"Ó Deus, onde estás tu?"

Mostrar Notas e Transcrições
Descrição geral do podcast:
Siga-o: A Come, Follow Me Podcast com Hank Smith & John Bytheway
Você já sentiu que a preparação para sua aula semanal "Venha, Siga-me" é insuficiente? Junte-se aos
anfitriões Hank Smith e John Bytheway enquanto eles entrevistam especialistas para fazer seu estudo para
o curso "Vinde, siga-me" da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias não apenas agradável,
mas original e educacional. Se você está procurando recursos para tornar seu estudo fresco, fiel e
divertido - não importa sua idade - então junte-se a nós todos os domingos.

Descrições do Episódio Podcast:
Parte 1:
Os meses de Joseph na Cadeia da Liberdade foram dos mais difíceis até o momento, tendo proporcionado
as seções mais sublimes, muitas vezes citadas e transcendentes da Doutrina e Convênios. O Dr. Alexander
Baugh retorna para compartilhar os antecedentes dessas seções e o contexto histórico do encarceramento
de Joseph, a Batalha do Rio Crooked e o Moinho de Haun na Parte 1 deste episódio especial em três
partes.

Parte 2:

Na Parte II, o Dr. Alex Baugh retorna para discutir como os eventos na fábrica Haun's Mill influenciam o
encarceramento na prisão de Liberty, as condições na prisão de Liberty e a diferença entre o bem durável
e o bem durável. Dr. Baugh relata como os amigos bons e leais são uma bênção em tempos de julgamento
e dificuldade.
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Parte 3:
Na Parte 3, o Dr. Baugh compartilha a beleza e o poder contidos nas revelações da Cadeia da Liberdade.
O cadinho da dificuldade purifica José e permite que ele se torne um homem mais poderoso, caridoso e
cristão. A Cadeia da Liberdade transformou José, e as revelações têm o poder de transformar também os
santos.

Códigos de tempo:
Parte 1
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●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

00:01 Bem-vindo à Parte I do Episódio 43
01:18 Introdução do Dr. Alexander Baugh
02:50 Antecedentes do encarceramento de Joseph Smith na prisão de Liberty
04:47 Doutrina e Convênios, Seção 121 e Seção 122 citada em quase todas as Conferências
Gerais
05:58 Clay County, Missouri residentes querem que os santos saiam e Alexander Doniphan ajuda
a estabelecer Ray County, Missouri para a recolocação
10:08 Kirtland Apostasy segue os Santos para o Extremo Oeste, Missouri
12:40 Far West Temple Site é dedicado e Sidney Rigdon faz discurso inflamatório
15:31 A Guerra Mórmon Missouri irrompe
19:21 Os santos passam fome em Dewitt, Missouri
21.01 Seção 134 a respeito de leis e reparação de queixas
24:56 A Batalha do Rio Crooked
27:01 Ordem de Extermínio pelo Governador Boggs do Missouri
28:06 O Massacre de Haun's Mill
29:06 A Ordem de Extermínio foi uma ordem de remoção e o Governador Boggs age com base
em rumores
33:48 Revisão do massacre de Haun's Mill Massacre
36:22 Amanda Barnes Smith é uma heroína da Haun's Mill
37:36 Hinkle e Lucas têm partes na prisão e corte marcial de Joseph Smith
40:23 Sete homens são encarcerados na prisão de Liberty e Alexander Doniphan os salva de
serem baleados
42:30 Os prisioneiros retornam ao Far West para pegar casacos, etc. para seu período de
encarceramento
45:59 Olivery Cowdery relata que Joseph revelou que todos os prisioneiros seriam entregues
46:32 Haun's Mill não tem um memorial, neste momento.
49:31 Parley P. Pratt considerado fuga
51:05 Audiência Preliminar e dois grupos de homens são presos e um grupo escapa
58:57 Fim da Parte I
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Parte 2:
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00:00 Bem-vindo à Parte II
00:41 Existem 12 cartas que Joseph escreveu a Emma da Cadeia da Liberdade
02:38 Liberty Jail condições e dimensões discutidas
08:23 As condições de multidão e frio são detalhadas, mas os prisioneiros não são forçados a
estar continuamente nas masmorras.
13:07 As cartas de Joseph para Emma mostram que ele é um bom homem que ama sua família e
permaneceu otimista.
17:54 José percebe que estará na Cadeia da Liberdade por muito mais tempo do que antecipou e
escreve poderosas revelações e súplicas ao Senhor e Suas respostas
21:22 O povo de Quincy, Illinois, salva muitos santos que se tornam refugiados
23:54 José reza por alívio para os santos
26:46 Estas seções não pedem retribuição
28:22 A seção 121:7 começa a resposta do Senhor às perguntas da seção 121:1-6
29:46 A diferença entre o poço duradouro e o poço duradouro
32:22 O Senhor lembra a José que ele tem amigos leais
36:54 A história de Marion G. Romney sobre apoiar o profeta e o Senhor não permitir que Seu
porta-voz desvie as pessoas
37:30 Jackson County, MO, é um dos condados mais danificados na Guerra Civil
39:38 O que acontece com os descendentes daqueles que deixam a Igreja?
43:34 Esta seção fala do futuro glorioso da Igreja
48:38 O Senhor odeia a hipocrisia e muitos são chamados, mas poucos respondem
50:58 A lição do Senhor em liderança é a Seção 121
53:32 Brigham levou o castigo de José
57:22 Fim da Parte II

Parte 3:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

00:00 Bem-vindo à Parte III
00:15 O que significa "reprovar com clareza"?
03:12 José no final de seu tempo na Cadeia da Liberdade não é vingativo
05:57 José é um homem mudado saindo da prisão de Liberty - ele deixa sem medo
12:24 Quando ensinarmos e mencionarmos Joseph Smith, as pessoas saberão que há profetas na
Terra
16:03 A maioria da Igreja seguirá José depois da Cadeia da Liberdade
19:41 Joseph Smith III lembra-se de seu pai ter sido levado para a prisão
23:30 Jesus sofreu as provações mencionadas na seção 122
28:36 Nossos dias são todos numerados por Deus
32:54 Porções da carta que Orson Pratt escreveu que não foram adicionadas em Doutrina e
Convênios
35:35 O Senhor encoraja José
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38:03 Os santos juram muitas declarações sobre injustiças no Missouri e Joseph e outros apelam
aos funcionários do governo, incluindo o Presidente Van Buren
45:35 Os primeiros santos, como Amanda Barnes Smith, merecem nosso respeito por seu
sofrimento em nome do Evangelho
47:39 Doutrina e Convênios 123 contém apelos missionários porque muitos não sabem onde
encontrar o evangelho de Jesus Cristo.
52:19 B.H. Roberts refere-se à prisão Liberty Jail como uma prisão do templo
56:13 Um templo existe apenas a quilômetros da Cadeia da Liberdade. É agora um lugar onde a
Igreja está florescendo
1:00:15 Fim da Parte III
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Informações biográficas:

Alexander L. Baugh é professor e presidente do Departamento de História e
Doutrina da Igreja na Universidade Brigham Young, onde é membro do corpo
docente em tempo integral desde 1995. Ele recebeu seu BS da Universidade
Estadual de Utah e seus diplomas de mestrado e doutorado da Universidade
Brigham Young. Ele é especialista em pesquisa e escrita sobre o período do
Missouri do início da história da Igreja (1831-39). Ele é autor, editor ou co-editor
de dez livros, incluindo três volumes da série Documental de The Joseph Smith
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Papers (Documentos, volumes 4, 5, e 6). Além disso, ele já publicou mais de
oitenta artigos de revistas históricas, ensaios e capítulos de livros. Ele é membro
da Associação de História Mórmon e da Associação Histórica John Whitmer,
tendo servido como presidente desta última organização em 2006-7. Ele também
é o antigo editor da Mormon Historical Studies e codiretor de pesquisas do Centro
de Estudos Religiosos da BYU. Ele é casado com a antiga Susan Johnson, e eles
são os pais de cinco filhos. Ele e sua esposa residem em Highland, Utah.

Aviso de Uso Justo:
O Follow Him Podcast com Hank Smith e John Bytheway pode fazer uso de material com direitos
autorais, cujo uso nem sempre foi especificamente autorizado pelo detentor dos direitos autorais. Isto
constitui um "uso justo" e qualquer material com direitos autorais, conforme previsto na seção 107 da Lei
de Direitos Autorais dos EUA. De acordo com o Título 17 da Seção 107 da U.S.C., o material deste
podcast é oferecido publicamente e sem fins lucrativos, ao público ou à Internet para comentários e fins
educacionais e informativos sem fins lucrativos. A isenção de direitos autorais nos termos da Seção 107
da Lei de Direitos Autorais de 1976, é permitido o uso justo" para fins tais como crítica, comentário,
reportagem de notícias, ensino, bolsas de estudo e pesquisa. Nesses casos, é permitido o uso justo.
Nenhum copyright(s) é(são) reivindicado(s).
O conteúdo é transmitido para fins de estudo, pesquisa e educação.
A emissora não obtém nenhum lucro com o conteúdo transmitido. Isto se enquadra nas diretrizes de "Uso
justo": www.copyright.gov/fls/fl102.html.
Nota:
O Podcast Follow Him com Hank Smith e John Bytheway não é afiliado à Igreja de Jesus Cristo dos
Santos dos Últimos Dias nem à Universidade Brigham Young. As opiniões expressas nos episódios
representam apenas as opiniões dos convidados e dos podcasters. Embora as idéias apresentadas possam
variar dos entendimentos ou ensinamentos tradicionais, elas não refletem de forma alguma críticas à
Igreja de Jesus Cristo dos líderes, políticas ou práticas dos últimos dias.
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Hank Smith:

00:01

Bem-vindo ao FollowHIM, um podcast semanal dedicado a
ajudar indivíduos e famílias com seu estudo "Venha, Siga-me".
Eu sou Hank Smith.

John Bytheway:

00:09

E eu sou John Bytheway.

Hank Smith:

00:11

Nós adoramos aprender.

John Bytheway:

00:11

Nós adoramos rir.

Hank Smith:

00:13

Queremos aprender e rir com você.

John Bytheway:

00:15

Como juntos, nós seguimosHIM.

Hank Smith:

00:19

Olá, meus amigos. Bem-vindos a mais um episódio de "Follow
Him". Meu nome é Hank Smith e estou aqui com meu
maravilhoso e afável co-apresentador, John Bytheway. Olá, John
Bytheway.

John Bytheway:

00:31

Olá. Obrigado por me chamar de afável e um dia espero saber o
que isso significa.

Hank Smith:

00:35

Você é afável. Significa acessível, cortês, gentil, bem-humorado.
Está bem. Não que eu tenha um thesaurus na minha frente.
John, nós somos mais um em seções realmente importantes,
uma lição, um par de seções na Doutrina e Convênios. E,
portanto, precisávamos de uma lição muito importante para
convidar para uma lição muito importante. Quem está conosco
hoje?

John Bytheway:

01:00

Sim. Obrigado, Hank. Há muito tempo que aguardo estas três
seções do Liberty Jail, e estou tão feliz por ter o irmão Baugh
conosco novamente. E se você já nos escutou antes, já nos
ouviu apresentar o Irmão Baugh. Mas eu o farei novamente
aqui para lembrá-lo.

John Bytheway:

01:18

Sempre ouvi dizer, em nossos círculos, Hank, que este cara é o
especialista da Igreja no Missouri. Sim. Então Alexander L.
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Baugh é professor e presidente do Departamento de História e
Doutrina da Igreja na Universidade Brigham Young, onde é
membro do corpo docente em tempo integral desde 1995.
John Bytheway:

01:38

Ele recebeu seu bacharelado do estado de Utah, seu mestrado e
doutorado da BYU. Ele é especialista em pesquisa e escrita
sobre o período do Missouri do início da História da Igreja, de
1831 a 1839. Ele é autor, editor ou co-editor de 10 livros,
incluindo três volumes da série de documentos dos Joseph
Smith Papers.

John Bytheway:

02:02

Documentos volumes 4, 5, e 6. Além disso, ele já publicou mais
de 80 artigos de periódicos históricos. Desculpe, 80 só me
fizeram rir. É apenas um número engraçado. Não, isso é muito.

Hank Smith:

02:12

Sim. Isso é muito.

John Bytheway:

02:14

É também o antigo editor dos Estudos Históricos Mórmons,
antigo co-diretor de Pesquisa do Centro de Estudos Religiosos
da BYU. Ele é casado com a ex-Susan Johnson. Eles são pais de
cinco filhos e vivem em Highland, Utah. E estamos muito
contentes de tê-los de volta. E eu tenho meu lápis vermelho
pronto para marcar e aprender ainda melhor estas seções.

Dr. Alex Baugh:

02:35

Muito obrigado, Hank e John pelo segundo convite. Isto é
muito, muito, muito gentil da sua parte em me incluir
novamente. Sinto-me honrado por estar aqui.

Hank Smith:

02:49

Alex-

John Bytheway:

02:49

Estamos felizes em tê-lo de volta.

Hank Smith:

02:50

... Sim. Não podemos dizer o suficiente. Alex, você não é apenas
um historiador incrível, você é um grande amigo. Eu estava
ansioso por esta entrevista. Vamos direto ao assunto, Alex. Sei
que você sabe muito mais do que pode nos dizer, mas se
alguém lhe perguntasse, levando até a Seção 121, como Joseph
Smith se encontra na Cadeia da Liberdade? Como é que ele
chega lá? Até onde precisamos voltar para dar a todos um
histórico desta seção?

Dr. Alex Baugh:

03:29

Bem, você está no lugar certo. Acho que a maioria das pessoas
são, se você lhes pedisse para resumir a vida de Joseph Smith
em suas próprias palavras em dois minutos ou menos, eles
dariam apenas algumas generalidades, e então diriam: "Ah sim,
ele estava encarcerado na cadeia de Liberty". Eles não sabiam
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muito mais, e era um momento difícil. E que ele acabou saindo
e foi para Quincy e depois para Nauvoo.
Dr. Alex Baugh:

03:56

E sim, há muitas histórias de fundo, acho que se pode dizer.
Mas é um episódio muito, muito, muito significativo na vida de
Joseph Smith. É uma mudança de vida, um redirecionamento da
vida e da missão de Joseph Smith, e uma ênfase. Ele foi um
homem mudado.

Dr. Alex Baugh:

04:20

E eu acho que podemos, definitivamente vamos destacar isso
com mais detalhes. Mas estou tão grato que Orson Pratt, na
década de 1870, ao preparar uma nova adição da Doutrina e
dos Convênios, iria analisar alguns dos documentos originais
que estavam alojados no antigo escritório do historiador e olhar
para estas cartas.

Dr. Alex Baugh:

04:47

Agora, novamente, só temos o material da Cadeia da Liberdade
é a Seção 121, 122, e 123. E se ele não tivesse colocado isso ali,
teria havido ainda menos compreensão da situação em que ele
se encontrava. Mas pense sobre isso. E acho que ambos
concordariam em quase todas as Conferências Gerais, estas
seções, pelo menos 121 e 122 são mencionadas em quase todas
as Conferências [Gerais].

Dr. Alex Baugh:

05:19

Acontece uma e outra vez, porque há muito significado por trás
do que Joseph Smith está passando aqui e do que o Senhor está
tentando ajudá-lo a entender. Portanto, estas são revelações
poderosas que, todas elas são revelações poderosas, não me
interpretem mal. Mas tão freqüentemente citadas e só
precisamos entendê-las mais porque são tão envolventes e
sóbrias.

Hank Smith:

05:51

O que é ensinado, eu diria que é centenas, 100, 200 anos antes
de seu tempo.

Dr. Alex Baugh:

05:58

Estamos no condado de Jackson de 1831 a 1833. As coisas se
quebram por lá. Nós seguimos em frente. Vamos para o
Condado de Clay e as coisas estavam relativamente bem.
Estavam tudo bem. Os cidadãos do Condado de Clay eram
muito tolerantes e compreensivos, como um todo. E, do final de
1833 ao verão de 1836, as coisas estavam indo muito bem. Mas
os cidadãos do Condado de Clay nunca tiveram a intenção de
ser... Eles queriam ajudar, mas haveria uma época em que eles
iriam seguir em frente.

Hank Smith:

06:34

O que Benjamin Franklin disse? Peixes e convidados...
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John Bytheway:

06:38

Peixe e convidados, sim.

Hank Smith:

06:39

... fedem depois de três dias. E cara, nós estamos aqui há três
anos.

Dr. Alex Baugh:

06:42

Sim.

John Bytheway:

06:43

Então é como muitos pais quando seus filhos se mudam para cá
um pouco. "Então, quais são seus planos?"

Dr. Alex Baugh:

06:48

"Quando você está saindo daqui? ”

John Bytheway:

06:49

"Então o que exatamente você estava pensando? ”

Dr. Alex Baugh:

06:53

Então, em 1836, estamos começando a procurar em outro lugar
e tivemos alguma ajuda. Nosso advogado e bom amigo
Alexander Doniphan era agora membro da legislatura estadual.
E tínhamos feito algum trabalho exploratório e vimos algumas
áreas no norte do Missouri que pareciam promissoras. E com
certeza, ele é um... Começamos a nos mudar para um condado
de Ray sem personalidade jurídica. Então, ele está anexado, mas
na verdade não é totalmente o Condado de Ray.

Dr. Alex Baugh:

07:29

E é aqui que Doniphan diz: "Vamos fazer um condado para os
Santos dos Últimos Dias". E ele faz. E adivinhe quem assina?
Boggs, o governador cria este condado para nós. E começamos
a nos mudar para cá, no verão de 1836. E, muito francamente,
as coisas vão bem. Imaginamos ter resolvido o problema. Temos
nosso próprio condado.

Dr. Alex Baugh:

07:53

Mas as coisas se desmoronam a partir de 1838. E uma das
coisas principais que realmente começaram a alarmar as
pessoas foi em março de 1838, Joseph Smith chega ao Far West.

Dr. Alex Baugh:

08:10

Ele deixou Kirtland em janeiro, mas chega dois meses depois. E
Sidney Rigdon está lá com ele e Hyrum Smith está a caminho.
Então, aí vem a Primeira Presidência da Igreja. E durante sete,
oito anos, os Missourianos vão: "Bem, sua sede está em
Kirtland, mas a liderança está lá". Nós temos um corpo deles
aqui".

Dr. Alex Baugh:

08:36

Mas isso sinalizou algumas bandeiras vermelhas, eu acho, para
os Missourianos. Aí vem Joseph Smith. Aqui está a Primeira
Presidência. Eles estão aqui. E o Far West é designado como o
ponto central de encontro. Assim, posso entender um pouco
das preocupações dos Missourianos. Agora, nem todos, é claro,
mas acho que isso é muito significativo.
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Dr. Alex Baugh:

09:02

Eu acho que a outra coisa triste é que a apostasia em Kirtland
transplanta para o Missouri. E logo que Joseph Smith chega lá,
então temos que lidar com alguns dos principais líderes da
Igreja que estão, digamos assim, um pouco trêmulos.

Hank Smith:

09:22

Então Alex, como Joseph Smith está aparecendo no Missouri?
Como ele estava lidando com tudo isso?

Dr. Alex Baugh:

09:30

Bem, ele passa um pouco para o Alto Conselho do Missouri. E
mais uma vez, é apenas uma situação um tanto complicada.
Mas eles têm que lidar com alguns dos problemas. E
infelizmente, alguns dos líderes, principais líderes da Igreja, são
apanhados por isso. Assim, além de John Whitmer e W.W.
Phelps, novamente, como mencionamos, perdemos Oliver.
Perdemos David Whitmer. Perdemos Lyman Johnson, um
apóstolo.

Dr. Alex Baugh:

10:02

Perdemos William E. McClellan, um apóstolo. Frederick G.
Williams está tendo problemas. Então aqui está esta liderança
de alta potência que é justa, eles estão apenas lutando. E a
Igreja está tentando lidar com esta dissensão interna. É um
episódio triste, mas eu acho que nós apenas seguimos em
frente e isto vai se resolver. Como você pode ver na Seção 121
quando Joseph está refletindo sobre a perda destes homens
maravilhosos que se tornaram descontentes com a Igreja.

Dr. Alex Baugh:

10:42

Então, isso é outra coisa. O outro problema, é claro, é que eles
continuaram a criar problemas, e começaram a iniciar processos
vexatórios e a ameaçá-los. E assim, infelizmente, temos um
episódio em que os dissidentes são tratados de forma dura. E
isto é que Sidney Rigdon, em junho, dá este Sermão do Sal. E
basicamente o que ele faz nesse sermão é tentar dizer a todos
que estão criando o problema, todos aqueles que estão criando
problemas: "Se você está criando problemas, é hora de ir
embora". E, se você não sair, nós o ajudaremos".

Dr. Alex Baugh:

11:28

E em poucos dias, a maioria desses dissidentes deixou o Far
West fora de... Naqueles dias, você podia avisar as pessoas para
fora da cidade. Isso era uma coisa comum. E eu não entrarei
nisso com muitos detalhes. Mas eles foram embora. Bem, para
onde eles vão?

Dr. Alex Baugh:

11:46

Bem, eles vão para Liberty e também para Richmond, há o
Condado de Clay e também o Condado de Ray. E as pessoas
vêem estes últimos líderes santos dos últimos dias e dizem: "Por
que você não está mais com eles"? Bem, nós não começamos
mais ou não vamos mais ser afiliados a eles. E assim eles vêem,
bem, estes Missourianos diriam: "Bem, rapaz, Joseph Smith e
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Sidney Rigdon, e a liderança dos Santos dos Últimos Dias devem
ser homens maus e corruptos". Eles não são de modo algum.
Mas a questão é que eles foram expulsos. Eles agora estão fora
da comunidade dos Santos dos Últimos Dias e as pessoas dizem:
"Bem, o que está acontecendo no Far West?".
Hank Smith:

12:29

Não parece bom ter apóstolos desinteressados. Certo? Não é
um bom movimento de relações públicas e as pessoas, tenho
que imaginar, sim, os Missourianos estão dizendo: "Isto parece
instável".

Dr. Alex Baugh:

12:40

Sim, exatamente, exatamente. Agora, para complicar as coisas,
temos uma dedicação das pedras angulares do Templo do Far
West no dia 4 de julho, dia maravilhoso. Dia da Independência,
estamos comemorando isso. E os santos dos últimos dias estão
apenas animados para poder dedicar este local do templo. E
durante essa maravilhosa celebração, Sidney Rigdon fala
novamente, e faz um maravilhoso sermão patriótico. Mas então
a última parte disso, ele basicamente se torna um pouco
vitrificado e diz: "Agora, estamos aqui". Não pretendemos
causar nenhum problema. Mas se as coisas vierem a empurrar e
empurrar, nós empurraremos de volta". E ele disse, na verdade
ele usou a palavra "Será uma guerra de extermínio".

Dr. Alex Baugh:

13:40

Bem, este discurso deixou muitos Missourianos um pouco
agitados. Agora, novamente, os santos dos últimos dias não
tinham a intenção de ferir ninguém. Mas eles viram isso como
um chamado para os santos dos últimos dias e perceberam que
a guerra e o conflito vão chegar. Essa não era de modo algum a
intenção. Mas foi divulgado que, de fato, essa conversa foi
impressa.

Dr. Alex Baugh:

14:10

Portanto, não é surpresa. Um mês depois, no início de agosto,
temos eleições. Bem, onde nos instalamos agora? E este é outro
fator importante: até 1838, já nos expandimos para além do
Condado de Caldwell.

Hank Smith:

14:29

Agora, Caldwell, estamos apenas mencionando isto pela
primeira vez, mas Caldwell é o condado que foi criado para os
Santos dos Últimos Dias. Certo?

