold B. Lee
estaria lá para responder às perguntas dos missionários. Eu não
me lembro de muitas das perguntas que foram feitas, mas eu
lhe direi do que me lembro. Cada pergunta que era feita, o
Presidente Elder Lee dizia: "Bem, vamos ver o que o Senhor tem
a dizer".

Dr. Robert L. Millet:

00:55:19

Ele iria para as escrituras. Alguém faria uma pergunta.
"Pergunta muito boa". Eu lhe agradeço. Vamos ao que o Senhor
tinha a dizer sobre isso". Ou: "Vamos ao Livro de Mórmon". Eu
pensei comigo mesmo: "Se eu pudesse ser assim..." Eu sabia
que nunca poderia ser como ele, mas pensei, estar em uma
posição em que você pudesse realmente ajudar as pessoas por
causa do preço que pagou para conhecer o evangelho.

Dr. Robert L. Millet:

00:55:48

Essa experiência por si só me afeta há 71 anos, observando um
homem de Deus, uma das grandes mentes doutrinárias, Harold
B. Lee, vendo-o manusear-se tão facilmente com perguntas que
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eram levantadas quando ele virava aqui e ali e lia a resposta, eu
me sinto como se o Senhor me abençoasse com muitas
oportunidades doces. E minha esposa e eu falamos muito sobre
isso, quão boa a igreja tem sido para nós? Ou francamente, o
quanto o Senhor tem sido bom para nós.
Dr. Robert L. Millet:

00:56:21

A vida não é fácil e você tem todo tipo de solavancos pelo
caminho e tempos difíceis, talvez você tenha dificuldades com
filhos ou netos, mas o Senhor tem sido bom para nós no sentido
de que nós dois temos sido abençoados com o testemunho que
acredito ser sólido e gostaria de acreditar que é inabalável.

Dr. Robert L. Millet:

00:56:43

Comecei a orar anos atrás para que o Senhor me tirasse
qualquer tipo de dúvida sobre a restauração do evangelho ou
da veracidade da igreja e assim por diante. E acho que há
algumas orações que Deus está ansioso para responder. E
minha esposa e eu falamos sobre isso com freqüência, como
somos gratos, A, por termos professores maravilhosos,
conselheiros, líderes do sacerdócio, etc.

Dr. Robert L. Millet:

00:57:12

B, que o Senhor nos abençoou a ambos com a convicção de
que, não importa o que nos fosse pedido, nós faríamos. Mas eu
olho para trás e devo tudo isso às pessoas cuja vida afetou a
minha com o que elas sabiam, sim, mais importante, como elas
amavam. E essa tem sido toda a diferença para mim.

Dr. Robert L. Millet:

00:57:41

E eu ainda sinto um impulso. Ainda sinto um impulso para
aprender e crescer, e tenho um problema. Isso é que eu sou um
leitor lento. Minha esposa pode ler um livro em um dia e isso
vai me levar duas semanas. Mas você sabe o que... É muito
marcado quando eu termino.

Hank Smith:

00:57:59

Certo.

Dr. Robert L. Millet:

00:58:00

De qualquer forma, estou muito grato por qualquer
compreensão que eu tenha. Sou grato por isso porque, vocês
dois sabem disso melhor do que eu, não há nada mais alegre do
que ser capaz de compartilhar a compreensão e compartilhar
testemunhos, convicções e sentimentos de que talvez tenha
feito algum bem lá.

Hank Smith:

00:58:23

É exatamente isso mesmo. John e eu saímos ambos das capelas
dizendo: "Bem, espero que tenhamos feito algum bem lá",
certo? Eu estava pensando, você estudou a vida de Joseph
Smith por mais tempo do que ele estava vivo, certo? Você o
estudou por 51 anos. Ele só esteve vivo por 38 anos.
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John Bytheway:

00:58:41

Bem visto.

Dr. Robert L. Millet:

00:58:43

Isso é bom. Eu também não tinha pensado nisso.