Dr. Alex Baugh:

14:36

Exatamente. Sim. Mas no início de maio, em meados de maio,
Joseph Smith tinha ido até a área que chamamos Adam-ondiAhman para visitar Lyman Wight e fazer algumas explorações. E
é lá que Joseph Smith descobre que esta área era Adam-ondiAhman. E, durante junho de 1838, muitos santos dos últimos
dias começaram a se mudar para aquela região.
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Dr. Alex Baugh:

15:00

Então nos expandimos para fora onde não devíamos estar em
termos da mente de algumas pessoas na sua opinião. Agora é
um país livre. Você pode se estabelecer onde quiser. Mas
também nos instalamos em uma pequena área no condado de
Carroll, uma pequena comunidade chamada Dewitt. E havia
alguns outros assentamentos isolados fora do Condado de
Caldwell. Mas eu acho que alguns Missourianos disseram:
"Agora, espere, nós criamos este condado para você. Por que
você está saindo dessa fronteira?"

Dr. Alex Baugh:

15:31

De uma forma muito real, eles criaram uma reserva mórmon.
Limitai-vos a Caldwell. Nós ficaremos bem. Mas nós nos
expandimos demais. Então isso causou, tenho certeza, algumas
bandeiras vermelhas. Então, o que acontece? E tudo começa, os
historiadores dão que, até uma linha do tempo do, onde eles a
chamam de Guerra Mórmon Missouri com o surto de
hostilidades na cidade, pequena comunidade de Gallatin, que é
a sede do condado em Davies County, ao norte, em 6 de agosto,
na qual os homens santos dos últimos dias vêm lá para votar. É
o dia das eleições. São as eleições estaduais.

Dr. Alex Baugh:

16:22

E com certeza, uma boa e velha briga irrompe e ninguém é
morto. Mas há alguns crânios bem doridos e alguns
hematomas, e cabeças rachadas. E infelizmente, a notícia é que
algumas pessoas foram mortas e Joseph Smith tem que ir lá em
cima e tentar resolver o... Basicamente ele vai lá em cima alguns
dias depois com vários, algumas centenas de homens e vai até
Adam Black. Ele é o Juiz de Paz lá em cima e diz: "Agora, você
tem que manter a paz". Você tem que fazer isso. Essa é a sua
responsabilidade".

Dr. Alex Baugh:

17:01

Bem, Adam Black tomou isso como uma ameaça, e na verdade
ele emite uma acusação contra Joseph Smith. Então, isto é, você
pode ver as coisas começarem a se desmoronar. E assim a briga
do dia das eleições, eles a chamam de Batalha do Dia das
Eleições, mas foi uma briga de knock-down que começa esse
conflito, se você quiser. É o evento inaugural.

Dr. Alex Baugh:

17:29

E então, infelizmente, nas próximas semanas, há muitas
hostilidades perpetradas contra os Santos dos Últimos Dias no
condado de Davies. E a situação fica tão ruim que uma milícia
regional é chamada para ir até lá e resolver as diferenças. E foi
liderada por ninguém menos que David Rice Atchison. E
Atchison é o Comandante da Milícia Regional da milícia do
Missouri lá em cima. As tropas naquela área, seu subcomandante é Alexander Doniphan.

Hank Smith:

18:06

Ambos são amigos. Certo? [Dos] Santos dos Últimos Dias.
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Dr. Alex Baugh:

18:07

Ambos amigos. Eles são. Eles são homens de justiça. E
basicamente disseram aos cidadãos do Condado de Davies que
estão fazendo essas coisas terríveis aos santos dos últimos dias:
"Deixe-os em paz". Eles têm o direito de estar aqui. Agora, basta
resolver essas diferenças". Eles têm. E eles se retiram e nós
achamos que as coisas vão ficar bem.

Dr. Alex Baugh:

18:32

Bem, estes cidadãos do Condado de Daviess que são muito
antagônicos aos santos dos últimos dias dizem: "Bem, está bem,
se não podemos incitar ninguém aqui, não podemos fazer nada
agora", eles escolhem outro lugar e vão para o Condado de
Carroll. Bem, este é um condado que ainda está lá hoje. É a
leste do condado de Ray.

Dr. Alex Baugh:

18:54

E foi lá que os santos dos últimos dias haviam estabelecido uma
pequena comunidade chamada Dewitt. E havia cerca de 400
Santos dos Últimos Dias lá. E estes homens no condado de
Daviess incitaram o povo do condado de Carroll: "Vamos atrás
dos santos dos últimos dias aqui e os tiremos de seu condado".

Dr. Alex Baugh:

19:12

E eles literalmente, de 1 a 10 de outubro, 10 dias, cercaram
aquela comunidade e literalmente nos mataram de fome. Não
houve ninguém morto. Foram disparados alguns tiros, mas
finalmente os santos dos últimos dias têm que concordar em
sair e eles o fazem. E a maioria deles se dirigiu ao Far West.
Uma mulher morre no caminho para o Far West, mas houve
uma fatalidade lateral.

Dr. Alex Baugh:

19:41

Mas Joseph Smith escreve ao governador Boggs e diz: "Você
tem que fazer alguma coisa". E Boggs basicamente envia a
mensagem: "Não. É entre os mórmons e a máfia. Eu não posso
chamar as tropas toda vez que temos problemas".

Dr. Alex Baugh:

19:59

E é aqui que a liderança da Igreja decide: "Bem, temos que fazer
alguma coisa". Agora, não sei se, todos vocês já sabem o que
um cão louco pode fazer. Se você colocar um cão no canto e
tratá-lo mal, eventualmente ele vai se defender.

Hank Smith:

20:19

Eu já ouvi você dizer isto antes, Alex, isto tem sido até sete anos
de incrível contenção.

Dr. Alex Baugh:

20:27

Totalmente.

Hank Smith:

20:28

Dos Santos dos Últimos Dias.

Dr. Alex Baugh:

20:29

Acho que nossa capacidade, temos realmente que elogiá-los por
se esforçarem tanto para manter a paz e a ordem. Eles estão
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tentando ser cidadãos cumpridores da lei. Mas agora o
problema é que não estamos recebendo nenhuma ajuda. Agora
recebemos alguma de Atchison e Doniphan, no condado de
Daviess. Mas vem aí um ponto de autodefesa. Talvez, de fato,
deixe-me ir a Doutrina e Convênios. Se você não se importa, só
por um minuto.
Dr. Alex Baugh:

21:01

Seção 134. Esta é a maravilhosa seção sobre leis pertencentes
ao governo em geral. É uma maravilhosa, maravilhosa sinopse
do papel do governo, da religião, e assim por diante. Mas veja o
que versículo 11, 134 versículo 11. "Acreditamos que o homem
deve apelar à lei civil para a reparação de todos os erros e
queixas, onde o abuso pessoal é infligido ou o direito de
propriedade ou caráter infringido, onde tais leis existem, pois
nós protegeremos o mesmo".

Dr. Alex Baugh:

21:37

Tudo o que eles estão dizendo é que se as pessoas vierem
contra você pessoalmente, você tem o direito de ir aos tribunais
para tentar retificar e resolver isso, a disputa ou compromisso.
Mas olhe para isto. "Mas acreditamos que todos os homens têm
razão em defender-se, seus amigos e bens, e o governo de
agressões e invasões ilegais de todas as pessoas em tempos de
exigência, onde não se pode apelar imediatamente para as leis
e alívio proporcionados".

Dr. Alex Baugh:

22:08

Se o governo não vai intervir e nos ajudar, temos que fazer algo.
Sinto que os Santos dos Últimos Dias fizeram tudo o que
puderam para tentar manter a ordem e a paz. Mas finalmente,
temos que fazer alguma coisa. Temos que nos proteger. E
então, o que acontece? Bem, nós vamos para o condado de
Daviess. Isto é nas primeiras semanas de outubro, na verdade,
em meados de outubro. E nossos homens lá em cima decidiram
ir atrás dos homens que estão perpetrando estas ofensas.

Dr. Alex Baugh:

22:43

E eu acho que não estou orgulhoso disso, mas o que você faria?
E eles foram para Gallatin. Eles foram para Millport, e foram
para os assentamentos de Grindstone Fork, onde estes
perpetradores estavam centrados. E sim, eles queimaram a loja
de Jacob Stolling. Agora, infelizmente, isso também incluía uma
agência dos correios. E novamente, isso é...

Hank Smith:

23:12

Esse é um prédio federal.

Dr. Alex Baugh:

23:15

... uma ofensa federal, sim. Com tanta certeza, eles enviaram
uma mensagem: "Por favor, deixe-nos em paz. Nós temos o
direito. Nós temos direitos".

43 Doutrina e Convênios 121-123 Transcrição Parte 1 Página 9

Hank Smith:

23:24

Quem é [crosstalk 00:23:25] que é ofensivo? É o Lyman Wight?

Dr. Alex Baugh:

23:28

Certo. Temos Lyman Wight, que é um veterano de guerra de
1812. Nós temos um. Temos o cara mais duro que temos na
igreja, David Patton, Capitão Fear not, rotulado como este. Ele
foi corajoso até um defeito. E depois temos Seymour Brunson e
eles são os homens que vão atrás desses homens no condado
de Daviess. Agora, se eles não receberam a mensagem, bem,
isso causou problemas, problemas adicionais.

Dr. Alex Baugh:

24:02

Assim que você fizer algo a outra pessoa, as hostilidades
aumentarão. Há retaliação, etc., etc. E foi exatamente isso que
aconteceu. Agora, Joseph Smith estava lá em cima, mas ele
estava em Adam-ondi-Ahman e não estava envolvido em nada
disso. Mas eles voltam e, com certeza, as coisas estão
realmente começando a desmoronar. Eu deveria dizer mórmon.
Eu uso mórmon e espero [crosstalk 00:24:28] ou...

Hank Smith:

24:29

É assim que eles chamam isso, então acho que ficaremos bem.

Dr. Alex Baugh:

24:33

... Mas muitas dessas pessoas, de fato, ficaram tão mal que
muitos, se não, quase todos os não santos dos últimos dias
decidiram deixar o condado de Daviess. E eles foram para o
condado de Livingston, temendo os Santos dos Últimos Dias, ou
eles estão chegando. Então, o que acontece?

Dr. Alex Baugh:

24:56

Um homem de nome Samuel Bogart no condado de Ray diz:
"Bem, não queremos que nada disso aconteça em nosso
condado". E assim ele começa a patrulhar a linha entre o
condado de Ray no sul e o condado de Caldwell no norte. E eu
realmente acredito que ele está tentando atrair os Santos dos
Últimos Dias porque ele leva três prisioneiros e então
imediatamente manda dizer que eles vão matá-los. Ele pega
três santos dos últimos dias e, com sua força, os leva e acampa
no rio Crooked. Bem, quando ouvimos falar sobre isso, o que
acontece? Bem, recebemos um pequeno grupo...

Hank Smith:

25:35

Vamos buscar nosso pessoal.

Dr. Alex Baugh:

25:37

... Sim. Temos que salvar esses caras. Eles vão morrer.

John Bytheway:

25:40

Onde eles enganaram as acusações, ou ele simplesmente pegou
três caras aleatórios?

Dr. Alex Baugh:

25:43

Sim. Addison Green Sealy outra, sim. Eles estavam ali mesmo na
fronteira, no condado. Então, eles pegaram estes três homens.
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E eu realmente acho que ele estava atraindo os Latter Day
Saints porque...
Hank Smith:

25:54

Ele quer os Santos dos Últimos Dias. "Venham atrás de nós".
Certo? Dê-nos uma razão.

John Bytheway:

25:59

Esses caras fizeram algo errado ou foi...

Dr. Alex Baugh:

26:00

Não, não, não.

John Bytheway:

26:02

... era apenas uma estratégia de sua parte?

Hank Smith:

26:04

Eles estavam apenas no lugar errado.

Dr. Alex Baugh:

26:05

Sim. E onde ele acampa? Logo abaixo da linha do condado. E o
que ele faz? Ele espera. E é mandado dizer que eles vão matar
esses caras pela manhã. E então, quem entra para resgatar?
Bem, David Patton. Ele recebe cerca de 60 homens e diz:
"Vamos resgatar estas pessoas". Encontramos um jovem que
sabe onde eles estão, seu nome é Patterson O'Banion. Eles
descem no meio da noite.

Dr. Alex Baugh:

26:32

E, nas primeiras horas da manhã, eles os encontram acampados
no rio Crooked. Agora, o problema é que temos nossa própria
milícia, mas só podemos nos confinar ao condado de Caldwell.
Portanto, ele é legítimo, se você disser que, como tropas do
estado e aqui está a milícia dos últimos dias Saint, a milícia
Caldwell, vindo atrás dele fora de sua jurisdição. E com certeza,
uma batalha se segue e três homens da milícia dos Últimos Dias
são mortos, incluindo Patton.

Dr. Alex Baugh:

27:01

Um Missouri e foi morto, Moses Roland. Mas o que acontece é
que um homem chamado Wiley Williams é imediatamente
despachado para Jefferson City, onde fica a capital, e ele diz ao
governador Boggs que os mórmons que aniquilaram
completamente esta empresa da milícia por Bogart. E assim ele
recebe um relatório falso. E o que ele emite? A ordem de
extermínio no dia 27.

Dr. Alex Baugh:

27:33

Agora, aquela batalha do Rio Crooked aconteceu no dia 25. E,
dois dias depois, ele está recebendo a mensagem. E ele diz:
"Recebemos a notícia de uma reportagem totalmente terrível".
Os mórmons devem ser tratados como inimigos e
exterminados", ou em outras palavras, expulsos do Estado.
Assim, agora temos toda a milícia regional realmente maliciosa
de toda a parte central do Missouri começando agora a
formular e a vir contra os Santos dos Últimos Dias.
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Dr. Alex Baugh:

28:06

Então, infelizmente neste momento no dia 30, uma unidade da
milícia local do condado de Livingston, onde a maioria dos
cidadãos do condado de Davies tinha fugido. Quando chegaram
lá, eles disseram: "O que vocês estão fazendo saindo de suas
casas e vindo para cá? E eles disseram: "Bem, os Santos dos
Últimos Dias nos expulsaram". E eles disseram: "Bem, sabe de
uma coisa? Nós podemos fazer melhor do que isso. Há uma
pequena comunidade às margens do condado de Caldwell na
fábrica da Hahn. E por que não, em vez de simplesmente
expulsá-los, por que não vamos simplesmente matá-los e enviar
uma mensagem mais forte"?

Dr. Alex Baugh:

28:46

Para que perpetue o massacre de Haun's Mill em 30 de outubro.
E infelizmente, mais uma vez, eles estavam no lugar errado. Os
santos dos últimos dias estavam no lugar errado, na hora
errada. Nenhuma dessas pessoas tinha feito nada aos
Missourianos lá em cima no condado de Davies, nenhuma delas.

Dr. Alex Baugh:

29:05

E pesquisei o máximo que pude para descobrir quantos
saqueadores vinham de onde esses saqueadores vinham. E eles
eram do condado de Davies e também do condado de
Livingston. Portanto, eles estão chegando agora como um fator
de vingança. Bem, tivemos que deixar nosso condado. Agora,
vamos promulgar isto contra vocês.

Dr. Alex Baugh:

29:26

Portanto, foi totalmente ilegal. Há provas incríveis para saber
que não houve ordem de extermínio recebida. Eles não sabiam
disso, mas não era isso que Boggs estava sequer implicando. Ele
não estava dizendo: "Vamos entrar e matar pessoas". E mais
tarde ele dirá, e eu deveria dizer, já mencionei isto em inúmeras
ocasiões, mas a intenção de Boggs era uma ordem de remoção,
não uma ordem de extermínio. Exterminar em um dicionário
Webster de 1828 é remover de dentro das próprias fronteiras.
Essa é a primeira definição.

Hank Smith:

30:00

Portanto, não é legal ir e matar os santos dos últimos dias. Isto
não é legal. Não é o que ele pretendia.

Dr. Alex Baugh:

30:07

Não.

John Bytheway:

30:07

Sim. E eu já ouvi você dizer isso antes, e isso é importante, eu
acho e você acabou de dizer: "Ou removido do estado". E acho
que hoje, quando chamamos um exterminador, não estamos
dizendo: "Você levaria estas baratas com você de volta ao seu
lugar?". Sim, levaria. Um exterminador é matá-los a todos.
Portanto, este é um bom esclarecimento.
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Dr. Alex Baugh:

30:28

Sim. E eu acho que tem havido esta concepção errada na igreja
de que ele é um assassino de sangue frio e sedento. Bem, ele
era um cristão. Ele tinha 10 filhos. Mas ele estava agindo
politicamente. E ele só estava tentando lavar as mãos de tudo
isso. E ele só está dizendo: "Bem, só temos que nos livrar deles,
e vamos garantir que eles deixem o estado".

Dr. Alex Baugh:

30:50

E isso entra na experiência da Cadeia da Liberdade. E eu vou
tentar amarrar isso. Mas, dito de maneira simples, ele está
basicamente tentando dizer ao seu povo agora: "Vamos enviar a
milícia e eles vão promulgar uma rendição. E nós vamos garantir
que os mórmons deixem o estado. Agora, se eles não o fizerem,
serão repercussões maiores".

Dr. Alex Baugh:

31:16

Mas essa é sua intenção original. Agora, houve alguma confusão
com alguns dos generais. O que isso realmente significa? Mas
eu acho que ficou claro que isso foi, negociamos uma peça e
então teremos que fazer algo para tentar fazer arranjos para
que eles deixem o estado.

Hank Smith:

31:33

Parece que nosso governador, aqui o governador Boggs está
apenas agindo sem ouvir falar. Certo? Ele está agindo fora dos
rumores.

Dr. Alex Baugh:

31:43

Sem dúvida. Na verdade, David Rice Atchison, que é o
comandante da milícia regional, e novamente, simpatizante dos
Santos dos Últimos Dias, o escreve e diz: "Você tem que vir
aqui". Você tem que ver em primeira mão o que está
acontecendo". Eles estão bem cientes de que os Santos dos
Últimos Dias estão sendo escolhidos e o governador poderia ter
feito muito para tentar restaurar a ordem, mas ele se recusa a
fazê-lo. Ele simplesmente não chega ao local de ação e essa é
sua responsabilidade, mas não o faz.

John Bytheway:

32:15

A que distância ele estava? Onde estava o governador?

Dr. Alex Baugh:

32:18

Jefferson City é o que? 150 milhas, talvez. E a outra parte triste
sobre isto é quando ele decide realmente chamar milícias
regionais ou estatais se você quiser, elas vêm de uma série de
áreas, o que ele faz? Ele alivia David Rice Atchison de seu
comando. E ele coloca no lugar um cara chamado John B. Clark
do centro, Missouri, que não faz idéia do que realmente está
acontecendo por lá.

Dr. Alex Baugh:

32:47

E ele não está no local da ação. David Rice Atchison tem que
subir em seu cavalo e descer, de volta para Liberty. Agora suas
tropas estão lá, mas ele não é mais o comandante da milícia

43 Doutrina e Convênios 121-123 Transcrição Parte 1 Página 13

regional. E adivinhe quem toma o comando? Não há
comandante regional. Portanto, o comandante do condado de
Jackson e também do condado de Lafayette são dois condados
ao sul do rio Missouri. Nenhum outro além de Samuel D. Lucas,
do condado de Jackson, que é um, não gosta dos mórmons.
Hank Smith:

33:20

Sim. Ele os odeia.

Dr. Alex Baugh:

33:22

Sim. Então ele está lá fora.

Hank Smith:

33:24

Agora ele está no comando.

Dr. Alex Baugh:

33:25

Ele está no comando até John B. Clark chegar lá. Agora, John B.
Clark, como você diz, ele é do condado de Howard. Isso é
apenas uma parte central do estado. Ele tem que chegar lá. E
quando ele chega lá, os Santos dos Últimos Dias já se renderam
e Samuel Lucas já derrubou Joseph Smith na independência. Ele
nem sequer está em cena para conduzir esta rendição.

Hank Smith:

33:48

Vamos falar mais apenas por um segundo sobre Haun's Mill. Eu
sei que os santos dos últimos dias estão interessados nisto.
Portanto, estas pessoas, elas não faziam parte, e quero ser
claro, nós não tínhamos matado ninguém. Nós estávamos nos
defendendo. E o ato de vingança foi encontrar o grupo mais
próximo dos Santos dos Últimos Dias e assassiná-los. E essas
pessoas são, algumas delas você já me disse antes, Alex, há
algumas dessas pessoas que estão apenas parando lá no
caminho para chegar ao extremo oeste, porque vêm de Ohio.

Dr. Alex Baugh:

34:22

Sim, este é o último, um dos últimos grupos a vir. Agora,
observe que época do ano é esta. Estamos em outubro. A época
da colheita está terminada, ou eles estão apenas tentando
chegar lá antes do mau tempo. E um grupo de, um dos últimos
grupos chefiados pelo [inaudível 00:34:41] é 70 é o irmão de
Brigham Young é Joseph Young. E ele está com alguns santos lá.

Dr. Alex Baugh:

34:51

E este é o incidente, é claro, com Amanda Barnes Smith. Ela está
neste Kirtland, o pobre acampamento chegando ao final e por
acaso está localizado a mais de 16 milhas de distância do
extremo oeste. Eles têm mais um dia para chegar lá, e estão
apenas no lugar errado na hora errada. E assim são os santos
dos últimos dias que vivem na região e na comunidade, e não
fizeram nada em termos da situação do condado de Daviess.

Dr. Alex Baugh:

35:19

Eles não estavam envolvidos nisso. E então alguns deles
também estão entrando no condado, já que estão indo para o
extremo oeste para o inverno lá, durante a última etapa da
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viagem. Portanto, é tão traumático. São circunstâncias
incrivelmente bizarras, um grupo totalmente inocente. Eles vêm
na tarde do dia 30 e há cerca de 200 a 250 deles.
Dr. Alex Baugh:

35:51

Novamente, cada um deles é ou do condado de Livingston ou
do condado de Davies ao norte, cada um deles. E eles estão
agindo sob o disfarce da milícia, mas não receberam ordens
para fazer isso. E eles simplesmente nos atacam e há 17 homens
e meninos mortos. E outros 15 feridos. É a pior tragédia de
nossa história associada com a perseguição. Poderíamos fazer
uma sessão inteira sobre isso.

Dr. Alex Baugh:

36:22

Temos uma mulher que se feriu, Mary Stedwell, felizmente, só a
mão. Mas um par de rapazes, é simplesmente brutal. É um
evento triste, triste. E devo lhes dizer, Amanda Barns Smith é
minha heroína, heroína. Ela é uma mulher incrível. Sua história
é apenas uma história de completa fé e devoção à causa. Não
vai entrar nela, mas ela vem a Utah. Ela é uma irmã da Stalwart
Relief Society em Salt Lake. Ela vai até Richmond para visitar sua
filha, falece. E ela está enterrada no cemitério de Richmond.

Dr. Alex Baugh:

37:04

E todos os dias do Memorial, vou até Richmond porque a
família de minha esposa é de lá. E eu coloco uma rosa no
túmulo de Amanda Barnes Smith. Todos os dias, todos os dias
do Memorial. Acho que o faço há cerca de 14 anos. Ela é minha
heroína. Estou ansioso para vê-la. E se algum de seus
descendentes está na igreja, mas não na igreja, eles precisam
ler a história de seu sacrifício.

Dr. Alex Baugh:

37:36

É uma coisa poderosa. De qualquer forma, quando Joseph Smith
soube deste terrível incidente, ele perguntou ao Coronel Hinkle,
o comandante regional dos Santos dos Últimos Dias. Ele tem um
oficial de estado comissionado na milícia. Ele é uma milícia
legítima, mas é um santo dos Últimos Dias. Ele diz: "Implore
como um cão pela paz". Isto tem que parar".

Dr. Alex Baugh:

38:05

E infelizmente, e novamente, há algumas discrepâncias, mas
Hinkle basicamente diz, se encontra com Lucas e seu oficial,
seus oficiais, e concorda em derrubar Joseph Smith e poucos
outros. E Joseph pensa que vai ser para fins de negociação.
Agora, tudo isso é coberto muito, muito bem no volume seis
dos Joseph Smith Papers. Só tenho que dizer que há muitos
componentes aqui.

Dr. Alex Baugh:

38:38

Mas quando Joseph chega lá embaixo, Lucas imediatamente o
coloca sob prisão e vários outros. Eles decidem agora, é claro, ir
atrás da liderança para que possamos agora, de alguma forma,
negociar algum tipo de rendição. Mas enquanto isso, Lucas diz:
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"Bem, podemos resolver isso bem rápido". E isto é, vamos em
frente e teremos um tribunal marcial". E eles fazem. E em 1º de
novembro, eles realizam um tribunal marcial para Joseph Smith
e sete prisioneiros.
Hank Smith:

39:16

Você tem que amar Joseph Smith por não aumentar a violência
depois de Han's Mill. Certo? Porque haveria um pedaço natural
de mim que diz: "Olhe, você está matando nossos meninos".
Você está matando essas criancinhas. Nós vamos atrás de você.
Mas ele diz: "Não, não faça isso". Certo. "Eu não quero ver mais
derramamento de sangue".

Dr. Alex Baugh:

39:40

Sim. Ele está tentando de alguma forma restaurar algum tipo de
elemento de paz. E eu acho que ele percebe os números. Nós
simplesmente não tínhamos os números. Agora, havia cerca de
900 defensores dos Santos dos Últimos Dias no condado de
Caldwell. Havia 2.500 acampamentos do Missourians ao sul do
extremo oeste. Agora isso não é uma boa probabilidade. E,
felizmente, novamente, acho que Joseph agiu corretamente. E
ele estava disposto a: "Certo, vamos ao menos negociar uma
paz", mas no processo em que foi colocado, ele foi levado sob
custódia, o que eu acho que o surpreendeu.

Dr. Alex Baugh:

40:23

Agora, o que acontece é que eles têm esta corte marcial. Agora,
eu deveria mencionar que os indivíduos que eles têm agora sob
sua custódia são Joseph Smith, Sidney Rigdon, Parley Pratt. Ele
estava na Batalha do Rio Crooked. Lyman Wight, é claro, ele
estava lá no condado de Davies, e George W. Robinson. Este é o
secretário de Joseph Smith.

Dr. Alex Baugh:

40:42

E então eles recebem Amis Suleiman e Hyrum, Amis Suleiman e
Hyrum. Então, há nossos sete prisioneiros. E ele, na noite do
primeiro, diz: "Vamos a um tribunal marcial". Eles têm uma
corte marcial. Agora, não foi tudo unânime, mas basicamente
vamos a uma corte marcial com ele. E ele ordenou que Joseph
Smith e estes outros seis prisioneiros fossem fuzilados na
manhã seguinte, levados para o extremo oeste e fuzilados.

Dr. Alex Baugh:

41:12

E é aí que Doniphan se levanta e diz: "Você não pode fazer isso".
Joseph Smith é um civil". E Don, ele não é um soldado, não tem
nada a ver com a milícia estatal. E ele diz: "Se você executar
estes homens, eu...". Na verdade, Doniphan foi mandado fazer
isso. Ele disse: "Eu me recuso a fazê-lo". Ele está dizendo a um
oficial superior: "Não posso fazer isso e não farei". E se o fizer,
eu o responsabilizarei perante um tribunal terrestre. Assim me
ajude, Deus".
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Dr. Alex Baugh:

41:44

Ele é um advogado. E ele está disposto a enfrentar Lucas e Lucas
tem que recuar. Não há dúvida. Ele não pode fazer isso. E com
tanta certeza, ele disse: "Eu vou [cruzar o pé 00:41:57]
amanhã".

Hank Smith:

41:57

Alexander Doniphan acabou de salvar a vida de Joseph Smith.

Dr. Alex Baugh:

42:00

Não há dúvidas. E eu sou um fã de Doniphan. Assim é Joseph
Smith, ele deu o nome de Doniphan a seu filho, Alexander Hale
Smith. Agora ele não o conhecia há muito tempo, mas este
homem o ajudou e ajudou a igreja. Então, enquanto isso, há
uma rendição. E basicamente o que acontece agora é o dia
seguinte em que Joseph Smith é aceito. Este é agora o 2 de
novembro. Ele foi levado com estes seis outros prisioneiros de
volta ao Far West. E o que eles fazem?

Dr. Alex Baugh:

42:30

Eles têm alguns minutos para ir até suas casas e pegar alguns
objetos pessoais. E eles voltam para a praça. Eles estão sob
guarda e voltam para a praça. Eles são colocados em uma
carroça. A mãe Smith não pode nem vê-los. Joseph enfia sua
mão através da lona ou da carroça. E ela não sabe se vai ver seu
filho de novo, filhos de novo. Há Hiram também lá dentro.

Dr. Alex Baugh:

42:57

E Lucas diz: "Vamos levar estes rapazes até a Independência de
onde ele é, e eles vão esperar agora pela chegada de John B.
Clark, que está a caminho, mas ele nem sequer está lá. E vamos
levar estes homens e depois veremos o que devemos fazer com
eles". Então isso, John e Hank, é a história do passado.

Hank Smith:

43:22

Então Joseph pensa que vai a uma negociação e é preso.

Dr. Alex Baugh:

43:27

Sim. Agora, mais uma vez, há lá alguns componentes que são
um pouco difíceis de serem montados. Mas Hinkle dirá mais
tarde: "Ei, eu estava apenas, eu pensei que eles iam falar com
você, também". Acho que houve alguns erros de Hinkle. Agora,
mais uma vez, essa é uma história completamente diferente. E
talvez possamos falar um pouco sobre isso, porque ele
transforma as provas do Estado, testemunha do Estado na
audiência que vai ser realizada para Joseph Smith. Hinkle tenta
salvar seu pescoço. Então ele decide prestar depoimento nesta
audiência. Então, ele é uma duplicidade. Não há dúvida de que
Hinkle está apenas tentando salvar sua própria pele lá.

John Bytheway:

44:16

Eu só quero ter certeza de que entendo. Independência e
Liberdade são cidades diferentes. Isso é verdade?
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Dr. Alex Baugh:

44:23

Claro. Assim, a independência é a sede do condado de Jackson e
Liberty é a sede do condado de Clay. Agora, eles demoram
alguns dias para chegar lá e partem no segundo. Em anos
posteriores, quando Parley P. Pratt escreve sua autobiografia,
ele diz que em 3 de novembro, um evento muito importante
aconteceu naquela noite ou na noite anterior. E isto é o que ele
escreveu. Agora, novamente, ele está escrevendo isto, o quê?
17 mais anos depois. E eu acho que Parley é bom. Não tenho
certeza de como os fatos dele, acho que os fatos dele estão
corretos.

Dr. Alex Baugh:

44:59

Mas aqui está o que ele escreveu, lembrado do que aconteceu
no dia 3 de novembro. Agora isto joga na cadeia de Liberty. Aqui
está o que ele escreveu: "Como o seu papel começou a nossa
marcha na manhã do dia 3 de novembro, Joseph Smith falou
comigo e com os outros prisioneiros num tom baixo, mas alegre
e confidencial. Ele disse, citando, "Sejam de bons irmãos de
claque.

Dr. Alex Baugh:

45:20

A palavra do Senhor veio a mim ontem à noite que nossas vidas
deveriam nos ser dadas e que o que quer que soframos durante
este cativeiro, nem uma de nossas vidas deveria ser tirada".

Dr. Alex Baugh:

45:29

Agora, se isso estiver correto, e eu acredito que há, acredito que
ele acertou. Não sei se isso é correto, quero dizer, é uma longa
reminiscência. Mas Joseph sabe que vai se livrar disso. Isso lhe
dá esperança. Agora, eu acho que ele está pensando que vai
demorar algumas semanas.

Dr. Alex Baugh:

45:47

Mal sabia ele que não estará livre novamente por 173 dias.
Assim, seu cativeiro começou em 1º de novembro, 30 de
outubro. Acho que poderíamos ir nessa data. E ele finalmente
chegará a Quincy no dia 22 de abril. Isso é 127 dias. Isso é
apenas um pouco tímido de seis meses. Agora, tudo vai dar
certo. E eu acho que ele tem esperança de que seu tempo ainda
não tenha chegado. Por isso, ele tem ao menos alguma
confiança de que as coisas vão acontecer. Mas eu realmente
acho que ele pensou que vamos superar isso. Talvez algumas
semanas, o que for. Mas vai ser muito puxado.

John Bytheway:

46:32

O horário do Senhor às vezes é assim, um pequeno momento.
Certo. Eu queria fazer outra pergunta que sobre o moinho de
Han. Se eu entendi corretamente, não temos propriedade lá.
Não há nenhum Memorial lá. Há muito pouco lá. Isso é
verdade?

Dr. Alex Baugh:

46:53

Bem, na verdade John, há apenas alguns anos, a igreja negociou
com a Comunidade de Cristo, a primeira... Bem, é esse o seu
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nome que eles gostam de ir até agora. E agora somos donos do
Haun's Mill, o local do Haun's Mill. Então, recebemos essa
propriedade. Recebemos o extremo oeste. O que pensamos e
pensamos é possivelmente o cemitério do extremo oeste e
muita área no condado de Jackson e também a casa de Joseph
Smith em Kirtland.
Dr. Alex Baugh:

47:25

Então, agora somos donos disso. E há lá alguns marcadores, mas
certamente esperançosos de que, em algum momento futuro,
teremos algum tipo de, eu gostaria de chamá-lo de Memorial. E
falando de interesse, se você puder imaginar quantas pessoas
na igreja hoje são descendentes daqueles que morreram ou
viveram lá, é um lugar bem visitado. E estou tão feliz que a
igreja o tenha feito. Foi muito gracioso da Comunidade de Cristo
proporcionar-nos essa oportunidade de adquirir essa
propriedade.

John Bytheway:

48:00

Lembro-me de algumas visitas a uma cidade próxima e de ver
uma pedra de moinho em um parque. Não me lembro do nome
da cidade, mas isso era tudo o que podíamos ver na época.

Dr. Alex Baugh:

48:14

Isto é Breckenridge, é imediatamente ao norte. Na verdade, é
no condado de Davies.

John Bytheway:

48:19

E tem um sanduíche de metrô. Eu também me lembro disso.

Dr. Alex Baugh:

48:24

E essa pedra de moinho era do Moinho Haun's, e foi realmente
fotografada em quê? 1907, 1908 por George Edward Anderson.
É a famosa fotografia da pedra de moinho. E a cidade de
Breckenridge, você não gostaria de chamá-la de cidade.
Dificilmente é sequer uma comunidade. É apenas uma cidade
muito pequena, pequena, que se mudou para lá na primeira
parte do século 20. E temos lá um bom marcador para isso.

Hank Smith:

48:55

Alex, você disse que Joseph Smith é preso em 1º de novembro,
mas ele não é imediatamente colocado em Liberty.

Dr. Alex Baugh:

49:01

Certo. Então é aqui que durante um mês inteiro, ele não chega
lá nem por mais um mês. Então, enquanto eles estão na
independência, eles estão esperando por John B. Clark vir. E é
ele quem faz as negociações finais de paz, etc., etc. Então,
enquanto eles estão lá embaixo, tudo bem, então eles chegam
lá embaixo no quarto, está chovendo. É claro que está
chovendo. É um tempo terrível, novembro a estação do inverno
está começando.
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Dr. Alex Baugh:

49:31

E eles são realmente colocados em uma casa pequena e vazia e
ficam lá por alguns dias. E enquanto eles estão lá, Joseph
consegue escrever uma carta para sua esposa, Emma, que é a
primeira carta que temos. É uma carta poderosa. E Joseph é
muito otimista e eles o estão tratando muito bem. Os guardas
são bastante corteses. Parley P. Pratt escreveu mais tarde que
podíamos até andar pela cidade. Na verdade, ele falou sobre
como chegou a sair para o local onde ficava o local do templo. E
o pensamento o atingiu,

Dr. Alex Baugh:

50:09

"Eu poderia simplesmente pegar uma carona daqui. Ninguém
está me guardando neste momento". E então ele percebeu que
se ele fizesse isso, haveria graves repercussões para os outros
prisioneiros. Então, ele decidiu voltar. Eles então os mudaram
para a casa Nolan ou Nolan Tavern. E colocamos lá um pequeno
marcador. Não sei se você se lembra disso, Hank. E este é um
local da farmácia de Clinton, mas é aqui que eles são colocados
por mais alguns dias.

Dr. Alex Baugh:

50:39

E então vem a palavra de Clark que teremos uma audiência,
mas não será uma audiência militar, mas uma audiência civil. E
isso acontecerá em Richmond. Então agora eles são
transportados para Richmond e isso será nos dias 8 e 9 de
novembro. E eles chegam lá no dia 9 e os colocam em uma,
estes sete prisioneiros, em outra casa vaga em Richmond.

Dr. Alex Baugh:

51:05

É apenas ao norte do tribunal que está sendo construído, um
novo e novíssimo tribunal em Richmond. E é aqui que eles
decidem realizar esta audiência. Enquanto isso, eles se
deslocam e prendem mais 57 homens santos dos últimos dias.
Assim, quando esta audiência for conduzida, 64 homens do
Latter Day Saint serão julgados em uma audiência preliminar em
Richmond sob os auspícios e direção de Austin King, que é o juiz
do tribunal do circuito. E Austin King se tornará mais tarde o
governador do Missouri.

Dr. Alex Baugh:

51:47

Ele não é um juiz da noite. Ele é um juiz muito respeitado.
Agora, infelizmente, o cunhado do Juiz King, Hugh Brasil, foi
morto pelos Santos dos Últimos Dias no condado de Jackson
durante aquela escaramuça. Portanto, ele provavelmente tem
um pouco de chip no ombro lá. Mas no decorrer desta
audiência, que se estende de 12 a 29 de novembro.

Dr. Alex Baugh:

52:16

E daí, 17 dias? Eles têm uma série de testemunhas, tanto do
lado do Latter Day Saint como do lado do Missourian. E alguns
deles são homens santos dos últimos dias que se tornaram, se
pudéssemos chamar assim, desinteressados. Portanto, eles se
tornaram testemunhas do Estado. Sampson Avard, W.W.
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Phelps, Burr Riggs, uma série de homens que disseram: "Vamos
contar o que aconteceu no que estava acontecendo no condado
de Caldwell e em outros lugares".
Dr. Alex Baugh:

52:53

Portanto, é uma audiência que, mais uma vez, não é também a
audiência final. É uma audiência preliminar para ver se há
provas de que houve algum tipo de erro por parte dos Santos
dos Últimos Dias.

Hank Smith:

53:09

Crime cometido.

Dr. Alex Baugh:

53:10

Crime cometido. E depois dessas audiências, Juiz King, e a
propósito, adivinhe quem defendeu os Santos dos Últimos Dias?

Hank Smith:

53:19

Alexander Doniphan.

Dr. Alex Baugh:

53:21

Doniphan está apenas sentado e vendo o que eles vão fazer
aqui. Ele é realmente um advogado muito astuto. Ele não vai
estender sua mão aqui. E Parley Pratt fica chateado com ele. Ele
diz: "Por que você não vai atrás desses caras?". Mas esta é uma
audiência preliminar. Ele não quer jogar a mão dele. Ele foi
muito esperto e apenas disse: "Bem, vamos ver do que eles vão
tentar acusar a todos vocês". E então, podemos assumir a partir
daí".

Dr. Alex Baugh:

53:47

Então ele é um advogado muito, muito bom. Mas Pratt em
pensar que ele estava fazendo todo o seu trabalho que deveria
estar fazendo. Mas o interessante é que no final disto, o Juiz
King diz: "Eu acho que há uma causa provável". Algo, estes
homens estavam envolvidos em algumas coisas que
provavelmente não estavam certas".

Dr. Alex Baugh:

54:07

Agora, novamente, acho que José é inteiramente inocente, eu
mesmo. Mas o Juiz King diz: "Teremos sua audiência final em
março". Mas, entretanto, como eles serão acusados de atos de
traição ostensivos, isto não é condenável". Portanto, eles têm
que ser colocados na prisão. Eles não podem pagar a fiança e
dizer: "Bem, nós voltaremos quando a audiência for realizada".

Dr. Alex Baugh:

54:33

Sim, isto é uma ofensa capital, você diria. E assim eles vão
mandá-los para a Cadeia da Liberdade. Há duas razões para eles
terem ido para a Cadeia da Liberdade. Número um, foi uma
prisão melhor. Eles só estão tentando fazer uma nova cadeia
em Richmond.

Dr. Alex Baugh:

54:52

E assim eles disseram: "Bem, vamos mandá-los para lá". A outra
razão é Doniphan, de acordo com um advogado em Liberty,
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Doniphan os queria lá para poder se encontrar com eles e
continuar a ajudá-los. Portanto, Doniphan ainda está tentando
nos ajudar. E assim eles vão ser transportados para lá. Agora,
haverá seis homens que serão finalmente enviados à prisão de
Liberty para serem julgados.
Dr. Alex Baugh:

55:18

E estes são os seis homens que a maioria das pessoas conhece
quando falamos sobre a cadeia, e eles são a primeira
presidência, Joseph Smith, Sidney Rigdon, e Hyrum. E depois
temos Alexander McCray, Kayla Baldwin, e, oh, Lyman Wight.

Dr. Alex Baugh:

55:34

Então, há nossos seis prisioneiros. Então, enquanto estes seis
que mencionei serão encarcerados em Liberty, há vários
homens que vão estar... A maioria dos 64 prisioneiros foram
libertados, exceto aqueles seis. E então esses homens foram
mantidos em Richmond porque não havia espaço suficiente em
Liberty e eles queriam ter a audiência lá em Richmond.

Dr. Alex Baugh:

55:59

E estes foram Parley Pratt. Ele estava na Batalha do Rio Crooked
onde aquela pessoa foi morta, Moses Roland, Norman Shear,
Darwin Chase, Lumen Gibbs, e Morris Phelps. Portanto, estes
homens foram colocados na prisão ou colocados sob custódia
em Richmond para aguardar uma audiência.

Hank Smith:

56:17

Portanto, há dois grupos.

Dr. Alex Baugh:

56:19

Dois grupos. E mais tarde eles adicionaram o King Follett. Agora,
eu vou logo à frente e só lhe indicar que alguns deles foram
finalmente liberados, mas depois quatro deles foram enviados
para Columbia. Assim, vários desses prisioneiros que estão em
Richmond acabarão por ter sua audição mudada para o
condado de Columbia Boone. Esse é o mesmo lugar onde
Joseph Smith deve ter sua audiência final com os prisioneiros da
Liberty.

Dr. Alex Baugh:

56:48

Mas eles estão lá embaixo. E essa história é uma história
maravilhosa porque eles estão lá embaixo e esses prisioneiros
dos últimos dias, sendo Parley P. Pratt o mais proeminente,
acabam tendo uma fuga maravilhosa. É uma história
maravilhosa. É simplesmente emocionante. Poderia ser um
filme. Mas eles fazem sua fuga no dia da Independência. Eles
pensaram que dia bom para conseguir nossa independência,
mas no dia da independência. E infelizmente, um deles não
conseguiu.

Dr. Alex Baugh:

57:19

E bem, o Rei Follett, na verdade foi recapturado. E ele é o
último a ser realmente libertado. Eles vão libertá-lo também.
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Mas então, há duas histórias. Mas em nossa história, é claro, é o
grupo da Cadeia da Liberdade.
Hank Smith:

57:35

Sim. Alex, e eu quero que você aceite que aqui você tem estes
prisioneiros dos últimos dias que vão a julgamento, e ainda
assim todos sabem que havia um outro lado disto. Onde estão
todos os mafiosos? E quem vai a julgamento desse lado?

Dr. Alex Baugh:

57:55

Estou tão feliz que você tenha dito isso. Não há nenhuma ação
legal tomada contra nenhum membro do Missouri que tenha
feito algo contra os Santos dos Últimos Dias, nada. E isso entra
na história porque acho que as autoridades do Missouri
perceberam que se vamos atrás dos Santos dos Últimos Dias,
temos que ir atrás daqueles que perpetraram ações e crimes
contra os Santos dos Últimos Dias, o que eles não fazem.

Dr. Alex Baugh:

58:29

E, em última análise, essa será uma das razões pelas quais estou
absolutamente convencido de que eles têm que deixar Joseph
Smith ir. Eles só têm que deixar. Se você for processar os santos
dos últimos dias, você também terá que processar aqueles que
cometeram atos contra eles. Isto entra no capítulo final de tudo,
sobre o qual espero que possamos falar aqui em apenas alguns
minutos.

John Bytheway:

58:57

Por favor, junte-se a nós para a segunda parte deste podcast.
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John Bytheway:

00:02

Bem-vindo à Parte II do podcast desta semana.

Dr. Alex Baugh:

00:07

Então eles são levados por um guarda e chegam em 1º de
dezembro e isto é... A Cadeia da Liberdade foi construída em
1833. É uma prisão interessante. Você já esteve lá. Você já viu a
réplica. Acho que, literalmente, milhões de santos dos últimos
dias viram isso. Aquele Centro de Visitantes existe desde 1963.
É um dos nossos mais antigos. E a Igreja tem feito um bom
trabalho lá. Não é totalmente preciso, mas é muito, muito bom.

Dr. Alex Baugh:

00:41

Então, em 1º de dezembro, aqui estão eles, e nesse dia, Joseph
Smith escreve uma carta à Emma, sua segunda... Bem, vejamos,
isto é na verdade... Temos 12 cartas que se estendem desde
este período da Cadeia da Liberdade e também Richmond. E ele
escreve a Emma naquela data e diz: "Estamos agora na Cadeia
da Liberdade".

Dr. Alex Baugh:

01:07

E ele diz: "Eu vou entregar esta linha pelas mãos do Capitão
Bogart, o mesmo cara que causou os problemas no Condado de
Ray". E Emma recebe essa carta e no oitavo e nono, ela está lá
em baixo visitando-o. E ela desce para visitar seu marido. Então,
já faz um tempo. E eu só queria deixar bem claro que a idéia do
encarceramento naquela época era um pouco diferente da de
hoje e que eles tinham direito a visitas.

Dr. Alex Baugh:

01:38

E realmente de 1 de dezembro até cerca de meados de
fevereiro, os últimos líderes, membros, crianças, estão
descendo e vendo Joseph e aqueles encarcerados lá. Eles têm
muitos visitantes. Eu tenho mais de 60 pessoas e há mais do
que isso.

Dr. Alex Baugh:

01:56

E eu tenho mais a fazer lá quem está vindo. Sabemos que eles
têm permissão para passar a noite lá. Emma passa a noite. Eles
têm permissão para visitar, e você provavelmente conhece
tanto John como Hank. Encontrei um pequeno fragmento de
evidência de que Joseph Smith também foi capaz de ter seu cão
lá por um tempo. O bom e velho Major.
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Hank Smith:

02:24

Esse também é um cão grande, para ter naquele pequeno
quarto.

Dr. Alex Baugh:

02:26

Sim. Cão grande.

John Bytheway:

02:27

Mas acho que muitas pessoas têm essa imagem deles em baixo,
mas eles passaram tempo tanto em cima quanto em baixo na
parte do calabouço. É isso mesmo?

Dr. Alex Baugh:

02:38

John, você está no lugar certo. Na verdade, se você quiser dizer,
a maior parte do tempo de vigília deles foi gasto na história
superior onde eles entretinham convidados, visitantes, seus
advogados, e assim por diante. Agora, à noite, eles os
colocavam na masmorra, nós a chamávamos de masmorra, o
nível inferior. Era um alçapão. Teria uma escada, não uma
corda. Se você tivesse uma corda, se não fosse forte o
suficiente, nunca sairia. Então, era...