Hank Smith:

00:58:46

Sim. Se alguém conhece Joseph Smith na Terra, é você. É você, e
ainda assim aqui está você. Você o ama, você o honra, e ainda
assim temos pessoas que, talvez, leiam algo ao lado, em um fim
de semana e digam: "Oh". Eles voam em pedaços. E aqui está
alguém que estudou o Profeta Joseph Smith durante 51 anos.
Eu só quero enfatizar isso. 51 anos. Não há nada que Bob Millet
não saiba sobre o Profeta que outra pessoa saiba.

Dr. Robert L. Millet:

00:59:19

Isso não é verdade, mas eu me apaixonei mais profundamente
por Joseph Smith com o passar dos anos. Será que eu acho que
ele era um homem perfeito? Não. Ele cometeu erros? Sim. Ele
era um ser humano, mas não é uma coisa bonita que o Senhor
pudesse trabalhar com ele e ensiná-lo? Veja o que ele pôde
realizar nesses 18 anos. É inacreditável. É inacreditável o que
Joseph Smith realizou.

Dr. Robert L. Millet:

00:59:48

E assim li, li seus ensinamentos, seus sermões, especialmente
seus sermões fúnebres e fiquei impressionado com o
conhecimento que aquele homem ganhou ao estudar a si
mesmo, por revelação. E posso ter mencionado isto da última
vez, mas uma das minhas maiores alegrias é, todas as manhãs,
repetir isto, que Joseph Smith disse, e vocês conhecem a
declaração.

Dr. Robert L. Millet:

01:00:18

Ele disse: "É minha meditação o dia todo e mais do que minha
carne e bebida saber como farei os santos de Deus
compreenderem as visões que rolam como um surto
transbordante diante de minha mente". E eu quero dizer que
tipo de homem é esse?

Hank Smith:

01:00:34

Sim. Meu Deus. John, é outro dia em que podemos dizer: "Foi
bom estar aqui".

John Bytheway:

01:00:47

Foi bom para nós estarmos aqui.

Hank Smith:

01:00:48

Foi muito bom Para nós estarmos aqui.

Dr. Robert L. Millet:

01:00:50

Prazer em estar com você.

Hank Smith:

01:00:52

Oh, Dr. Millet, não podemos agradecer o suficiente. E tenho
certeza que nossos ouvintes estão sentindo exatamente da
mesma forma. Eles estão dizendo: "Que grande homem dar de
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seu tempo e seu conhecimento a nós nestas últimas horas".
Obrigado. Muito obrigado.
Dr. Robert L. Millet:

01:01:08

De nada.

Hank Smith:

01:01:09

Sim. Tenho certeza de que há muitas, muitas pessoas que têm
amor em seu coração por Bob Millet e pela Irmã Millet também.
Queremos agradecer a todos vocês por nos ouvirem. Vocês têm
sido maravilhosos. Somos gratos por seu apoio. Não
poderíamos passar sem vocês. Temos produtores executivos
que amamos e adoramos absolutamente, Steve e Shannon
Sorensen e temos uma equipe de produção, certo John? que faz
tudo isso.

John Bytheway:

01:01:39

Eles fazem o trabalho pesado. Sim.

Hank Smith:

01:01:41

Certo.

John Bytheway:

01:01:41

Ficamos aqui sentados e conversamos com nossos amigos e é
muito divertido.

Hank Smith:

01:01:45

E as pessoas vêm à tona: "Oh, eu simplesmente amo esse
podcast". E nós pensamos: "Bem, você provavelmente deveria
agradecer a essas pessoas". David Perry, Jamie Nielsen, Lisa
Spice, Kyle Nelson, Will Stoughton e Maria Hilton. Estes são os
que merecem agradecimentos por este podcast. E mais uma
vez, obrigado por ouvirem. Esperamos que vocês se juntem a
nós em nosso próximo episódio de followHIM.
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