Dr. Alex Baugh:

03:09

E sabemos da cadeia de Richmond, que eles tinham uma escada
lá porque um dos homens santos dos últimos dias de lá indicou
que havia uma escada. Assim, à noite, eles ficariam confinados
lá embaixo. E Joseph, é sobre isso que ele reclama. Que ele
disse: "Não tínhamos como ter uma fogueira a menos que
pudéssemos colocá-la no chão de pedra, mas não há chaminé,
não há chaminé". ”

Dr. Alex Baugh:

03:37

Agora, e eu o encontrei, definitivamente há provas de que havia
um fogão lá em cima. Portanto, só faz sentido se você construir
um edifício naquela época, você tem que ter um fogão ou
algum tipo de componente térmico, e eles tinham um porque
eu tenho provas de que este condado substituiu o antigo fogão.
Portanto, foi [pé cruzado 00:03:59].

John Bytheway:

03:58

Lá em cima.

Dr. Alex Baugh:

03:59

Lá em cima. Mas não há nada lá embaixo. Está apenas frio. Eles
estão em

John Bytheway:

04:03

Frio, úmido, escuro.

Dr. Alex Baugh:

04:05

Sim.

John Bytheway:

04:06

E acho que todos nós já ouvimos a história sobre o fato de o
teto ser tão baixo que Joseph não conseguia se levantar
completamente.

Hank Smith:

04:14

Não, eu não acho que isso seja verdade.
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Dr. Alex Baugh:

04:17

Bem.

John Bytheway:

04:18

Isso é verdade? Isso é o que eu quero saber. Joseph tinha o
quê? 1,80 m, 1,80 m.

Dr. Alex Baugh:

04:23

Bem ali dentro. Deixe-me apenas comentar sobre isso, John.
Andrew Jensen foi lá com Joseph Smith Black e Edward
Stevenson, que tinha 18 anos de idade. Eu acho que ele tinha 18
anos quando os problemas do Missouri aconteceram, mas isto
foi em 1888. E ele conhece o velho Xerife James Ford, com
quem eles conversam e eles realmente obtêm muitas
informações dele.

Dr. Alex Baugh:

04:53

Mas Andrew Jensen, no que diz respeito às suas medidas, a
história do andar de cima era de sete pés do andar principal até
o teto e do andar de baixo na masmorra, era de seis pés e meio.
Agora, a idéia de que eles não podiam se levantar
provavelmente é porque o Alexander McRae, de acordo com a
família McRae, tinha 1,80 m. Então eles dizem, bem, que ele
provavelmente nem conseguia se levantar.

Dr. Alex Baugh:

05:22

Bem, nenhum deles jamais mencionou que não conseguia se
levantar. Portanto, eles poderiam ter elevado um pouco sua
altura. Mas não havia dúvidas. Os outros provavelmente
estavam, pelo menos, consideravelmente abaixo do suficiente.
Então eu acho que esse é um dos conceitos errados, eles não
conseguiam ficar de pé, mas novamente à noite eles estavam lá
dormindo de qualquer maneira, mas nenhum deles jamais
mencionou que não conseguia ficar de pé.

Hank Smith:

05:48

E não temos que fazer isto... Alex, eu já ouvi você dizer isso
antes. Não precisamos tornar a prisão Liberty mais difícil do que
realmente era, porque era difícil na realidade. Não temos que
acrescentar nada a isso porque só naquela masmorra, sem
saber o que está acontecendo com sua família, você está com
frio...

John Bytheway:

06:05

[crosstalk 00:06:05] o mesmo.

Hank Smith:

06:05

... está escuro. Sim. Você não sabe onde.

John Bytheway:

06:08

E você disse que isto era melhor do que o de Richmond. Certo.

Dr. Alex Baugh:

06:13

Sim. O de Richmond

John Bytheway:

06:14

Isso me fez rir. Pensei: "Oh garoto".
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Dr. Alex Baugh:

06:16

Eles ainda estão tentando completar essa. Aquilo foi bastante
ventilado lá.

John Bytheway:

06:22

Mas eu me lembro que a parede de pedra muito grossa era, é
meio que sem luz. E o que... Define noite. Isso significa 9:30 ou
significa que assim que o pôr-do-sol se põe, vocês vão todos
para a masmorra?

Dr. Alex Baugh:

06:33

Bem, aqui estão alguns dos componentes da cadeia e
novamente, você está familiarizado com isto. É bastante
impenetrável. Tem 22 pés por fora por 22 pés e meio. Assim,
quase 22 pés quadrados, mas eles tinham quatro pés de
paredes por todo o lado. Então você tinha um pé de madeira e
depois um pé de pedra, rocha solta, e depois tinha dois pés de
pedra argamassa.

John Bytheway:

06:59

Sim. Para que se você escavar através da rocha solta
simplesmente caísse, não havia maneira de escapar.

Dr. Alex Baugh:

07:04

Correto.

John Bytheway:

07:04

Foi uma maneira inteligente de torná-lo à prova de fuga, quase.

Dr. Alex Baugh:

07:09

Eles poderiam fazer isso. E eles realmente puderam usar uma
broca e realmente conseguiram atravessar a madeira. Mas é
claro que eles teriam entrado naquela situação rochosa, o que
teria tornado um pouco mais difícil tentar atravessar o... Esta foi
a tentativa de março, mas... Paredes tão grossas.

Dr. Alex Baugh:

07:29

O que estou fazendo aqui é pegar um prédio de 22 por 22 pés e
meio e reduzi-lo a um metro e meio de distância. Isso é 14 pés
por 14 pés e meio. E meu escritório na BYU é maior do que isso.
E eu não sei a seu respeito, John e Hank. Eu os amo. Acho que
vocês são ótimos jovens...

John Bytheway:

07:51

Mas seis caras lá embaixo de uma vez. Sim.

Dr. Alex Baugh:

07:55

Você precisa de seu espaço, e lá em cima.

Hank Smith:

08:02

[crosstalk 00:08:02], certo? [crosstalk 00:08:02] Joseph, tire seu
cão daqui.

John Bytheway:

08:03

Sim. Vamos trazer o cachorro agora. Sim.

Dr. Alex Baugh:

08:05

Por um período de tempo, temos mais cinco prisioneiros lá em
cima por uma semana, e estes são os que tentaram ajudá-lo a
fugir. E eles finalmente o soltaram após uma semana, mas...
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Além disso, temos o Hyrum mencionando que até tínhamos um
cara lá dentro com o nome de... [Howard Corwen 00:08:23], eu
acho que era um. E então ele menciona outro que não era SUD,
nem Santos dos Últimos Dias. Ele esteve lá por alguns dias,
então...
Hank Smith:

08:32

Em outros crimes, provavelmente [crosstalk 00:08:34]

Dr. Alex Baugh:

08:33

Sim. Sobre outros crimes. Sim. Então, psicologicamente, e você
sabe disso, há algo no confinamento que pode apenas quebrar
seus nervos e você apenas... E quatro paredes, tão confinadas,
agora eles saíram. Eles foram capazes de sair e se exercitar.
James Ford disse: "Eu os levei por toda a cidade. Eu os levava a
passear, obviamente sob guarda". Ele disse: "Eu lhes dava boas
refeições de vez em quando". Então, nós sabemos [crosstalk
00:09:08].

Hank Smith:

09:08

E eles também se encontraram com seu advogado, certo? Não
há um escritório de advocacia bem ali?

Dr. Alex Baugh:

09:11

Sim. Na verdade, Doniphan está no fim do caminho. Sua casa
não fica nem a um quarteirão de distância. E William Wood,
sabemos que ele menciona que Joseph foi lá ao seu escritório,
que ficava a cerca de quatro quarteirões de distância e até lhe
emprestou um livro, poemas de Robert Burns e ele disse que
nunca mais recebeu o livro de volta. Então Joseph, eu não sei se
isso foi um erro de sua parte. Mas a questão é que eles estão
confinados, mas não estão tão confinados como talvez as
pessoas pensem.

Dr. Alex Baugh:

09:41

Eu acho que a maioria dos santos dos últimos dias tem esta
idéia de que eles estavam naquela masmorra 24 horas por dia, 7
dias por semana. E vai haver uma audiência no final de janeiro,
Sidney Rigdon. Eles foram autorizados a ter uma audiência para
ele e ele foi liberado. E assim essa audiência aconteceu por
alguns dias no tribunal, a apenas alguns quarteirões de
distância. Então, eles estão saindo, mas certamente estão
confinados.

Dr. Alex Baugh:

10:08

Você não consegue superar isso. Esse é um lugar terrível de se
estar. E John, como você mencionou, há muito pouca
iluminação e as paredes são tão grossas para que a luz penetre
até aqueles pequenos pés e meio por 18 polegadas no andar de
baixo e dois pés por um par de pés. Não é à toa que eles
disseram: "Nossos olhos doem e você anda para fora e já esteve
dentro de casa com a força de uma vela ou lâmpada de
querosene". Portanto, é duro. O-
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Hank Smith:

10:44

Acho que em certo ponto, Alex, Hyrum Smith diz que eles se
sentiram quase como um zoológico, as pessoas vinham para
olhar para eles e olhá-los pelas janelas através das barras.

Dr. Alex Baugh:

10:52

Sim. Eles foram um espetáculo. Isto estava colocando a Liberty
no mapa: "Olha quem temos aqui". Então, é terrível.

John Bytheway:

11:03

Deixe-me apenas acrescentar, provavelmente o nome mais
estranho para uma cadeia, porque foi na cidade de Liberty que
a chamam de Liberty Jail é um oximoro. É como a prisão da
liberdade ou algo assim. Eu sempre pensei quando criança:
"Cadeia da Liberdade? Huh.".

Dr. Alex Baugh:

11:21

John, esse é outro bom ponto. Na verdade, a prisão, chamamos
de Cadeia da Liberdade, mas na verdade era a prisão do
Condado de Clay.

Hank Smith:

11:29

Sim. Acho que não há nenhuma dúvida. E você pode dizer isso
pelas cartas, certo, Alex? E pelas próprias seções. Estes homens
eram infelizes. Esta foi uma experiência miserável, horrível.

John Bytheway:

11:42

Sidney Rigdon realmente passou um mau bocado, não foi? O
que foi o que ele disse sobre...

Dr. Alex Baugh:

11:49

Ele estava doente. Ele não estava indo bem. Acho que ele
recebeu muita simpatia das autoridades. De fato, quando
realizaram sua audiência, ele conseguiu obter um habeas
corpus, e foi até lá perante o juiz. E, pelo que entendi, lembrome bem, eles realmente o trouxeram em uma cama, e ele lutou
por sua própria causa e Doniphan disse mais tarde que levou a
audiência e o juiz, aqueles ali, os espectadores, às lágrimas.

Dr. Alex Baugh:

12:22

Quero dizer, foi, como você entende as manobras legais
naquele período de tempo, quase teatral. Quero dizer, você
realmente fez um espetáculo, mas ele se defendeu e eles o
libertaram. Agora, ele esperou cerca de 10 dias antes, acho que
foi George Robinson, seu genro, que desceu e o pegou e o levou
embora. Assim, seu tempo na cadeia foi um pouco mais curto.

Hank Smith:

12:51

Alex, o que acontece no dia 20 de março? Há alguma coisa que
suscite estas revelações especificamente, ou estava demorando
tanto que Joseph estava se perguntando se Deus iria intervir.

Dr. Alex Baugh:

13:07

Felizmente, eu estou muito grato. Acho que todos nós
deveríamos ser tão gratos por termos registros do que
aconteceu na cadeia, mas mais importante que tudo, temos
algumas cartas que foram muito instrutivas de Joseph Smith.

43 Doutrina e Convênios 121-123 Transcrição Parte 2 Página 6

Agora, mais uma vez, algumas são muito pessoais. Temos
aquelas cartas de Emma que são apenas uma chave de boca e
você realmente vê o coração e a alma de Joseph Smith. Este é
um bom homem.
Dr. Alex Baugh:

13:34

Qualquer historiador que lesse essas cartas diria: "Este homem
é dedicado à sua família". Ele está absolutamente
comprometido com a Igreja. Ele é otimista". Agora, isso muda
um pouco. Não começa assim, mas deixe-me apenas destacar o
fato de que há 12 cartas. Agora, as cartas de onde vêm as
Seções 121 e 122 e 123 são duas cartas.

Dr. Alex Baugh:

14:00

Anteriormente, antes dos Documentos Joseph Smith,
combinamos estas duas cartas, mas agora as fizemos nas seções
Documentos Joseph Smith. Fizemos estas cartas na carta de 20
de março e depois na carta de cerca de 22 de março. Portanto,
estas são as duas cartas que realmente recebemos o texto para
as três revelações.

Dr. Alex Baugh:

14:25

Agora, quando Orson Pratt está vasculhando estas cartas e
estes materiais à sua disposição lá no escritório do historiador,
ele poderia ter colocado as cartas inteiras lá, elas são bastante
longas. Portanto, ao invés disso, é claro, ele apenas exercita
trechos que ele acha que são os mais importantes que seriam
relevantes para um texto bíblico, se eu pudesse dizer dessa
forma. Um que se manteria como: "Ah, sim, isto é bom". Isto é
instrutivo e é doutrinal".

Dr. Alex Baugh:

15:01

Mas eu pensei que o que ele fez foi absolutamente tremendo.
Ele pega seções e trechos que me demonstram que, se você ler
a carta, Joseph vai junto. E ele gosta de dizer que deu algumas
instruções e falou sobre as coisas e o que fazer e assim por
diante. E, de repente, você ouve um Joseph Smith, o profeta,
contra Joseph Smith, o homem. Ele está falando com uma voz
elevada que você sabe que está sob a influência do Espírito
Santo.

Dr. Alex Baugh:

15:33

Não há dúvida. É tão eloqüente, poderoso e comovente
espiritualmente. E então, de repente, ele cai de volta à voz do
homem, a voz de Joseph Smith. E eu apenas... Ele conseguiu.
Estes são apenas fortalecedores, significativos, perspicazes,
eloqüentes, que apenas arranca seu coração. É tão bonito e tão
poderoso. E então, como eu digo, acho que Pratt foi tão
perspicaz e depois volta para o Joseph Smith, mais prático,
especialmente 121 e 122.

Dr. Alex Baugh:

16:14

Orson Pratt foi muito bom e, obviamente, inspirado. Não há
dúvida. Portanto, destas 12 cartas, as duas que recebemos são
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as cartas de 20 e 22 de março. Agora, por esta altura, ele já está
quase saindo dali. Ele vai ser libertado daquela prisão, os
prisioneiros. Agora, novamente, Sidney não está mais lá, mas
eles serão libertados dentro de apenas algumas semanas para ir
a Gallatin para uma audiência, e então eles vão conseguir a
mudança de local. E é durante esse transporte até o condado de
Boone que eles serão libertados.
Dr. Alex Baugh:

16:51

Então, ele está chegando ao fim. Mas o que eu queria dizer é
que José tem uma carta que ele envia no dia 16 de dezembro e
está com raiva. Ele está ferido. Ele está tão triste porque agora
ele sabe: "Eu estou nesta prisão, assim como os outros". Vou
ficar aqui por muito tempo e não gosto disso". E este lugar não
é um bom lugar para se estar e eu não quero estar aqui". E ele
está com raiva. Não há dúvida. Ele menciona indivíduos pelo
nome que causam os problemas.

Dr. Alex Baugh:

17:25

Mas, no final, ele amolece e é isso que é tão poderoso. Em 20
de março, ele não é vingativo, ele não é... Ele menciona que as
pessoas o abandonaram e à Igreja, mas ele não é vingativo. E,
no entanto, na carta de dezembro, ele está apenas ferido. Ele
simplesmente não pode acreditar que as pessoas possam
testemunhar contra ele e ser seus amigos e fazer este tipo de
coisa que o colocou nesta situação.

Dr. Alex Baugh:

17:54

Porque agora ele percebe, e eu acho que se pudermos olhar
para aquele 3 de novembro, ele acredita que vai sair, mas agora
ele sabe que vai ficar aqui por um longo tempo. Isto não vai ser
resolvido da noite para o dia. Mas vejo uma mudança em
Joseph de dezembro para março quando ele percebe: "Não
gosto desta experiência, mas ela tem sido refinada", e ele é um
homem diferente. Um homem diferente.

Dr. Alex Baugh:

18:26

De qualquer forma, acho que precisamos olhar para essas
passagens e apenas, novamente, observar sua eloquência e seu
poder sublime. Meu Deus. Precisamos de um Lloyd Newell para
ler esses primeiros sete versos, seis versos.

John Bytheway:

18:51

Sem brincadeira.

Dr. Alex Baugh:

18:52

"Ó Deus, onde estás? Onde está o pavilhão que cobre o teu
esconderijo? " Pavilhão, tenho que lhe dizer, John e Hank, se
você ler isto, você tem que retirar um Websters Dictionary de
1828. O que ele quer dizer com pavilhão? Bem, temos uma
idéia, mas você olha o que Webster disse, uma tenda. Algo está
apenas segurando... Não estou penetrando bem nos céus.
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Dr. Alex Baugh:

19:20

José teve revelações maravilhosas e, no entanto, na Cadeia da
Liberdade, tem sido difícil de conectar, e tem sido tão
miserável. Tem sido tão decepcionante e ele tem sofrido tanto
tempo quanto os outros. Temos que dar-lhes também a devida
compreensão. E onde estão os santos? Eu estou aqui. Eles não
estão sem líderes, mas eu sou o líder deles. Como posso dirigir a
Igreja se estou aqui sentado numa cela de 14,5 por 14.

Dr. Alex Baugh:

19:55

Agora, felizmente Brigham assumiu um bom encargo aqui e os
Doze pegaram a folga, mas e ele diz: "Por quanto tempo?". E
acho que todos nós já nos sentimos assim. Deus está realmente
ouvindo minhas orações? Todos nós tivemos os sentimentos e
experiências que imploramos durante semanas ou meses e até
mesmo anos. Será que Deus ouve nossas preces? Sim, Ele ouve.
Mas é no tempo Dele, não no nosso em que elas são
respondidas.

Dr. Alex Baugh:

20:25

E o dele vai acontecer. Ele vai sair desta confusão, mas aguente
um pouco mais. Eu acho que isto está lhe dando essa
esperança. E, claro, ele está preocupado com aqueles que foram
oprimidos e que perderam entes queridos e que sofreram no
êxodo. Infelizmente, por que sempre temos que partir no
inverno? Eu só...

Hank Smith:

20:47

Sim, só parece [crosstalk 00:20:50]

Dr. Alex Baugh:

20:50

Meu Deus, mas [crosstalk 00:20:52]

Hank Smith:

20:52

Está sempre nevando. Sim.

Dr. Alex Baugh:

20:53

E a razão é porque temos que chegar lá na primavera para que
possamos ter plantas e colheitas e eles têm que chegar lá
antes... Eles têm que encontrar algum lugar. Temos, estou
estimando, entre seis e 8.000 santos dos últimos dias que
precisam encontrar um lar. Temos Santos dos Últimos Dias
deslocados. O que vai acontecer com eles?

Dr. Alex Baugh:

21:12

Então ele está virando para fora. Ele não está... Ele está
dizendo: "Eu estou aqui, mas eles estão lá fora". Para onde nós
vamos? O que vai acontecer? Temos que nos mover e temos
que nos mover rapidamente".

Hank Smith:

21:22

E provavelmente deveríamos mencionar, Alex, o maravilhoso
povo de Quincy, Illinois. Sem eles, nós não sobrevivemos.

Dr. Alex Baugh:

21:32

Sim. Pessoas inacreditáveis. Mais uma vez, acho que algumas de
suas motivações foram definitivamente... A maioria de suas
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motivações, eu acho que eram humanitárias. Eles dizem: "Vocês
precisam de ajuda". Acho que algumas delas foram políticas.
Temos muitos Whigs ali e os Whigs estão indo bem. Boggs era
um democrata. "Os democratas o expulsaram. Estamos felizes
em levá-los", mais ou menos isso. E, é claro, economicamente,
dobramos o tamanho do Quincy bem rápido.
Dr. Alex Baugh:

22:02

E isso ajudou as empresas e assim por diante. Mas eu acho que
a principal motivação deles foi, e aqueles de vocês que
estiveram em Quincy e ali mesmo no Clat Adams Park é o
monumento aos cidadãos de Quincy por nos trazerem para cá. E
meu antepassado foi batizado em Quincy porque ele se
hospedou com uma família de santos dos últimos dias. Ele
mesmo estava chegando a Quincy. Seu nome era Ezra Taft
Benson.

John Bytheway:

22:32

Oh, uau.

Dr. Alex Baugh:

22:33

O bisavô do Presidente Benson, mas...

John Bytheway:

22:37

Tenho um Quincy, acho que pode ser minha única história
pioneira, mas meu quinto bisavô, Samuel Alexander Pagan
Kelsey, que está em Quincy, viu algum tipo de boletim que dizia
que os mórmons iriam pregar. E a história que temos é que ele
disse à minha quinta bisavó: "Aqueles mórmons deveriam estar
[inaudíveis] fora do país". E ela disse: "Vamos ouvir".

Dr. Alex Baugh:

23:05

Bingo.

John Bytheway:

23:06

E eles o fizeram. Espero ter acertado isso, avô e avó. E eles
escutaram ou estavam em dúvida no templo de Nauvoo,
estabelecido em Smithfield.

Dr. Alex Baugh:

23:17

Tenho esses mesmos sentimentos carinhosos porque
novamente E. T. Benson participou de algumas reuniões
mórmons, reuniões SUD, e ouviu Orson Hyde pregar e John E.
Page rezar. E ele disse, a oração de John E. Page foi a oração
mais eloqüente que ele já havia ouvido. Então, a de Quincy... E
eu brinco um pouco com meus alunos. Peço-lhes que nomeiem
toda a sede da Igreja e toda vez que sentirem falta de Quincy. É
a sede da Igreja [crosstalk 00:23:47].

John Bytheway:

23:47

Acho que eu teria até hoje. Sim. Sim. Quincy, é claro. Sim. Certo.

Dr. Alex Baugh:

23:54

Assim, enquanto ele está sendo alojado com seus companheiros
na prisão, ele está preocupado com os Santos dos Últimos Dias.
Eles não são sem líderes, mas lhes falta ele. E assim você vê sua
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súplica ao Senhor por aqueles que sofreram como resultado de
sua fé religiosa e das condições em que eles se encontram.
Hank Smith:

24:15

Sim. Você pode ver que no versículo três, "Por quanto tempo
eles sofrerão esses erros?". Não é verdade? "E seu coração seja
amolecido para com eles e suas entranhas sejam movidas com
compaixão para com eles". Portanto, não somos só eu e nós
aqui. É a nossa família.

John Bytheway:

24:34

Eu adoro as duas perguntas. Verso um, ele não disse: "Deus,
você é real?". Ele sabia que Deus era real. Era apenas: "Onde
você está?". Acho que isso é significativo. E também o quanto
tempo no versículo dois e no versículo três, eu tenho em minha
nota de rodapé lá. Quero dizer, a nota de rodapé 3A leva você à
Alma 14. Alma e Amulek na prisão, a mesma pergunta, quanto
tempo temos que ficar aqui? Então, essa é uma boa nota de
rodapé.

John Bytheway:

25:06

E outro que notei foi o chamado do profeta Isaías em Isaías 6 ou
em 2 Néfi 16, onde o Senhor recebe este chamado e lhe diz:
"Você vai ter uma missão difícil", parafraseando. E Isaías diz:
"Por quanto tempo?". E o Senhor dá uma resposta
desanimadora: "Até que as cidades sejam desperdiçadas sem
um habitante".

Hank Smith:

25:31

Tudo se foi.

John Bytheway:

25:33

Tenha uma boa missão. mas gosto que essa pergunta já tenha
sido feita antes e que Deus é um Deus Quarta Vigília para usar a
frase que perguntou a Michael Wilcox me ensinou sobre vir na
quarta vigília, e nós O queremos na primeira vigília, mas às
vezes Seu horário é diferente. Portanto, eu simplesmente não
sei. Eu marquei por quanto tempo? Não é... Eu sei que você vai
nos ajudar, mas quando for preciso.

Dr. Alex Baugh:

26:02

Sim. João, isso é tão perspicaz e interessante que você falaria de
Isaías e dos antigos, porque em outra carta, José diz: "Acho que
estamos tendo que passar por isso para que os antigos não
tenham nada contra nós e dizer: 'Bem, você não sofreu como
nós sofremos'".

John Bytheway:

26:18

Desde que o tenhamos feito.

Dr. Alex Baugh:

26:20

E garoto, como conhecemos aqueles antigos profetas não
tiveram dias glamourosos a maior parte do tempo. A oposição
deles era intensa. E Joseph, ele diz: "Pelo menos esperamos que
possamos ser iguais ou eles não podem dizer que você não
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sofreu como nós sofremos". Ele menciona isso. Portanto, esse é
um grande ponto.
John Bytheway:

26:41

Que interessante... Que interessante. Ele o mencionaria.

Dr. Alex Baugh:

26:46

Mas ele ainda pediu um pouco de fator de vingança lá no
versículo 5, "Que a tua raiva seja acesa contra nossos inimigos".
Eles perseguiram os santos de Deus e os profetas, e eles
precisam apenas de vingança. E Deus fará isso em seu próprio
tempo e à sua maneira, e para muitas pessoas isso será o Juízo
Final. "Mas a vingança é minha, eu retribuirei", diz o Senhor. Ele
tem Sua própria maneira de lidar com aqueles que perseguem
os santos e parecem ter controle sobre as coisas às vezes.

John Bytheway:

27:25

Sim. Quer dizer, há respostas como no versículo 24, quer dizer,
ele continua e no versículo 24, "Os meus olhos viram". Eu
conheço todos os seus trabalhos. Não tenho reservado um
julgamento rápido para todos eles".

Dr. Alex Baugh:

27:37

E versículo 25: "Porque há um tempo designado para cada
homem, conforme o seu trabalho será". Às vezes não gostamos
de ver os ímpios prosperarem ou prevalecerem. E no final, no
entanto, eles não vão, não há como. Eles terão sua justa
recompensa e, para a maioria deles, não vai ser bonito.

John Bytheway:

27:58

Alex, é interessante que ele muda entre 6 e 7 de sua própria voz
para a voz do Senhor. É assim que está na carta?

Dr. Alex Baugh:

28:07

Sim. Absolutamente. E assim agora ele está realmente... Eu não
sei. Chamaríamos isso de primeira pessoa contra...

John Bytheway:

28:14

Certo? Sim. Sim. A oração é de um a seis. A resposta começa em
sete.

Dr. Alex Baugh:

28:22

Sim. Provavelmente eu não entendi exatamente isso, mas você
está certo. Ele está refletindo sobre seus próprios pensamentos
e então ouve a voz do Senhor entrar em sua mente: "Aqui está a
resposta à sua pergunta e à sua pergunta". Ok, você quer saber?
Tudo bem. Vou lhe dizer mais algumas coisas. Antes de mais
nada, tenha paz. Você tem um coração atribulado, mas tenha
paz. E o evangelho certamente faz isso".

Dr. Alex Baugh:

28:49

Mas então, novamente, ele diz: "Mas um pequeno momento".
Agora, podemos tirar isso de uma série de perspectivas. Quer
dizer, se você sofrer do primeiro ao 78º dia de idade, quando
morrer todos os dias de sua vida, esse sofrimento é mínimo em
comparação com a eternidade. Portanto, acho que podemos
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encarar assim que Joseph, você só vai ter 38 anos e já passou
por momentos difíceis, mas esse é realmente um pequeno
momento na eternidade.
Dr. Alex Baugh:

29:19

Mas eu acho que ele também está dizendo a ele que esta coisa
pode estar quase acabando e está. Dentro de um mês, ele
estará em casa. Ele vai estar nos braços da Emma. E então ele
diz que você vai ver novamente, sua família e amigos. Resistir
bem, isso é eternidade ou vida terrena. Você tem que suportar
isso. Você vai ter muita oposição na vida e a vida é dura.

Hank Smith:

29:46

E há uma diferença, Alex, entre durar e durar bem.

Dr. Alex Baugh:

29:52

Eu teria que dizer a palavra certa é talvez as palavras sejam
otimistas, alegres e positivas. Fielmente e permanecer fiel e as
coisas parecem dar certo, e isto vai dar certo. Agora, ele vai ter
mais provas em Nauvoo que são bastante dolorosas.

Dr. Alex Baugh:

30:14

E tenho que dizer, acho que alguns santos dos últimos dias
pensam que os santos nunca foram felizes, cada dia era um dia
ruim. Isso não é verdade. José tem alguns dias bons à sua
frente. Ele não é perseguido a cada segundo. Ele tem momentos
felizes. Mas ele prometeu exaltação. E então é quando você
triunfa sobre todos os seus inimigos, você pode não ser imortal,
mas chegará o dia em que você será um exaltado igual com meu
Filho e Eu, e eles estarão em uma circunstância e situação
diferente.

Dr. Alex Baugh:

30:55

Por isso, acho que ele está muito consolado com o fato de seus
amigos estarem de prontidão. Seus verdadeiros amigos ainda
estão lá e eles continuarão seus amigos. Agora, houve alguns
que se retiraram e sim, eles foram seus amigos em algum
momento, mas seu Brigham Youngs, seu Heber C. Kimballs, seu
Parley Pratt, eles estão lá com você e serão seus novamente.
Lembro-me de uma vez quando Elder McConkie disse: "O livro
de Jó é para pessoas que gostam de Jó".

John Bytheway:

31:30

Isso mesmo.

Dr. Alex Baugh:

31:30

Mas, ao mesmo tempo, Jó passou por H-E com dois bastões de
hóquei. Foi uma coisa muito miserável. Conheço alguns
estudiosos da Bíblia que pensam que isso é metafórico ou
alegórico ou algo assim, mas a seção 121 diz que ele era uma
pessoa real, e ele sofreu. Você ainda não é como Jó. Ele perdeu
seus amigos. José, pelo menos você tem aqueles que estão
prontos para ficar ao seu lado. A maior parte do livro é sobre os
amigos de Jó, abandonando-o, e...
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John Bytheway:

32:03

Tudo estava bem no início, seus amigos apenas se sentaram
com ele. E assim que eles tentaram explicar o que Deus estava
fazendo, tudo foi para o sul.

Dr. Alex Baugh:

32:14

Pobre rapaz. Quero dizer, ele não podia ter mais nada e então
nós [crosstalk 00:32:19]

John Bytheway:

32:19

Bem, você fez isto.

Dr. Alex Baugh:

32:19

... esperava que seus amigos se aguentassem.

John Bytheway:

32:22

E eu apreciei que ele lhe tenha dito: "Joseph, você ainda tem
amigos", e que apoio isso é. Lembro-me em algum lugar, apenas
uma bela declaração de Joseph Smith, sobre o que é ter um
amigo e os sentimentos que isso lhe trouxe ao coração.
Pergunto-me se é neste contexto. Você sabe do que estou
falando?

Hank Smith:

32:43

Eu tenho esta citação para você, John. "Ele disse que aqueles
que não foram encerrados nas paredes da prisão sem causa ou
provocação podem ter apenas uma pequena idéia de quão doce
é a voz de um amigo. Um, sinal de amizade de qualquer fonte,
desperta e chama à ação todo sentimento simpático. Traz em
um instante tudo o que já passou. ”

Hank Smith:

33:08

"Apreende o presente com a avidez do relâmpago. Ele agarra o
futuro com a ferocidade de um tigre. Uau". Ele diz: "A amizade
move a mente para trás e para frente de uma coisa a outra até
finalmente toda inimizade, malícia, e o ódio e diferenças
passadas, mal-entendidos e má gestão são mortos aos pés da
esperança". Cara, essa é uma bela afirmação.

Dr. Alex Baugh:

33:36

Isso é ótimo.

John Bytheway:

33:37

Era nisso que eu estava pensando. E parece que realmente veio
desta experiência, porque qual foi a primeira parte, Hank?
Aqueles que foram fechados.

Hank Smith:

33:45

Sim. Presos em uma cadeia, eles simplesmente não conseguem
entender como é incrível. Ele diz que eles têm pouca idéia,
como é doce a voz de um amigo.

John Bytheway:

33:55

Toda vez que o Hank veio me visitar quando eu estava na
prisão, eu simplesmente o apreciei muito.

Hank Smith:

34:01

Ei, Alex Baugh é esse tipo de amigo, vou lhe dizer.
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Dr. Alex Baugh:

34:05

Acho que podemos retomar aqui a partir do versículo 11, o
Senhor diz a Joseph Smith que aquelas pessoas que causam os
problemas, mais uma vez, aludimos a isso, mas elas receberão
suas justas sobremesas. E acho que podemos dizer com
segurança que Joseph sabe exatamente de quem ele está
falando ou, pelo menos, referindo-se a ele.

Dr. Alex Baugh:

34:30

Claro novamente, aqueles que me acusaram de transgressão.
Você não quer acusar os profetas de coisas de que eles não são
culpados e nem sequer quer acusar os profetas. Na verdade, o
que ele diz aqui no versículo 15 ou 14, "Que eles também
podem ficar decepcionados, e suas esperanças podem ser
cortadas; e não muitos anos depois, que eles e sua posteridade
serão varridos de debaixo do céu, diz Deus, que nenhum deles
fica de pé junto à parede".

Dr. Alex Baugh:

35:02

E então ainda mais forte: "Malditos os que levantarão o
calcanhar contra o meu ungido, diz o Senhor, e clamarão que
pecaram quando não pecaram diante de mim, diz o Senhor, mas
fizeram o que aos meus olhos foi encontrado, e o que eu lhes
ordenei". Mas aqueles que choram a transgressão o fazem
porque são os servos do pecado, e são os próprios filhos da
desobediência".

Dr. Alex Baugh:

35:26

Essas são palavras muito fortes, mas, mais uma vez, José não é
perfeito. Ele não tem sido perfeito e sabe disso, mas sabe que
Deus o está dirigindo e está liderando e guiando aqueles que
estão em autoridade. E talvez ele não tenha tomado todas as
decisões corretas, mas Deus o tem apoiado. É da mesma forma
que hoje os irmãos são apoiados pelo Senhor.

Dr. Alex Baugh:

35:49

Eles são Seus ungidos e ele fará com eles o que Ele quiser, mas
não nos cabe a nós ditar-lhes nada sobre suas
responsabilidades. E eu não quero que ninguém chore que
Joseph Smith é uma pessoa má. Ele cometeu erros, sim, mas ele
foi sancionado por Deus. Não havia a história de que Marion G.
Romney e Heber J. Grant e Heber J. disseram: "Venha aqui
Marion e vá comigo", e falaram sobre...

Dr. Alex Baugh:

36:23

E ele disse algo sobre o fato de que os profetas nem sempre
fazem a coisa certa em sua mente, mas ele diz: "Se você os
seguir, o Senhor te abençoará por isso", tipo de coisa. Eu não
disse isso muito bem, mas sim, "Faça-o de qualquer maneira".
Deus apoiará os profetas. Eles são Seu povo, são Seus servos e
você não tem o direito de julgar seu motivo ou questionar sua
integridade com relação ao chamado de Deus para eles. ”
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Hank Smith:

36:54

Acho que tenho essa história para você. Você tem Marion G.
Romney contando este incidente, que aconteceu com ele.
Lembro-me de anos atrás, quando eu era bispo, tive o
Presidente Heber J. Grant conversando com nossa ala. Como é
isso como bispo, certo? Presidente da Igreja.

Hank Smith:

37:07

Após a reunião, eu o levei para casa, ao meu lado, coloquei seu
braço sobre meu ombro e disse: "Meu rapaz, você sempre fica
de olho no Presidente da Igreja, e se ele alguma vez lhe disser
alguma coisa e se for errado e você o fizer, o Senhor o
abençoará por isso". Então, com um brilho no olho, ele disse:
"Mas você não precisa se preocupar. O Senhor jamais deixará
que seu bocal desvie o povo".

Dr. Alex Baugh:

37:27

Sim. Perfeito.

Hank Smith:

37:27

Isso soa assim, Alex?

Dr. Alex Baugh:

37:28

É isso aí. É isso aí. É isso aí.

Hank Smith:

37:30

Eu já ouvi você dizer isto antes. Isto não é uma coisa do tipo
neener, mas o que acontece com o Condado de Jackson na
Guerra Civil é dramático. Pelo que eu li, é um dos condados
mais dizimados da Guerra Civil. E eu acho que [crosstalk
00:37:51]

John Bytheway:

37:51

Tudo o que você vê de pé são chaminés, certo? Você já leu isso
[crosstalk 00:37:54]?

Dr. Alex Baugh:

37:54

Sim. Chaminés e fumaça?

John Bytheway:

37:55

Sim.

Dr. Alex Baugh:

37:56

Sim. Era um campo de batalha da União e das forças
Confederadas. O Missouri foi devastado. Estava tão dividido
pelos partidos do Sul e do Norte.

Hank Smith:

38:10

E a linguagem do Senhor aqui em contraposição, basicamente,
de 11 a 20 algo é que há um tempo designado de acordo com
cada homem como deve ser sua obra. Portanto, não quero dizer
que o Senhor fez isso, mas pode haver... É quase um... Cara,
você não pode tratar as pessoas desta maneira e esperar que a
vida não se vire contra você.

Dr. Alex Baugh:

38:37

Sim. Bem, veja o versículo 23: "Ai de todos aqueles que
incomodam meu povo, e conduzem e assassinam, e
testemunham contra eles, diz o Senhor dos Exércitos, uma
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geração de víboras". E as víboras não são uma cobra aqui. É
uma pessoa maliciosa ou descontente que não deve escapar da
condenação do inferno. Portanto, mais uma vez, pode parecer
que eles estão escapando do julgamento, mas mais uma vez,
isso virá ao seu encontro.
Dr. Alex Baugh:

39:01

Mas também diz, versículo 19: "Ai deles; porque ofenderam os
meus pequeninos, serão separados das ordenanças de minha
casa". Agora, parece que Deus vai separá-los, mas eles
realmente provavelmente se separam. E então, se você se
separa, então como não é mais membro da Igreja, isso significa
que provavelmente seus filhos não serão, e isso significa que
provavelmente seus filhos não serão. E assim é um castigo de
várias gerações, quero dizer desta forma.

Hank Smith:

39:34

Sim. Um pouco das conseqüências naturais. Sim.

Dr. Alex Baugh:

39:38

Sim. Eu me pergunto hoje, eu talvez esteja colocando minha
cabeça para fora, mas eu me pergunto quantos parentes ou
descendentes de William E. McLellin estão na Igreja ou não há
muitos, se há algum. Talvez haja alguns, mas os Whitmer, há
apenas alguns poucos membros da família Whitmer que
voltaram. E assim, talvez novamente, as conseqüências a longo
prazo para a desobediência são multi-geracionais. Não há
dúvida.

Dr. Alex Baugh:

40:16

E assim eu acho que talvez a do Senhor, é assim que Ele está
dizendo que seu castigo não só os afetará, mas àqueles que os
seguem em termos de sua posteridade e isso é uma coisa triste.
Ao mesmo tempo, eles não causaram isso, quero dizer,
obviamente há pessoas maravilhosas lá fora que podem ter
descendido do terrível povo do Missouri ou mesmo de antigos
santos dos últimos dias que não foram culpados de nada disso,
mas as decisões e atividades das pessoas têm conseqüências a
longo prazo.

Hank Smith:

40:54

Parece que ele se afasta da raiva em torno do versículo 26. Será
que estou lendo bem isto?

Dr. Alex Baugh:

41:00

Sim.

Hank Smith:

41:00

"Deus vos dará o conhecimento por seu Espírito Santo". ”

Dr. Alex Baugh:

41:04

Sim. Uma grande transição aqui. A propósito, este é um novo
trecho e começando o versículo 26, Orson Pratt tem outro aqui
mesmo. Aqui está uma verdadeira jóia. Aqui está a... Acho que
ele está tentando dizer a Joseph Smith que há mais revelações a
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serem feitas. E como você consegue as revelações? Através do
Espírito Santo. E veja o que ele diz aqui. Esta é a dispensação da
plenitude dos tempos. Não só teremos coisas do passado
reveladas, mas coisas nunca antes reveladas.
Dr. Alex Baugh:

41:36

E ele alude a isto. Olhe para isto. "Um tempo em que nada será
retido, quer haja um só Deus ou muitos deuses, eles se
manifestarão". "Eu digo imediatamente: "Ei, você pode seguir
um discurso". Oh, uau. Tenho esse para vir. Olhe aqui embaixo.
Ele o pega. Verso 29, "Todos os tronos e serão revelados e
expostos". . . . " Também "Se houver limites postos para os céus
ou para os mares ou para a terra seca, o sol, a lua ou as
estrelas..."

Dr. Alex Baugh:

42:05

E olhe para 31, "Todos os tempos de suas revoluções, todos os
dias, meses e anos marcados". Você leu as passagens de
abertura dos capítulos do Livro de Abraão. Agora, Joseph
trabalhou um pouco nisso em Kirtland, mas não é até Nauvoo
que ele vai ter tempo para finalizar esse texto. E do que ele está
falando, do capítulo dois ou três do universo e dos mundos e de
Kolob e... Oh, meu Deus.

Dr. Alex Baugh:

42:40

O Senhor diz: "José, uma das razões pelas quais as coisas vão
melhorar é que vamos te dar mais revelação". E pense em
quanta revelação nós recebemos desde Joseph Smith. A
Restauração ainda está se desdobrando. Todos querem dizer
que a Restauração se deu através do Profeta Joseph Smith. Pois
bem, sim. Ela começou lá, mas você pode imaginar o que vai ser
no futuro?

Dr. Alex Baugh:

43:03

Sou tão otimista em relação a esta Igreja e ao que o Senhor fará
através do Espírito Santo, luz e verdade adicionais e
conhecimento e compreensão do evangelho. Parafraseando The
Carpenters: "Estamos apenas começando". [crosstalk 00:43:22]
Este reino é... disse Joseph em 1834, não é mesmo? "Você só
viu uma mão cheia de sacerdócio aqui esta noite".

Dr. Alex Baugh:

43:34

As pessoas estão preocupadas com o reino. Bem, estamos
sempre preocupados com isso, mas os dias mais gloriosos que
eu acho que estão pela frente e certamente no Dia de José, tem
ficado em maus lençóis. Temos alguns pontos difíceis para
atravessar, mas acho que este é um olhar otimista sobre o
futuro da Igreja. E há mais revelação, mais conhecimento, mais
poder, mais compreensão.

Dr. Alex Baugh:

44:03

Eu adoro isto. Como ele explica isso nos termos de Joseph? "Por
quanto tempo as águas rolantes podem permanecer impuras?
"Versículo 33: "Que poder permanecerá nos céus? Assim como
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o homem pode esticar seu frágil braço". Que palavra? "Parar o
rio Missouri em seu curso decretado, ou aumentá-lo. "Não há
como, forma ou forma que o homem pudesse ter colocado
qualquer tipo de represa no rio Missouri em 1838, e ainda
assim...
Dr. Alex Baugh:

44:33

Eu amo a analogia do símbolo aqui, seja o que for. Você acha
que eu não posso derramar revelação. Posso fazer isso em uma
prisão. Posso fazê-lo de qualquer maneira, em qualquer lugar a
qualquer hora, em qualquer lugar, e as verdades são gloriosas.
Eu só acho que é uma maravilhosa eloquência otimista do
Senhor tentando dizer que há mais por vir. O filme ainda não
acabou e o melhor ainda está por vir.

John Bytheway:

45:02

Acho que o Presidente Nelson é o primeiro a falar sobre isto,
pessoal, apenas uma Restauração Contínua, uma Restauração
Contínua. Fiquei tão feliz que ele disse que começou com, como
vocês disseram, com Joseph Smith, mas continua e há mais por
vir.

Dr. Alex Baugh:

45:22

Sim. E novamente nosso Artigo de Fé, "Acreditamos em tudo o
que Ele revelou, mas Ele ainda revelará muitas grandes e
importantes verdades pertencentes ao Reino de Deus". "Bem,
em 34 agora, ele está refletindo aqui sobre aqueles que foram à
beira do caminho. E provavelmente, mais uma vez, é citado
tantas vezes na Conferência Geral, mas no contexto então do
que falamos, acho que podemos entendê-lo um pouco mais
completamente, que ele está dizendo que já tivemos vários
homens santos dos últimos dias, e poderíamos, eu acho que
poderíamos incluir as mulheres, é claro.

Dr. Alex Baugh:

46:04

Eles fizeram convênios, estiveram conosco, estão prontos
para... Eles fizeram contribuições maravilhosas. Então eles
foram chamados, foram fantásticos, mas para serem realmente
escolhidos, você tem que manter o caminho do pacto. E se você
não for, o que acontece? Bem, o sacerdócio que você teve e a
autoridade que você teve podem não ter mais.

Dr. Alex Baugh:

46:33

David Whitmer quer iniciar uma Igreja. Bem, eu acho que ele
poderia ir em frente. Ele nunca voltou, mas fundou uma Igreja.
Será que ele prosperou? Bem, eu acho que não. Chamado?
Pode apostar. Escolhido? Bem, por um tempo, mas o que
aconteceu com sua autoridade? Bem, amém a ela. Agora,
novamente, ele foi formalmente excomungado, então ele
perdeu essa autoridade nesse processo, mas há muitas pessoas
ou muitos líderes que acabaram de se afastar da igreja, nunca...
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Dr. Alex Baugh:

47:03

Não perderam o sacerdócio em si, mas certamente a autoridade
desapareceu após um período de tempo e eles não têm
qualquer autoridade eclesiástica nem têm o poder associado a
isso. Portanto, acho que ele está refletindo sobre aqueles que
estavam com ele em algum momento e eles tinham a
autoridade e tinham o poder, mas ambos amém a isso agora, a
autoridade do sacerdócio daquele homem.

John Bytheway:

47:32

É um uso interessante da palavra, amém também. Porque se
geralmente pensamos que amém é assim, e eu sempre digo aos
meus alunos: "Amém aí significa sayonara". Sim. Não é, assim
seja para o sacerdócio ou para a autoridade daquele homem.
Não, já se foi. Eles não o têm. Amém é meio que... O que você
diria? Talvez seja o fim de tudo.

Dr. Alex Baugh:

47:57

Sim. Isso é perfeito.

John Bytheway:

47:59

E eu amo a lista lá, cobrir nossos pecados, gratificar nosso
orgulho, exercer compulsão ou dominios, dando-nos isto... Você
pode ter sido conferido, pode ter tido alguém impondo as mãos
sobre sua cabeça, mas quando você... Todos estes pontos de
bala então dizemonara ao sacerdócio, à autoridade daquele
homem. Estou dizendo isso certo?

Dr. Alex Baugh:

48:19

Sim.

John Bytheway:

48:20

Exceto pela parte do sayonara.

Dr. Alex Baugh:

48:23

Ele diz que é a Babilônia que o afasta. O coração deles está
voltado para as coisas vãs deste mundo, quer seja autoridade,
quer seja prestígio, quer seja... Nossa, é muito legal não ir mais
à Igreja. Eu prefiro ser o Lago Powell durante todo o verão.

Dr. Alex Baugh:

48:43

Pode ter tantos tipos de dimensões em termos de não estarem
fazendo o mal, o mal, mas são apenas afastados pelo mundo
para que, isso se torne seu Deus e seus motivos de felicidade.
Acho que se pode dizer quando realmente o poder vem do
arrependimento contínuo, da fé, do exercício dos princípios
fundamentais do evangelho. E o Senhor odeia a hipocrisia, oh
meu Deus.

Hank Smith:

49:14

Ele faz.

Dr. Alex Baugh:

49:16

Os hipócritas simplesmente não têm o poder do sacerdócio. Se
você está vivendo um estilo de vida de coisas profundas e
obscuras e maléficas, você não terá poder no sacerdócio.
Simplesmente, não há como. É tão evidente que todas as coisas
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são baseadas na retidão e obediência. E se você quer poder,
você tem que exercer esse tipo de fé e obediência para receber
o poder que está associado ao sacerdócio.
John Bytheway:

49:44

Quando eu tive essa oportunidade de ensinar o Novo
Testamento, quem Jesus mais teve? Em quem ele era mais
duro? Pecadores ou hipócritas? Quero dizer especificamente,
ele era mais duro com os hipócritas. Os pecadores, eles queriam
estar com ele. Eles queriam estar com ele e ele era mais gentil
com eles, mas rapaz, com os hipócritas, ele realmente os deixou
ficar com ele. Isso é Mateus 24 e assim por diante.

Hank Smith:

50:16

Quando diz escolhido, pode confundir alguém. Mas realmente
é... Se você vai dizer isso em nossa língua, acho que você diria
algo como muitos se inscrevem, mas poucos aparecem, certo?
Quer dizer, é a idéia de...

John Bytheway:

50:28

Essa é uma boa maneira de colocar as coisas.

Hank Smith:

50:30

E por que eles não aparecem? Bem, duas razões, uma delas,
eles se importam mais com as coisas deste mundo do que com
as coisas de Deus, e se importam mais com o que as pessoas
pensam do que com qualquer outra coisa. E então ele diz: "Você
não pode aprender apenas esta única lição de que a retidão é a
chave". A obediência é a chave para o poder". Eu acho que você
disse isso perfeito, Alex. Quero dizer, esta é uma bela
linguagem.

Hank Smith:

50:58

Quero ler algo do Presidente Uchtdorf que disse: "Há uma razão
para que quase todas as lições sobre liderança em algum
momento cheguem à 121ª Seção de Doutrina e Convênios. Em
alguns versículos, o Senhor oferece um curso mestre em
liderança, "Nenhum poder ou influência pode ou deve ser
mantido em virtude do sacerdócio, apenas por persuasão, por
longanimidade, por mansidão e mansidão e amor sem
hipocrisia".

Hank Smith:

51:25

Ele continua: "Os traços e práticas de caráter descritos nestes
versículos são o fundamento da paciência piedosa e estão
inseparavelmente ligados a um serviço eficaz. Estes atributos
lhe darão força e sabedoria para ampliar seu chamado e pregar
o evangelho em comunhão e dar o serviço mais importante, que
é de fato o serviço amoroso dentro das paredes de sua própria
casa". Quer dizer, ele é apenas... E eu acho que ele está
exatamente certo. Como ele o chamou? "Uma aula magistral na
liderança. ”
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Dr. Alex Baugh:

51:57

Sim. E mais uma vez, quantas vezes essa escritura é citada para
nós como irmãos do sacerdócio, que em nossos lares e
certamente... Principalmente em nossos lares, mas também, é
claro, em nosso chamado sacerdotal, só tem que ser um
ministério de amor e bondade e compaixão e humildade porque
Deus não pode carimbar uma pessoa que... E dizer: "Eu te
apoiarei", nesse tipo de pessoa que usa sua autoridade de
forma incorreta e para o auto-valorização ou para o tipo de
coisa que me cabe a mim. Você só tem que ter esse fator de
humildade o tempo todo.

Dr. Alex Baugh:

52:40

E direi isto, Hank e John, que acho que este verso também foi
muito dirigido a Joseph Smith. E a razão pela qual eu digo isto é
porque Joseph poderia ser bastante duro às vezes. E acho que o
Senhor está apenas dizendo a ele aqui: "Você poderia aprender
com isto, Joseph". Agora, mais uma vez, estou sendo um pouco
julgador aqui, mas dei um exemplo. Quer dizer, acho que foi a
filha de Brigham Young, foi a Zina?

Dr. Alex Baugh:

53:12

De qualquer forma, ela falou sobre como uma vez, acho que foi
em Kirtland e novamente, se eu não acertar toda a história, a
idéia está lá. Mas acho que Joseph tinha Brigham em pé e
apenas [crosstalk 00:53:26].

John Bytheway:

53:26

Fui [crosstalk 00:53:27] a ele. Sim.

Dr. Alex Baugh:

53:32

E eu lhe digo, Brigham, ninguém amava Joseph mais do que
Brigham. Acho que ele, depois de tudo ter terminado, Brigham
vai... Você conhece a história? Ele diz: "Joseph, o que você quer
que eu faça?". E isso acabou de colocar Joseph. Ele diz: "Oh
cara, eu fui muito duro com ele". E ele apenas chorou. Quer
dizer, ele disse... Ele levou essa autoridade longe demais.

Dr. Alex Baugh:

53:56

Agora, quem tem toda a autoridade, é Joseph Smith. Não há
dúvida. E eu acho que o Senhor está tentando dizer-lhe aqui:
"Joseph, isto se aplica a você também, você tem que ter
cuidado para não descer muito ou ser muito dogmático". Estou
apenas pensando, mas isto foi provavelmente muito
introspectivo para Joseph.

Dr. Alex Baugh:

54:18

E o que fazer se você tiver que reprovar, esperançosamente,
por amor e bondade, mas é melhor fazer isso e mostrar uma
quantidade maior de amor. E isso Joseph fez, isto é, ele sabia
como dar a volta e perdoar. Um de nossos professores anos
atrás, Arnold Garr, falou sobre Joseph Smith, o homem do
perdão. Ele podia pegar Sylvester Smith que causou todo tipo
de problemas no Acampamento de Zion e ele se vira, o perdoa e
o coloca no Quorum dos Setenta.
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Dr. Alex Baugh:

54:55

Esse teria sido o último cara que eu teria colocado lá dentro e,
mesmo assim, ele o fez. E a questão é que isto se aplica a todos
nós, mas acho que até mesmo a Joseph Smith, houve um pouco
de conselho aqui que Joseph... Isto certamente é algo em que
você também poderia trabalhar. Agora, não pretendo nunca
julgar o Profeta Joseph, mas acho que ele aprendeu algo com
este mesmo verso que vai aplicar muito melhor no período de
Nauvoo.

Hank Smith:

55:30

Mesmo como pais, podemos exercer um domínio iníquo, não
podemos? com nosso poder e autoridade, como supomos.
Fazemos isto como professores às vezes, fazemos isto em
nossos chamados, este domínio iníquo. E Joseph parece dizer
que é uma coisa natural a se fazer.

John Bytheway:

55:56

Aprendemos pela "triste experiência". ”

Hank Smith:

55:58

Que é a natureza e a disposição. Sim. Que assim que as pessoas
se orgulham um pouco delas, elas começam imediatamente a
exercer um domínio iníquo. E eu acho que isso se aplicaria a
Joseph e a todos nós também, Alex, não é verdade? Quer dizer,
é a mesma coisa.

Dr. Alex Baugh:

56:12

Sim. Absolutamente. Sim, com certeza. Somos todos suscetíveis.
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John Bytheway:

00:00:01

E agora a Parte III do followHIM. Queria comentar a reprovação
dos tempos com nitidez. Encontrei uma declaração de Elder H
Burke Peterson. Lembra que ele estava presidindo o Bispado há
muito tempo?

Dr. Alex Baugh:

00:00:15

Sim.

John Bytheway:

00:00:15

Isto está em seu alferes de junho de 1990, mas ele disse: "Talvez
devêssemos considerar o que significa 'reprovar com nitidez'.
Reproduzir com nitidez significa reprovar com clareza, com
firmeza amorosa, com intenção séria". Não significa repreender
com sarcasmo, ou com amargura, ou com dentes cerrados e
uma voz elevada. Aquele que repreende como o Senhor dirigiu
trata de princípios, não de personalidades. Ele não ataca o
caráter, nem humilha ou rebaixa um indivíduo. Em quase todas
as situações em que a correção é necessária, a reprovação
privada é superior à reprovação pública. A menos que toda a ala
precise de uma repreensão, é melhor para o Bispo falar com o
indivíduo em vez de usar a abordagem coletiva". De qualquer
forma, ele continua, mas eu coloco em minha margem a nitidez
significa clareza. E eu apreciei isso, especialmente quando Hank
começou a falar. Como mãe, como pai, como marido, como
esposa, isso não significa raiva. Significa que eu aprecio essa
definição do bispo Peterson. Significa reprovar com clareza.
Aqui está exatamente o que eu quero dizer. Aqui está
exatamente o que quero dizer. E então você pode reter o
Espírito Santo dessa maneira.

Dr. Alex Baugh:

00:01:34

Lindo. Sim, esses são ótimos, ótimos pontos e ótima aplicação
para todos nós. Continuaremos ouvindo estes versos
repetidamente, mas acho que, onde podemos praticá-lo da
melhor maneira? É em casa. E nem todos nós temos ... Nem
quase todos nós somos bispos ou presidimos um grande
número de pessoas ou ... Mas certamente, como portadores do
sacerdócio, nós presidimos com nossos namorados no lar. E
precisamos exercer esse sacerdócio com grande amor,
compaixão e compreensão. E como você diz, eu adoro a idéia de
apenas explicar com clareza. Essa é uma maneira fantástica de
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ter uma repreensão. A repreensão soa tão negativa ou tão
forte, mas tudo o que realmente é preciso é talvez uma
explicação para ser dessa clareza.
Hank Smith:

00:02:33

Sim. Li um artigo sobre este tipo de coisa na Harvard Business
Review, há apenas um ou dois anos. E eu pensei: "Cara, eu já
aprendi isso". Foi escrito em 1838 da Liberty Jail, que as pessoas
estão apenas tropeçando neste caminho, nesta idéia de dar
feedback. Se você fizer isso gentilmente, na verdade pode ser
muito mais eficaz. Isto não é interessante no versículo 45, "Que
tuas entranhas", o centro de tuas emoções, "estejam cheias de
caridade para com todos os homens"? Isso é diferente do
Joseph Smith de dezembro, Alex, onde ele está chamando
indivíduos.

Dr. Alex Baugh:

00:03:12

Sem dúvida. Como eu disse, acho que estas várias semanas ou
dois meses realmente amaciaram seu coração. Portanto, é uma
simples, apenas uma breve passagem em sua carta para
[inaudível], mas ele diz: "Parece-me que meu coração sempre
será mais terno depois disto do que jamais foi antes". Ele
perdeu aquela vingativa que sentiu pelo menos em dezembro,
quando ... Você leu isso. É apenas raiva. Ele está tão chateado.
Mas agora ele diz: "Precisamos apenas seguir em frente e seguir
em frente". E eu não tenho nenhum sentimento vingativo por
essas coisas que aconteceram. Nós apenas seguimos em
frente".

Dr. Alex Baugh:

00:03:56

Então ele teve aquela purga, se você quiser, que mudou seu
coração. Não há dúvida. Eu apenas vejo um Joseph Smith
diferente. Não posso dizer que, mais forte para nossos ouvintes,
que a Cadeia da Liberdade, tem algo a ver com sofrimento e
dificuldades e extremismos como este que causaram algumas
dessas lascas, a pedra bruta rolando. O que ele diz? Como, "Eu
sou como uma pedra bruta, e eu só tinha que ter algumas coisas
lascas no ombro que me fizeram ser um eixo liso na aljava do
Todo-Poderoso". Isto é o que a Liberty [Cadeia]... O sofrimento
faz isso. E espero que nossos ouvintes possam entender que a
vida é para ser vivida e que vai haver dificuldades. Nós sabemos
disso. Todos as têm. Mas é a forma como você lida com eles que
faz a diferença.

Dr. Alex Baugh:

00:04:53

Nós temos um colega e você o conhece. Ele passou por algumas
condições de saúde terríveis, terríveis. E ele disse: "Sempre que
algo assim acontece", ou você não. Ele disse: "Eu vou ... " Eu fiz
a pergunta. "Acho que Deus quer que eu aprenda algo que eu
não aprendi antes". E este é Joseph Smith a um 'T' nesta
experiência carcerária. Ele está aprendendo coisas e
experimentando coisas. Está amolecendo o coração dele. Está
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refinando ele. Há um poder refinador de tribulação, tristeza e
dificuldades.
Dr. Alex Baugh:

00:05:28

E todos os que os têm, para a única pessoa, para aqueles que
têm problemas de saúde, para aqueles que podem não estar
indo bem na escola ou perder o emprego. Acho que o que
precisamos fazer é pensar otimisticamente e apenas dizer: "O
que devo aprender com isto, e como posso me tornar melhor e
mais parecido com Cristo, mais totalmente a partir desta
experiência"? E eu acho que foi isso que aconteceu com Joseph
Smith. Não há dúvida. Apenas vejo que, nestas cartas, ele é um
homem mudado.

Dr. Alex Baugh:

00:05:57

E vejo também, tipo de 1820 a 1830 Joseph é muito cauteloso.
Ele não compartilha muito. Ele não conta a todos sobre sua
primeira visão. Ele é muito cauteloso. Depois que a igreja é
organizada até o Liberty Jail, ele está bastante confiante,
bastante confiante. "Deus me chamou". A Igreja foi restaurada.
Nós a temos em movimento. Conseguimos as escrituras". Mas
1838-39 depois, ele está muito confiante de que Deus está com
ele. Na verdade, bem, vamos falar sobre isso, na próxima seção
que Deus está com ele. Mas parte da razão pela qual ele está
tanto é porque ele mudou de idéia. Ele é apenas diferente. E
não posso mais impressionar tanto isso em nossos ouvintes. É
um José diferente que sai da Cadeia da Liberdade.

John Bytheway:

00:06:53

Qual é a frase que você tem ouvido com freqüência: "Doce é o
uso da adversidade"? E eu acho que tudo isto é uma coisa de
tutoria para ele é mais ou menos o que você está dizendo. E isso
está durando bem. Esse é o versículo oito. Como seu colega,
acho que eu preciso aprender alguma coisa. Isso faz parte de
resistir bem.

Hank Smith:

00:07:12

Gosto disso, o que você disse ali: "O Espírito Santo será seu
companheiro constante". Ele é um homem diferente depois
disto. Vamos continuar. Esta é a mesma carta?

Dr. Alex Baugh:

00:07:28

O mesmo, sim. Na verdade, esta próxima carta vai até a seção
122. Então ele pega este grande pedaço. Quero apenas
mencionar que no versículo 45, ele puxa a grande palavra-chave
caridade. "Que tuas entranhas também estejam cheias de
caridade para com todos os homens". Isso significa aqueles que
não são da nossa fé. E então ele diz: "E para a casa da fé".

Dr. Alex Baugh:

00:07:57

As pessoas vêem as coisas de maneira diferente se não são
membros da Igreja, obviamente, mas ainda assim espera-se que
estendamos a caridade em todas as coisas. E então, é claro,
para ter esse tipo de poder e influência que o sacerdócio exige,
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devemos ter virtude em nossas vidas. Virtude, assim que você
pensa isso, você pensa que elas devem ser perseguidas, mas
realmente é conformidade com todas as leis morais, não apenas
a castidade. O que é moralmente correto? É alguém que tem
virtude? Não apenas, como eu digo, ser sexualmente puro ou o
que quer que seja.
Dr. Alex Baugh:

00:08:36

E então, claro, você tem os pensamentos puros, os bons, os
pensamentos positivos, e tem confiança na presença de Deus.
Em outras palavras, como é que alguém ... Eu estava tentando
pensar como eles relacionavam isso, que apenas essa caridade e
virtude dão confiança em nossas vidas que Deus está aprovando
quem somos e o que estamos fazendo. E nós sabemos que Deus
nos sustentará e nos apoiará. Não sei se essa é a melhor
expressão, mas acho que a outra idéia aqui e a última é a
doutrina do sacerdócio. Compreenderemos princípios e
conceitos doutrinários e a compreensão do evangelho que
talvez nunca tenhamos tido antes. E como conseguiremos isso?
É através do Espírito Santo, no verso final. E que coisa poderosa.
Acho que todos nós podemos relatar que, ao longo de nossas
vidas, ao tentarmos guardar os mandamentos e exercer
caridade, amor e virtude, somos tão iluminados pelo evangelho
e o que ele significa para nós, e as escrituras se tornam mais
como um amigo e um poder em nossas vidas. Eu apenas sento
ali e digo: "O que eu ensinei em minha missão, comparado com
o que ... as experiências e coisas que aprendi de Deus nos 40
anos desde aquele tempo. O que Ele me concedeu é
absolutamente maravilhoso e tão significativo em minha vida".
Mas é um processo vitalício aqui, mas apenas expressões
poderosas e poderosas com as quais acho que todos nós
podemos nos relacionar.

Hank Smith:

00:10:16

Eu já ouvi você dizer antes, Alex, já ouvi você dizer que antes da
igreja ser organizada, Joseph era cauteloso. Desde a
organização da Igreja até a Liberty, ele é corajoso. E de Liberty
para Carthage, no final de sua vida, ele é destemido. E eu acho
que esse é o versículo 45, certo? "A tua confiança se fortalece
na presença de Deus". Que isso parece acontecer aqui.

Dr. Alex Baugh:

00:10:44

Sim. Você sabe, dizem, eles falam sobre ... Eu acho que você
falou sobre isso em seu programa, que algumas pessoas
disseram que Joseph, ele é uma fraude. Não, ele acreditava que
era um profeta. Ele sabia que era. Ele não estava tentando ser
enganoso em nenhum sentido da palavra. Então ele tinha a
confiança de que, sim, Deus me chamou e eu sei disso. Como eu
posso ser uma fraude? Eu não posso. E sim, ele tem extrema
confiança nas promessas que Deus fez a ele.
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Hank Smith:

00:11:15

Sim. Que é de onde toda esta seção surgiu porque ele sabia que
Deus estava com ele. "Bem, onde você está? Quando você vai
entrar?"

Dr. Alex Baugh:

00:11:25

Há muito tempo estava chegando em sua mente, mas chegou.
Ele o apoiou.

Hank Smith:

00:11:31

Então [Seção] 122 é a mesma carta, foi isso que você disse?

Dr. Alex Baugh:

00:11:35

Sim.

John Bytheway:

00:11:36

É uma espécie de continuação. Parece que começa apenas no
meio de ... Sim. Ainda é a resposta que o Senhor lhe dá, soa
como, mais ou menos.

Dr. Alex Baugh:

00:11:47

Sim, é do versículo 34 até o final da [Seção] 122, versículo 9, é
tudo uma passagem. Bem, há muito para ser visto aqui e muito
sobre o qual podemos meio que refletir. Verso 1, se as pessoas
lerem esse versículo, pelo menos uma coisa que me vem à
mente é a promessa feita por Moroni na noite de 21 de
setembro, 22, quando ele lhe diz o quê? Seu nome vai, o quê?
Seja bom e mau, falado entre todas as nações. E o que ele diz?
As mãos da terra, todos os futuros habitantes da terra, entre
eles as pessoas olharão para você, pergunte. Inquirir implica em
procurar por. Ainda estamos procurando a compreensão de
Joseph Smith, não apenas por suas revelações, mas por seus
ensinamentos.

Dr. Alex Baugh:

00:12:44

Foi David O. McKay que disse que em sua missão, algo sobre,
ele estava ... Acho que eles estavam apenas pregando princípios
gerais do evangelho, mas o presidente da missão disse: "Você
tem que pregar sobre Joseph Smith". E ele disse algo sobre cada
vez que você mencionar Joseph Smith, isso vai emaranhar nos
ouvidos deles, porque é claro que o Senhor vai tentar dizer:
"Nós temos profetas novamente".

Dr. Alex Baugh:

00:13:09

E eu acho que isso é verdade. Quando as pessoas ouvem o
nome, Joseph Smith, algo acontece na maior parte do tempo.
Quem é ele? O que ele fez? Por que ele é tão significativo? E
então eles investigam. Ou pelo menos esperamos que o façam.
Mas que promessa, uma reiteração dessa promessa de Moroni
de que as pessoas olharão para você, Joseph, para quê? Pelo
conhecimento, pela compreensão, pelo evangelho. Estamos
sempre citando Joseph. A partir de agora, vamos perguntar
depois de Joseph. Quer dizer, ele é o profeta da Restauração.
Ele é o profeta dos profetas. Quero dizer, eu sei que o
Presidente Nelson diz: "Ele é o tal". Ele é o chefe da
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dispensação". Portanto, ele tem um pouco mais de
preeminência lá. Agora, não que ... isso não esteja tirando de
suas responsabilidades como um profeta vivo. Ele é apenas ...
Nós olhamos para José como o profeta da Restauração em si, tal
como ela veio através dele.
Hank Smith:

00:14:07

Sim. E mesmo neste caso, ele tem 33 anos de idade. Certo? Ele
é muito jovem. Ele diz, diz, "Os tolos te terão em zombaria".
Isso é ridículo, certo? Tolos ...

Dr. Alex Baugh:

00:14:18

Sim. Isso é desprezo, escárnio. Sim. E ele também leva seus
golpes. Quero dizer...

Hank Smith:

00:14:24

Ainda hoje.

Dr. Alex Baugh:

00:14:26

Sim. E sempre o fará. Sim. Eles serão críticos em relação a
Joseph Smith. E você pode entender por quê. Se sua mensagem
for verdadeira, tudo o mais que se segue deve ser...

John Bytheway:

00:14:37

Gosto de pensar, e dizer aos meus alunos, que se você ouvir
alguém dizer algo negativo, depreciativo, acusatório, algo sobre
Joseph Smith, eles apenas testemunharam que Moroni era um
profeta. Quando Moroni diz: "Seu nome será tido por ambos, o
bem e o mal, e todas as nações, todas as pessoas amáveis, a
língua", quero dizer, "ou por muito tempo, por centenas de
anos depois de sua vida ter terminado", isso é impressionante.

Dr. Alex Baugh:

00:15:08

Sua influência é generalizada. Ela continua e está se
expandindo. E vejam o que os Joseph Smith Papers têm feito,
está tornando ainda mais seus ensinamentos e doutrinas e
princípios ainda mais disponíveis e compreendidos. Sim, tem
sido tremendo.

Hank Smith:

00:15:25

Penso que os versículos 2 e 3 estão falando de você também e
de nossos ouvintes, "os puros de coração, os sábios, os nobres,
os virtuosos, buscarão conselho, e autoridade, e bênçãos
constantemente de baixo de sua mão". E teu povo jamais será
voltado contra ti pelo testemunho de traidores". Quero dizer,
gostaria de esperar que eu esteja nessa categoria, que eu seja
um do povo de José, que eu nunca me volte contra ele pelo
testemunho de um traidor. Portanto, espero poder entrar nessa
categoria, a categoria dos versículos 2 e 3.

Dr. Alex Baugh:

00:16:00

Sim. E novamente, ele sofreu de ...

Dr. Alex Baugh:

00:16:03

Sim. E mais uma vez, ele sofreu com alguns que, é claro, se
voltaram contra ele. Mas a grande maioria, acho que podemos
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dizer com segurança, continuou a segui-lo, saiu do Missouri,
ajudou a estabelecer o comércio em Nauvoo, mas sim, tivemos
alguns, mas a maioria estará com você, Joseph, eles o seguirão.
Eles receberam esse testemunho e vão apoiá-lo. E de fato eles o
apoiaram. Neste momento, a Igreja tem dias bastante sombrios.
Quero dizer, como vamos nos reagrupar? E, no entanto, veja o
que Nauvoo se torna em pouco tempo e a missão na Inglaterra
está indo muito bem. Portanto, sim, um grande soluço, mas o
evangelho e a Igreja vão estar em boa forma.
Dr. Alex Baugh:

00:16:59

Sim. Mas enquanto isso, versículo 4, "E embora eles sejam
influência te lançarão em apuros", obrigado W.W. Phelps e
McLellan e outros, "E em barras e paredes", que é onde você
está, "Você será tido em honra". "Portanto, é a eles que temos
nos referido aqui. Mas veja isto, esta é uma passagem
interessante "E por um pequeno momento e tua voz será mais
terrível no meio de teus inimigos do que o leão feroz, por causa
de tua justiça; E teu Deus estará ao teu lado para todo o
sempre". Bem, os versículos 5 e 6 nos dão todos os problemas
que uma pessoa poderia ter na vida. "Perigos entre falsos
irmãos", ele já teve isso. "Perigos entre os ladrões", bem,
infelizmente, McLellan e seu tio roubaram sua casa. Mais tarde,
ele vai entrar com um processo, tentando recuperar parte de
sua propriedade. Se houver, "Perigos por terra ou mar", bem,
não sei se ele já teve perigos em terra, mas não tanto para a
parte do mar. Ele tem sido acusado de todas as falsas
acusações. Inimigos caíram sobre ele e olham para isto: "E eles
te arrancam da sociedade pelo pai e minha mãe e minhas
irmãs". E se com uma espada desembainhada teus inimigos te
arrancarem do seio de tua mulher, e de tua prole, e de teu filho
mais velho, embora com apenas seis anos de idade,
reivindicarão tuas vestes e dirão: "Meu pai, meu pai, por que
não podes ficar conosco? Oh meu pai, meu pai, o que os
homens vão fazer contigo? e então se ele for empurrado de ti
pela espada, e tu fores arrastado para a prisão, e teus inimigos
rondarem-te como touros pelo sangue do cordeiro". Bem, o que
aconteceu aqui é muito simplesmente a experiência que Joseph
teve quando o trouxeram de volta ao Far West. Ele esteve
perante um tribunal marcial, mas eles não vão executá-lo, mas
vão deixá-lo colocá-lo na prisão.

Dr. Alex Baugh:

00:19:06

Mas antes de ir, ele tem que ir ver sua família e pegar alguns
objetos pessoais. Tenho certeza que eles tinham algumas
roupas, cobertores e coisas que ele precisava levar. E o que
aconteceu durante esse tempo, ele tenta dizer adeus à esposa e
ao filho, e eles o arrancam dele. Joseph Smith III provavelmente
nunca leu isto, mas ele recontou quando era mais velho o que
aconteceu com isso. Eu tenho isso aqui mesmo. Aqui está
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Joseph Smith III em seus anos de idade, lembrando-se desse
evento. Eu vou lê-lo.
Dr. Alex Baugh:

00:19:41

"Lembro-me vividamente da manhã em que meu pai veio visitar
sua família após a prisão que ocorreu no outono de 1838.
Quando ele foi levado à casa por um guarda armado, corri para
fora do portão para cumprimentá-lo, mas fui empurrado para
longe de seu lado por uma espada na mão do guarda e não
pude me aproximar dele. Minha mãe também não teve
permissão para se aproximar dele e teve que receber seu adeus
apenas por palavras, apenas por palavras de despedida. O
guarda não permitiu que ele passasse em casa nem que ela
desmaiasse, nem porque temia que fosse feita uma tentativa de
resgatar seu prisioneiro, nem por causa de algum instinto brutal
em seu próprio peito, que dirá". Grande lembrança de um
garoto de seis anos em quem ele tem razão. E não tenho
certeza se ele alguma vez leu essa passagem da escritura
porque essa carta estava na posse do Willard Richards e de
outros historiadores da igreja e não na posse de Emma. Então,
diga que sim. Sim, até que seja publicada.

John Bytheway:

00:20:48

Estou tão feliz que você tenha esclarecido isto. Estes são
eventos reais. Este ser muito pessoal tirado de sua família, o
que para mim parece ser a coisa mais difícil. Você pode me dizer
novamente quando foi aproximadamente aquele evento sobre
o qual ele escreveu durante uma prisão para ir ao Far West,
você disse?

Dr. Alex Baugh:

00:21:09

Sim. Então, lembre-se que ele está preso e depois é preso no
dia 30 de outubro. Então, na primeira audiência ele teve esta,
mas eles não vão matá-lo. Eles vão ter apenas uma audiência
civil. E assim, se eles vão ter uma audiência, eles têm que levá-lo
embora, mas estão dando a ele apenas alguns minutos para ir à
cidade de Far West e ver sua família e obter os objetos pessoais
que ele precisa, obviamente, poucos pertences. E ele está
tentando consegui-los e está sendo despedaçado. Ele não pode
nem mesmo abraçar e beijar sua família. Ele está apenas
arrancado deles. Então

John Bytheway:

00:21:53

Então, basicamente, estamos em novembro de 1838.

Dr. Alex Baugh:

00:21:55

Posso lhe dizer que a data exata é 2 de novembro de 1838. E
então o levaram para o Far West, e você já esteve lá, naquela
praça onde fica o local daquele templo. E então, de lá, outro
comandante foi comandado. Foi instruído para levá-lo à
independência, para esperar até que descobrissem que tipo de
audiência ele vai ter.
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Hank Smith:

00:22:18

E ele é arrastado para a prisão. "Seus inimigos andam à sua
volta como lobos em busca do sangue do cordeiro. Se você foi
lançado no poço". Isso é quase [crosstalk 00:22:28].

John Bytheway:

00:22:28

Isso soa como a masmorra.

Hank Smith:

00:22:29

Sim, o calabouço da Cadeia da Liberdade, ou nas mãos de
assassinos. E a sentença de morte passou sobre isso, como isso
aconteceu com ele, certo? "Se fores lançado nas profundezas;
se a vaga de vento se combinar contra ti; se ventos ferozes se
tornarem teu inimigo". E então tudo isso está fora. "Se as
próprias mandíbulas do inferno abrirem bem sua boca depois
de você", você está pensando: "Certo, o que virá depois? " Ele
diz: "Se tudo isso acontecer, 'Sabe tu, meu filho, que todas essas
coisas te darão experiência e serão para o teu bem'. "Oh, eu
quero que ele diga: "Se tudo isso acontecer, então você pode
saber que eu vou intervir e que vou parar tudo isso. " Não.

John Bytheway:

00:23:12

Sim.

Hank Smith:

00:23:13

"Todas estas coisas vão...

John Bytheway:

00:23:14

"Saiba que esta será uma boa experiência para você". " Isso é
duro. Acho que alguém disse uma vez... Qual foi o ditado
engraçado: "Eu sei que Deus não me dará nada que eu não
consiga lidar". Só queria que Ele não confiasse tanto em mim".
Não.

Dr. Alex Baugh:

00:23:30

Bem, eu gostaria de fazer um outro ponto aqui. E acho que isto
também é um reflexo de Cristo. Será que Cristo passou por
muita tribulação? Verso 5. Sim. Ele estava em perigo entre
falsos irmãos? Vamos tentar Judas, mas houve outros que não
foram atrás dele depois de um certo ponto. Ele estava em
paralelo entre os ladrões? Eu não sei sobre a estrada
samaritana, mas essa pode ter sido uma experiência que ele
teve, eu não sei. Perigos por terra ou por mar? Bem, ele teve
uma noite de mar tempestuoso. Ele foi acusado com toda sorte
de falsas acusações. E ele foi arrancado de sua família? De sua
mãe. Ele foi lançado em um poço? Bem ali, diante de Caifás. E
as mãos de assassinos e a sentença de morte foram
pronunciadas sobre eles. Os céus se tornaram negros e tudo
estava bem escuro? O Salvador passou por isso e muito mais,
muito mais.

Dr. Alex Baugh:

00:24:40

E ele pode se relacionar com José e nós também, não podemos
nos relacionar também? Porque sabemos que ele já passou por
tudo. Ele sabe de tudo o que entendemos e sentimos e
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experimentamos a nós mesmos. Portanto, acho que este é um
grande testemunho, mesmo das experiências do Salvador e de
Sua condescendência, se você quiser. Conversamos sobre isso
com a Seção 93 e a condescendência de Deus enquanto ele
passava por momentos bastante brutais. E José, isto é seu, mas
eu entendo o que você está vivenciando. Portanto, é uma
compaixão, mesmo que soe como: "Bem, você pode fazer isto".
Eu já passei por isso". Sim, já estive lá.
John Bytheway:

00:25:27

Sim. Tenho aqui à minha margem, Alma 7, 11, e 12. Aqueles
versos que parecem estar expandindo a Expiação além de
nossos pecados para nossas enfermidades, nossas doenças, e
que ele possa saber, de acordo com a carne, como sugar seu
povo de acordo com a carne, é deste lado. E não está dizendo:
"Então, não se queixe". É dizer: "Já passei por isso". Eu já estive
lá. Eu posso ajudá-lo porque já passei por isso". E isso, rapaz,
esse versículo 8 é apenas "És tu maior do que ele?" Que
pergunta, onde você tem que dizer: "Olhe, ele já passou por
tudo isso. "Mas eu amo o que você acabou de dizer. Isto é: "Ei,
eu já passei por isso. Eu posso ajudá-lo." tipo de verso, não um
verso de repreensão. Apenas, eu já estive lá e vou ajudá-lo a
passar por isso.

Dr. Alex Baugh:

00:26:15

Sim. Ele não o está rebaixando em nada. Ele entende. John, isso
foi tão bem dito. E você gosta de dizer, é o mesmo para todos
nós, onde Cristo compreendeu através de Seu sacrifício
expiatório, cada pensamento, sentimento e angústia que já
experimentamos. Você simplesmente não pode entender isso
totalmente. Nós não podemos. Mas Ele pode nos entender.
Então...

Hank Smith:

00:26:41

Eu só acho que há uma beleza nestas três seções, Alex, que
você está trazendo aqui para qualquer um que esteja sofrendo
muito. Eu tenho uma boa amiga que perdeu seu marido, de
repente e inesperadamente. E sabe, eles têm oito filhos e estão
apenas devastados por esta perda. E estes são os tipos de
seções que podem trazer paz quando nada mais pode. Nada
mais pode trazer esse tipo de paz, exceto o próprio Salvador
dizendo: "Eu te vejo". Eu o entendo". Eu sei como isto é
sombrio. Aguenta-te no teu caminho". Verso 9. Sim. "Aguentate no teu caminho. ”

John Bytheway:

00:27:30

E um dia será um pequeno momento para você. Talvez não
agora, mas um dia este será um pequeno momento e...

Dr. Alex Baugh:

00:27:39

E as lágrimas serão enxugadas. E eu acho que sempre temos
que manter uma perspectiva eterna e acho que isso é
evidenciado no versículo nove onde ele diz: "O sacerdócio
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permanecerá contigo". José é o chefe desta dispensação e ele
ainda é. E ele ainda dirige este trabalho por trás do véu. Quero
dizer, se fôssemos ao Mundo dos Espíritos, A Igreja de Jesus
Cristo dos Santos dos Últimos Dias, e espero ter algum tempo
antes de ir lá, você veria Joseph Smith ansiosamente engajado
nesta causa por detrás do véu. Ele ainda está no comando de
que o sacerdócio ainda está com ele e esta ainda é sua
dispensação, se assim posso dizer. E não vai embora. Só porque
ele vai morrer, não significa que ele tenha terminado. Esta
dispensa continua tanto na mortalidade quanto na eternidade.
Dr. Alex Baugh:

00:28:36

E eu acho que é isso que ele está dizendo lá no versículo 9. E
então eu sei que as pessoas às vezes não gostam desta
doutrina, mas é verdade. "Teus dias são conhecidos e teus anos
não serão contados menos". Falamos de pessoas que têm uma
doença terminal ou algo assim. Todos nós somos terminais.
Temos uma data de morte e é simplesmente, não se pode sair
desta terra vivo. Deus sabe tudo desde o início. O Élder Maxwell
disse: "Todo o sacerdócio, você pode se exercitar". Se o plano
do Senhor é para o seu...". Você está acabado, você está
acabado.

Dr. Alex Baugh:

00:29:26

Odeio pensar nisso às vezes, mas ele sabe do começo ao fim, e a
morte não é uma surpresa para ele. E devo dizer que Lyman
Wight se lembrou de Joseph Smith ter cantado na Cadeia da
Liberdade. E creio que foi na primavera de 39, ele disse: "O
Senhor me garantiu pelo menos cinco anos". E o que acontece
na primavera de 1844? Joseph começa a se preocupar que
talvez seja isso. Assim, seus dias são conhecidos, mas a questão
é que nossos dias também são conhecidos. Eles não serão
contados menos. Deus estará conosco. Ele nos ajudará, mas não
estamos todos destinados a viver até 95 e morrer durante o
sono.

John Bytheway:

00:30:17

Então este é este tempo de teste temporário, aquela coisa da
perspectiva eterna. Fácil de dizer, mais difícil de fazer, mas eu
estarei com você para sempre e sempre no final. E assim, passe
este tempo, mas eu estarei com você para sempre. E isso é
muito tempo.

Hank Smith:

00:30:37

E foi Joseph quem o ensinou, certo Alex? Uma pessoa justa
nunca será levada antes do seu tempo, mas será levada no seu
tempo. Certo? E eu poderia até dizer isso a minha amiga e sua
família, que seu marido e seu pai ainda estão envolvidos no
trabalho. Ainda muito envolvidos, e seus dias são conhecidos e
seus dias são conhecidos e o Senhor está guiando tudo isso.
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Dr. Alex Baugh:

00:31:07

E infelizmente para muitos de nós, Jacob, "nossas vidas
faleceram como se fosse um sonho". A mortalidade é tão
rápida". Qual é o hino? "Os dias são rápidos de passar/ É como
um único dia". "Quanto mais velho você envelhece, mais rápido
ele vai. E ainda me lembro quando disse à minha família que
estou mais perto da morte do que do nascimento, e agora estou
muito mais perto.

John Bytheway:

00:31:40

Muito obrigado. Eu também sou.

Dr. Alex Baugh:

00:31:44

Todos nós somos. E assim, mais uma vez, outro lembrete para
não procrastinar os dias de seus pais, porque, francamente,
John e Hank, talvez eu não esteja aqui amanhã. Portanto, é bom
que eu esteja em boa forma.

John Bytheway:

00:31:58

O que você disse, Alex, sobre isso começa a ser referido como
um dia desta vida e eu estou pensando se...

John Bytheway:

00:32:03

Começa a ser referido como um dia desta vida. E eu estou
pensando em Alma 30. O dia desta vida é o dia para os homens
realizarem seu trabalho, porque quanto mais velho se
envelhece, mais rápido parece ir, como um dia.

John Bytheway:

00:32:14

Bem, 123. Devemos ir lá?

Dr. Alex Baugh:

00:32:17

Mencionei a você antes que havia apenas uma passagem que
eu realmente sentia como Orson Pratt, se ele tivesse incluído
isso, nos ajudaria a entender um pouco sobre o quanto a mente
de José era expansiva.

Dr. Alex Baugh:

00:32:31

E o que ele provavelmente entendeu, o que ele não pôde
transmitir porque como você transmite o que ele aprendeu
através da revelação? Ele teve dificuldade para transmitir a
Seção 76 ou algumas das verdades maravilhosas. E então ele
fala, nesta carta, sobre esta frase maravilhosa.

Dr. Alex Baugh:

00:32:53

Hank, se você tivesse lido isso.

Hank Smith:

00:32:54

Sim, tenho-o aqui mesmo. Ele diz: "Uma imaginação fantasiosa
e floreada e acalorada esteja ciente, porque as coisas de Deus
são de profunda importância, e o tempo e a experiência e
pensamentos cuidadosos e ponderados e solenes só podem
encontrá-los. Tua mente, oh homem, se quiseres conduzir uma
alma à salvação, deves esticar-te até o mais alto dos céus e
procurar e contemplar o abismo mais escuro e a eternidade
expansiva. Deves comungar com Deus o quanto mais dignos e
nobres são os pensamentos de Deus do que as imaginações vãs
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do coração humano. Ninguém além dos tolos brinca com as
almas dos homens, mas vaidosos e insignificantes têm sido
nossos espíritos, nossas conferências, nossos concílios, nossas
reuniões, nossas conversas privadas e públicas muito baixas,
muito más, muito vulgares, muito condescendentes para os
caracteres dignos dos chamados e escolhidos de Deus".
Hank Smith:

00:33:46

Uau!

Dr. Alex Baugh:

00:33:47

Isso não é ótimo? E isso é tanto a nossa sociedade hoje. Nós nos
concentramos em coisas que não são importantes. Não há
absolutamente nenhum motivo para discussão ou mesmo
investigação. E se você realmente quer saber o que é
importante, pense sobre as coisas de Deus. Não que não
possamos ter bons momentos e conversas frívolas. Eu não sei.
Não é exatamente isso que quero dizer. Mas uma discussão
séria sobre o que e quem Deus é e seu plano e seu caráter. E
isso é o que é importante. E procurar essas coisas e expandir a
mente em vez de apenas dar um pequeno soco no celular e
descobrir coisas que não têm nenhuma conseqüência, e não
ajuda você a se tornar uma pessoa melhor ou a ter maiores
sentimentos para com Deus e nossos semelhantes.

Dr. Alex Baugh:

00:34:42

Eu adoro isso. Eu gostaria, de certa forma, que Orson Pratt
tivesse colocado isso. Mas ainda está lá. Isso não significa que
não seja verdade e não é importante porque está lá. Mas eu
amo isso, amo esse pensamento. E é muito expressivo e
eloquente. E mais uma vez, acho que é inspirado.

Hank Smith:

00:34:59

Sim, isso é lindo. Você pode encontrar isso em The Joseph Smith
Papers.

Dr. Alex Baugh:

00:35:04

Eu tenho mais um. E este, para mim, é muito inspirador só
porque é como uma conversa de incentivo de um treinador. E
todos vocês já estiveram envolvidos no atletismo e sabem que,
antes de sair para o jogo, eles apenas tentam te animar.

Dr. Alex Baugh:

00:35:21

Bem, este é Joseph Smith, e eu só... Fico emocionado por ser
membro desta Igreja quando leio isto.

Hank Smith:

00:35:29

Nessas mesmas cartas de Liberty.

Dr. Alex Baugh:

00:35:32

Sim. 20 de março, sim.

Dr. Alex Baugh:

00:35:35

"O inferno pode derramar sua raiva como a lava ardente do
Monte Vesúvio ou do Etna ou das mais terríveis das montanhas
ardentes". E, no entanto, o mormonismo deve permanecer. A

43 Doutrina e Convênios 121-123 Transcrição Parte 3 Página 13

verdade é o mormonismo. Deus é o seu autor. Ele é o nosso
escudo. É por Ele que recebemos nosso nascimento. Foi por Sua
voz que fomos chamados em uma dispensação de Seu
Evangelho no início da plenitude dos tempos. Foi por Ele que
recebemos o Livro de Mórmon, e foi por Ele que permanecemos
até os dias de hoje. E por Ele permaneceremos, se for para
nossa glória e em Seu Todo-Poderoso nome, estamos
determinados a suportar a tribulação como bons soldados até o
fim".
Dr. Alex Baugh:

00:36:21

Caramba, isso é ótimo.

Hank Smith:

00:36:23

Sim, isso é bom material.

Dr. Alex Baugh:

00:36:24

Fale sobre... Mais uma vez, esta é a Marcha. Ele não teria dito
isto em dezembro. Ele está otimista de que vamos superar isto.
E mais uma vez, isto foi muito reconfortante, estes versos que
os seus amigos fazem esperar. Eles o ajudarão novamente. O
mormonismo permanecerá de pé. Vai continuar. Parece escuro,
mas nós estamos bem.

Dr. Alex Baugh:

00:36:44

A mesma coisa hoje. Se as pessoas acham que a Igreja está indo
na direção errada, as coisas estão...

Hank Smith:

00:36:52

Estamos indo bem.

Dr. Alex Baugh:

00:36:52

... Você não viu nada! Nós estamos indo bem. O Senhor está no
controle. Este é o reino d'Ele. Temos apóstolos e profetas.
Estamos em um bom navio, e é forte, e é resistente, e está indo
a lugares. Basta que você mesmo esteja a bordo. Não pule. Sim,
fique a bordo do barco.

John Bytheway:

00:37:08

Alex, esse parece ser o tom da Seção 123, onde a Seção 121
começou... Não é deprimente, mas apenas na angústia, o 123
parece mais enérgico e mais avançado.

Dr. Alex Baugh:

00:37:25

Sim. E é um conselho firme, e realmente Joseph está solicitando
que a Igreja faça algo aqui. E eles seguem muito, muito bem.

Dr. Alex Baugh:

00:37:39

Então, o que ele está dizendo aqui... E, mais uma vez, muitos de
nós simplesmente lustramos o 123 e dizemos: "Oh, ok". Mas há
lá alguns versos chave que também citamos o tempo todo. Mas
parte da coisa que Joseph é encorajadora... Bem, a coisa que
Joseph Smith está encorajando neste ponto é: "Ok. Agora,
estamos fora do Missouri". E ao menos todos menos ele e
aqueles que estavam com ele.
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Dr. Alex Baugh:

00:38:03

Mas a questão é: "Precisamos que os Santos dos Últimos Dias
deixem um registro do que aconteceu no Missouri. Quero que
você jure perante um juiz". Eles a chamam de uma declaração
juramentada. "Você escreve uma declaração sobre sua
experiência e o que você vivenciou no Missouri. E você a
escreve, e aparece diante de um juiz ou de um juiz, e jura diante
dessa justiça que esta é uma declaração verdadeira de sua
experiência". Nós a chamamos de declaração juramentada.
Você poderia chamá-la de petição, como quiser chamá-la.

Dr. Alex Baugh:

00:38:38

E o que você deve fazer? Bem, junte-se... Onde está escrito?
Versículo 1: "E mais uma vez, sugerimos para sua consideração
a propriedade de todos os santos reunindo o conhecimento de
todos os fatos e sofrimentos e abusos colocados por este povo
deste estado, e também os bens e a quantidade de danos, que
sofreram tanto o caráter como os danos pessoais, assim como
os bens reais, os nomes de todas as pessoas que tiveram a mão
em suas opressões". Quero dizer, queremos informações e o
que ele vai fazer com elas?

Dr. Alex Baugh:

00:39:14

Ok. Então Joseph já pensou bem nisto. E eu sei que ele está
pensando: "Quando eu sair daqui, vou levar isto para o Governo
Federal. O Estado do Missouri nos tratou muito mal, e não vou
conseguir justiça aqui, mas sei onde posso chegar...". Pelo
menos ele acredita que pode conseguir alguma justiça, é se ele
for e, de alguma forma, peticionar ao governo nacional.

Dr. Alex Baugh:

00:39:36

E eu lhes direi que os santos responderam de uma maneira
muito fantástica. Temos, em mais de 700 declarações
juramentadas ou petições escritas pelos Santos dos Últimos
Dias. E eles variam em muito de seu conteúdo, mas a idéia era
nos contar o que aconteceu no Condado de Jackson. Conte-nos
o que aconteceu em Clay. Conte-nos o que aconteceu em
Daviess, Caldwell, o que quer que seja, e jure a veracidade e a
verdade da sua perda.

Dr. Alex Baugh:

00:40:04

Hoje temos o... Joseph voltou, e isto, é claro, no final do outono
de 1839, após a Conferência de outubro. Mal estamos em
Nauvoo. E Joseph leva vários indivíduos com ele; Elias Higbee.
Ele leva Sidney Rigdon. Ele leva Robert Foster que mais tarde
será um inimigo de Joseph Smith, e Orrin Porter Rockwell. Aí
vem Port. E eles fazem uma viagem de volta a Washington, DC.
E lá eles se encontram com o Presidente Van Buren.

Dr. Alex Baugh:

00:40:40

E nós conhecemos essa história. Ele basicamente disse, quando
se encontrou com ele em 29 de novembro de 1839: "Sua causa
é justa, mas eu não posso fazer nada por você". Eu perderia
todo o voto do Estado do Missouri". Bem, ele estava agindo
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como um político mas, ao mesmo tempo, os direitos do Estado
prevaleceram. Ele sabia. Ele disse: "Não, esta é uma questão do
Estado. Eu não vou interferir aqui".
Dr. Alex Baugh:

00:41:03

Bem, isso não impediu Joseph Smith. Ele foi imediatamente ao
Senado, e se encontrou com Richard Young, que era o senador
de Illinois. Ele foi senador uma vez, mas disse: "Eu preciso de
ajuda. Eu gostaria de trabalhar de alguma forma através da
Legislatura e talvez conseguir algum tipo de trabalho aqui que
nos ajudasse a retificar alguns dos... conseguir reparação para
alguns dos problemas no Missouri".

Dr. Alex Baugh:

00:41:33

Ironicamente, Richard Young mais tarde será o juiz nas
audiências em Cartago, Illinois, um ano após a morte de Joseph
e Hyrum. Ele é o juiz que preside o julgamento. Mas ele estava
disposto a ajudar os santos dos últimos dias e a ajudar Joseph
Smith. E, eventualmente, houve um memorial. Joseph Smith e
Elias Higbee redigiram um memorial publicado no Globo do
Congresso, o registro histórico da Legislatura. Ele levou vários
dias para escrevê-lo, mas foi apresentado no Congresso no
Senado.

Dr. Alex Baugh:

00:42:14

Joseph... Enquanto esse processo estava passando, Joseph tira
um mês de folga e desce para Filadélfia e Nova Jersey. Essa é
toda uma outra história. Mas ele volta e seu caso foi
apresentado ao Comitê Judiciário do Senado no início de
fevereiro. E, infelizmente, naquela audiência judicial, o Comitê
Judiciário considerou que os incidentes e problemas associados
ao Missouri só poderiam ser tratados nos tribunais do Missouri.

Dr. Alex Baugh:

00:42:42

Então, não deu certo como José esperava, mas ele estava
tentando obter as terríveis situações que haviam acontecido, e
circunstâncias que aconteceram no Missouri perante o Governo
Nacional e os próprios Estados Unidos. Queremos que as
pessoas saibam o que aconteceu conosco. Fomos chutados por
aí. E aqui está nossa evidência desse mau trato.

Dr. Alex Baugh:

00:43:06

Agora, tenho que lhe dizer como historiador, um homem de
nome Clark Johnson, que foi nosso colega na BYU, produziu
todas essas petições. E considero essa uma das contribuições
mais valiosas. Posso voltar atrás, e com as declarações
juramentadas publicadas, e reconstruir e recriar numerosos
eventos que aconteceram durante o Missouri.

Dr. Alex Baugh:

00:43:36

Você quer ler Isaac Leany. Isaac Leany estava na Haun's Mill e
foi baleado e apenas... Ele sobreviveu. É um relato fantástico
sobre os problemas do Haun's Mill. Portanto, para os
historiadores, este tem se mostrado um documento
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maravilhoso para nos ajudar a entender a experiência dos
santos dos últimos dias no Missouri.
Dr. Alex Baugh:

00:43:58

Portanto, sou apenas grato por essa liminar de Joseph. E eu
acho que Orson Pratt achou que essa foi uma inclusão
importante. Importante o suficiente para dizer que fizemos isso,
e isso ajudou nossa história a ajudar a verificar ao mundo que
essas coisas terríveis realmente aconteceram no Missouri.

Hank Smith:

00:44:17

Eu amo a linguagem que você está usando, Alex. Você diz que
fomos muito maltratados. Mas as coisas que... As palavras que
Joseph usa. Veja o versículo 5, "malandragem diabólica, e
imposições nefastas, e assassinas". Ele prossegue, "os chefes de
governo em toda a sua tonalidade sombria e infernal", versículo
7. Versículo 7, "fomos sofridos de pesar, tristeza, cuidado sob a
mão mais condenável do assassinato e da tirania e opressão".
Quer dizer, isto é... Ele não está recuando.

John Bytheway:

00:44:55

Sem recuar.

Hank Smith:

00:44:56

Sim.

John Bytheway:

00:44:56

Sim.

Hank Smith:

00:44:56

Ele está dizendo que esta é a verdade do que aconteceu
conosco no Missouri, e que precisa ser registrada. Ele chama
isso de um dever imperativo, não é mesmo? Três vezes.

John Bytheway:

00:45:05

Gosto no Verso 10, "As ações escuras e negras são suficientes
para fazer tremer o próprio inferno, e para ficar espantado e
pálido, e as mãos do próprio diabo para tremer e paralisar".

John Bytheway:

00:45:18

Não sei como você diz mais forte.

Dr. Alex Baugh:

00:45:21

Tão descritivo. Oh.

John Bytheway:

00:45:22

Sim.

Dr. Alex Baugh:

00:45:23

E, é claro, ele menciona especificamente aqueles que sofreram
tanto, que perderam entes queridos.

John Bytheway:

00:45:29

Sim. Bem ali no versículo 9, "Viúvas, sem pai, cujos maridos e
pais foram assassinados".

Dr. Alex Baugh:

00:45:35

O fator morte. Estas pessoas precisam saber que foram as que
mais sofreram. E como eu digo, acho que coisas como esta
darão às gerações seguintes, como você e eu, um maior apreço
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pelas dificuldades destes primeiros santos. É por isso que estou
dizendo em Amanda Barnes Smith, e ela tem lá sua declaração
juramentada, isto me ajuda a entender, apreciar, o que ela
passou por causa do Evangelho.
Dr. Alex Baugh:

00:46:03

Certamente, eu nunca tive o que ela tinha. Eu nunca sofri como
ela sofreu. E assim, meu apreço por estes primeiros santos
cresceu imensamente, sabendo o que eles passaram e ainda
assim passaram em cores brilhantes.

Hank Smith:

00:46:18

Uma vez superado este pedido, termina bonito. É um...

John Bytheway:

00:46:25

É lindo.

Hank Smith:

00:46:25

... É um belo final.

John Bytheway:

00:46:27

A maneira como termina, sim. De 11 a 17 ou... Sim.

Dr. Alex Baugh:

00:46:35

Claro, o versículo 12 é uma escritura missionária muito usada. E
mais uma vez, com ênfase no Missouri, nós o deixamos para
trás. Sim. Mas meio que não. Queremos que recontemos isso.
Mas nosso principal objetivo é continuar a mensagem do
Evangelho.

Dr. Alex Baugh:

00:46:54

E, novamente, o que José faz? Mal nos instalamos no Comércio,
mais tarde em Nauvoo, e ele envia os Doze em uma missão à
Inglaterra, os Doze coletivos. Sempre que precisávamos da voz
coletiva dos Doze para ajudar Joseph a pôr as coisas em marcha,
era então. Mas não, Joseph diz que nós seguimos em frente e
pregamos o Evangelho. "Porque há muitos entre todos os
homens. "Digamos: "Pois há muitos ainda na Terra entre todas
as seitas, partidos e denominações, que estão cegos pela
sutileza da astúcia dos homens, onde ficam à espera para
enganar quem só está afastado da verdade porque não sabe
onde encontrá-la".

Dr. Alex Baugh:

00:47:32

Bem-

Hank Smith:

00:47:33

Sim, temos que ir procurá-lo.

Dr. Alex Baugh:

00:47:33

... Se eles não sabem onde encontrá-lo, temos que encontrá-los,
e fazer com que eles possam ver onde está o evangelho.

John Bytheway:

00:47:39

A nota de rodapé que eu amo é, 1º Néfi 8. Este é o Sonho de
Lehi. E Lehi diz: "Eu peguei da fruta e vi sua mãe", ele diz porque
está relatando a história. "Eu vi sua mãe e Nephi e Sam". E eles
ficaram como se não soubessem para onde ir".
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John Bytheway:

00:47:58

Que perfeito... Eles só são impedidos de... Eles não são más
pessoas. Eles simplesmente não sabem para onde ir. Eles são
apenas...

John Bytheway:

00:48:03

Eles só são mantidos longe, não são más pessoas. Eles
simplesmente não sabem para onde ir. Eles só são mantidos
longe da verdade, "porque não sabem para onde encontrá-la". ”

Dr. Alex Baugh:

00:48:07

112, aqui diz, aonde quer que você vá, haverá uma porta efetiva
aberta. Há pessoas que vão ouvir e receber. Nós só temos que
chegar lá. E assim eu gosto novamente do seu otimismo. Ele
está dizendo, está bem, temos que recontar por todas essas
coisas terríveis. Mas, enquanto isso, temos trabalho a fazer.

Hank Smith:

00:48:27

Temos que espalhar o evangelho e devemos desperdiçar e
desgastar nossas vidas ao trazer à luz todas as coisas escondidas
da escuridão.

John Bytheway:

00:48:35

E penso nestes irmãos do Quórum dos Doze. Oh sim, quando é
a data de liberação deles novamente? Quando eles recebem
isso?

Dr. Alex Baugh:

00:48:45

Chama-se morte.

John Bytheway:

00:48:46

E todos os fins de semana, eu acho que exceto em julho, eles
provavelmente estão na estrada e reorganizando as estacas ou
eles apenas trabalham e trabalham e desperdiçam e desgastam
suas vidas.

Hank Smith:

00:48:58

Bispos e Presidentes das Mulheres Jovens e Presidentes das
Sociedades de Socorro.

John Bytheway:

00:49:02

Todo mundo lá fora ouvindo é apenas...

Hank Smith:

00:49:05

Trabalhando, desperdiçando e desgastando.

John Bytheway:

00:49:06

Motivados por seu amor a Deus e seu . . . sim.

Hank Smith:

00:49:09

Quando ele diz desperdício, ele quer dizer uso, certo? Usar e
desgastar nossas vidas.

John Bytheway:

00:49:14

Sim. Acho que não significa desperdício na forma como...

Hank Smith:

00:49:17

Você e eu pensamos nisso. Sim, eu e você pensamos nisso.

John Bytheway:

00:49:19

Sim. Ou talvez o mundo olhasse dessa maneira, mas não, você
está trazendo as coisas à luz.
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Dr. Alex Baugh:

00:49:27

Bem, adoro a frase que o Senhor quer que enferrujemos. Eu
não sei quanto a você, mas só porque você se aposenta não
significa que você pare de fazer o que deveria estar fazendo.
Você tem que continuar até o fim. Ele menciona aqui, como
continuar o que você pensou lá, seus pensamentos lá, "Que
nenhum homem os conte como pequenas coisas; onde há
muito de futuro pertencente aos santos, que depende destas
coisas". Ele tem uma visão de futuro".

Dr. Alex Baugh:

00:49:52

Joseph sabe que o reino está se desenvolvendo, como aquela
citação que eu li e, sim, ele ainda não saiu do Missouri, mas ele
sabe e otimista vai dizer, ok, precisamos fazer algumas coisas
agora mesmo se pudermos. E não se pudermos, vamos fazê-lo
porque isto não é o fim e vamos seguir em frente e colocar isto
para trás das costas. E então o maravilhoso, é uma espécie de
doutrina pequena e simples está no Livro de Mórmon e também
em Doutrina e Convênios, "Vocês sabem, irmãos, que um navio
muito grande se beneficiou muito com um leme muito pequeno
no tempo de uma tempestade. E isto tem sido uma tempestade
e tanto". "Ao ser mantido em funcionamento com o vento e as
ondas. "Podemos trabalhar através disto. Isso é o que ele está
dizendo.

Hank Smith:

00:50:38

Ele diz: "Façamos alegremente todas as coisas que estão em
nosso poder". Alegremente". Isso não é interessante, Alex, se
você olhar a Seção 121, versículo um, Deus, onde você está? E
então você vai para a Seção 123, versículo 17, então como
começamos e como terminamos, façamos alegremente todas as
coisas que estão em nosso poder. Acho que o que você tem no
meio é talvez uma receita para passar do desânimo à excitação.
Se você estudar o que está no meio, você pode ter essa mesma
mudança. Você sente que estou seguro para ir lá e dizer.

Dr. Alex Baugh:

00:51:14

Absolutamente. Acho que você bateu com a cabeça aqui, que
apenas semanas antes e apenas mais cedo nisto há um
desânimo total. E agora há, tenho algumas garantias de que
podemos seguir em frente e a vida vai ficar bem e vamos
superar isto. Portanto, como eu disse, você não teria visto isso
em dezembro. Você o veria agora e você o vê agora.

Hank Smith:

00:51:42

Eu já disse às pessoas antes, se você já desanimou, comece com
121, versículo 1 e vá cuidadosa e lentamente até o 123,
versículo 17 e você sentirá a mudança. Você sentirá a mudança,
que o que ele aprende lhe dá confiança e o que o Senhor lhe diz
lhe dá excitação e otimismo. E há isto... O que Elder Holland
chamou de "Tornou-se uma prisão do templo", por causa do
que ele aprendeu.
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Dr. Alex Baugh:

00:52:18

B.H. Roberts é o primeiro a se referir à prisão do templo. Sim.
Onde era um lugar de revelação para ele, apenas revelações
incríveis. E estas certamente são exemplos disso.

John Bytheway:

00:52:31

Já ouvi isso chamado de "Lições da Liberdade", essas três
seções.

Hank Smith:

00:52:35

Era um devocional da BYU de Elder Holland-

John Bytheway:

00:52:38

Chamado "Lições da Liberdade". ”

Hank Smith:

00:52:40

Sim. "Lessons from Liberty Jail", setembro de 2008, você pode
encontrá-lo em discursos.byu.edu. Vale definitivamente a pena
seu tempo, pois você está estudando esta semana estas seções
incríveis e isto em tempos muito difíceis para o profeta e para
todos os outros.

John Bytheway:

00:52:58

Lembro-me de estar no Centro de Visitantes e perguntar às
irmãs missionárias que estavam lá uma vez estando no Centro
de Visitantes da Cadeia da Liberdade ali e olhando naquela
pequena rotunda onde está a réplica da prisão. E eu disse, com
licença, mas onde ficava o banheiro? E ela disse: oh, é ao fundo
do corredor. E eu disse, não, não é nosso banheiro. Onde ficava
o banheiro deles? E ela disse: oh, os carcereiros baixariam um
balde do teto. E eu vou, está bem, inverno de 1839, meia dúzia
de caras lá dentro. Sem privacidade, sem divisórias, sem
dignidade.

John Bytheway:

00:53:40

E estas palavras vêm de seus irmãos: "Façamos alegremente
todas as coisas que estão em nosso poder". "E isso só mudou a
maneira como eu li esses três tendo visitado lá e pensando
naquela masmorra e naquelas circunstâncias. E gosto de ler este
Hank sem a palavra alegremente e ver se as pessoas me pegam,
portanto, "Queridos irmãos, façamos todas as coisas que estão
em nosso poder", e ver o quanto esse advérbio acrescenta a ele.
Isso é como Néfi, o que é isso? 1 Néfi 17 onde, estamos
passando por muita aflição no deserto. Estamos comendo carne
crua e, "Tão grandes foram as bênçãos do Senhor sobre nós",
como no verso seguinte, é como na frase seguinte. Isto é tão
grandioso. Passar a carne crua, que é uma atitude de passar, é
uma mentalidade, uma mentalidade piedosa, de passar por
provações com as quais somos abençoados.

Hank Smith:

00:54:34

O que estivemos falando hoje me lembra que há um livro que
tenho certeza que ambos leram, "Man's Search for Meaning",
de Victor Frankel, que faz parte dos campos de concentração
judaicos na Alemanha. E isto é o que ele diz. Ele me faz lembrar
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Joseph em Liberty. Ele diz: "Mesmo a vítima indefesa de uma
situação desesperada pode se elevar acima de si mesma, pode
crescer além de si mesma e, ao fazer isso, mudar a si mesma.
Ele pode transformar a tragédia pessoal em um triunfo". E isso,
para mim, parece que as seções 121 a 123, Alex, é tragédia em
triunfo".
Dr. Alex Baugh:

00:55:14

Eu adoro isso. Ele teve uma espécie de experiência
compartilhada com José como resultado de perseguição
religiosa. Um tempo e lugar diferente, mas sim, ele claramente
fez a mudança em sua própria vida ou a compreensão de sua
própria vida de como a vida realmente era significativa e que
ele poderia triunfar sobre essa terrível adversidade, o que só ele
pode... Não podemos nem compreender nem podemos
compreender a de José. Bem, eu acho que há apenas uma
interessante, na última carta de Joseph à Emma, ele a escreve
na quarta e eles agora receberam a notícia de que vão ter sua
audiência. A audiência deles foi adiada e eles tiveram que ficar
mais tempo do que em março. Era para acontecer em março. E
agora eles vão ter esta audiência em Gallatin. E assim eles
foram instruídos que terão que transportá-los de Liberty para
Gallatin para essa audiência.

Dr. Alex Baugh:

00:56:13

E isto é 4 de abril. E ele escreve esta carta, a última para Emma.
E ele diz, a respeito da Liberty, ele diz: "De qualquer forma,
seremos afastados disto". E estamos felizes por isso. Deixemos
o que será de nós, não podemos entrar em um buraco pior do
que este. Não ficaremos aqui, mas uma noite além desta, se
assim for, graças a Deus". Nunca pediremos um desejo
duradouro depois da Liberty in Clay County, Missouri. Já
tivemos o suficiente para durar para sempre. "Então ele vai,
finalmente vamos sair daqui, mas aqui está a ironia. E isso é em
1963, nós construímos neste centro de visitantes para
comemorar e honrar e refletir sobre esta terrível experiência
destes homens santos dos últimos dias e sua experiência na
prisão. E para acrescentar a essa ironia está a cerca de duas
milhas de distância o templo de Kansas City.

Dr. Alex Baugh:

00:57:23

Agora, não sei se isso envia uma mensagem a alguém, mas me
faz pensar que estamos de volta e sim, foi negativo. Mas veja o
que saiu dela, um profeta refinado, revelações, e conselhos e
sabedoria oportunos. E hoje estamos de volta em Liberty,
estamos de volta ao Condado de Clay. Temos o que, sete, oito
estacas em Kansas City e arredores. Estamos de volta. E a mão
do Senhor, quero dizer, poderia Joseph ter imaginado que um
dia teríamos um memorial para essa experiência e seu
sofrimento que podemos ver em uma veia positiva. E então,
como eu disse, ter congregações e um templo no Condado de
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Clay, Missouri, onde ele disse, estamos contentes de ficar
[inaudíveis], já tivemos o suficiente para sempre. Bem, ainda
não terminamos. E estamos de volta. E há santos maravilhosos
e pessoas maravilhosas no Condado de Clay, Missouri no
Condado de Caldwell, Missouri, e no Condado de Daviess,
Missouri, e no Condado de Jackson, Missouri.
Dr. Alex Baugh:

00:58:41

Acho tão incrível como funciona a mão de Deus. Situação
terrível no Missouri, mas você sabe o que, as coisas mudaram e
as coisas são muito diferentes 200 anos depois. E nós temos um
templo bem naquele lugar que ele não queria realmente estar
por perto. Ele talvez nem conseguisse entender o que
aconteceria. Não sei se ele entendeu e quanta visão ele teve,
mas acho isso maravilhoso. E isto encerra a revelação do
Missouri. É isso mesmo. Este é o fim do livro, se você quiser,
para estas maravilhosas revelações dadas no Missouri. Mas o
futuro do Missouri é glorioso. Zion não é movida para fora de
seu lugar. Algo vai acontecer lá. Sou grato por fazer parte dela
agora e espero ansiosamente por uma gloriosa Sião no futuro.

Hank Smith:

00:59:39

Muito obrigado, Alex. Fomos levantados e edificados hoje. John,
eu não sei a seu respeito, bem, eu sei a seu respeito. Eu sei que
você dirá a mesma coisa, apenas belas seções, um belo
momento.

John Bytheway:

00:59:55

Algo tão, tão profundo saindo de um momento tão difícil, mas
não quero desejar tempos difíceis. Mas veja como nos
beneficiamos disso hoje, como toda a Igreja vai ler estas seções.

Hank Smith:

01:00:11

Triunfo da tragédia. Veja o que o Senhor pode fazer. Queremos
agradecer ao Dr. Alex Baugh por estar conosco hoje. Queremos
agradecer-lhe por ouvir e ficar conosco. Nós não teríamos um
podcast se não fosse por você. Queremos agradecer à nossa
equipe de produção: David Perry, Lisa Spice, Kyle Nelson, Jamie
Neilson, Will Stoughton. Obrigado à nossa maravilhosa equipe.
E, claro, queremos agradecer aos nossos produtores executivos,
Steve e Shannon Sorensen, que amamos, e esperamos que da
próxima vez vocês se juntem a nós em nosso próximo episódio
de followHIM.
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Hank Smith:

00:00

Olá a todos. Bem-vindos aos Favoritos de Sigam-no. Meu nome
é Hank Smith. Estou aqui com meu amigo, John Bytheway.
Somos o anfitrião de um podcast chamado FollowHIM. E toda
semana fazemos um pequeno trecho chamado FollowHIM
Favoritos, onde podemos escolher uma coisa da lição desta
semana para nos concentrarmos. Estamos aqui com o incrível
Dr. Alex Baugh esta semana. Bem-vindo, Alex.

Dr. Alex Baugh:

00:23

Muito obrigado.

Hank Smith:

00:24

Sim, então vamos dar uma olhada na lição. São as seções 121,
122, e 123. John, você vai primeiro. Qual é o seu favoritoHIM?

John Bytheway:

00:34

Bem, mais uma vez, é sempre difícil escolher algo, mas eu
adoro, ao final de 123 esta pequena metáfora que eu acho que
Joseph Smith usa, talvez a tenha tirado do Livro de Tiago, a nota
de rodapé está lá, mas ele disse: "Vocês sabem, irmãos, que um
navio muito grande é muito beneficiado por um leme muito
pequeno no tempo de uma tempestade". Agora vocês
conhecem Hank, eu adoro falar sobre meu pai. Ele estava num
porta-aviões na Segunda Guerra Mundial, e esse é um navio
muito grande, mas tem um leme.

John Bytheway:

01:05

Vivemos em um tempo de tempestades, ventos e ondas. E ouça
como termina este verso, um grande navio se beneficiou muito
com um leme muito pequeno no tempo de uma tempestade ao
ser mantido em vias de trabalho com o vento e as ondas. E
quando você tem um leme, você tem um leme, isso implica que
você tem um rumo, um destino, um propósito, você sabe para
onde está indo.

John Bytheway:

01:31

E é engraçado, eu tenho uma canoa na minha garagem e
normalmente é isso que ela faz. Ela simplesmente fica
pendurada na minha garagem. Mas a coisa mais segura a fazer,
se você encontrar uma grande onda em uma canoa, a coisa
mais segura a fazer, você provavelmente sabe disso, é ir direto a
ela. Se você tentar ir para o lado, ela o derrubará. Mas se você
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tem um curso, um destino, um propósito, você é mantido em
vias de trabalho com o vento e as ondas. Sem isso, você não é
nada além de madeira à deriva. E se você quiser encontrar
trabalho de casa, vá encontrar a conversa do Presidente
Thomas S. Monson. Ele deu sobre o navio de guerra alemão, o
Bismarck e como eles finalmente afundaram o Bismarck e
adivinhe o que eles atingiram? O leme. E assim que acertaram o
leme, ele não conseguiu pilotar. E eles conseguiram afundá-lo
até afundá-lo. Mas eu adoro esta idéia, estamos em um tempo
de tempestade, vento e ondas, mas temos um propósito, um
curso, um destino, que o evangelho de Jesus Cristo nos dá e
podemos ser mantidos em funcionamento com o vento e as
ondas, então este é meu favorito.
Hank Smith:

02:33

Isso é ótimo, John. O adversário vai atrás do leme, o propósito,
certo? E tentar atacar isso. Tente se livrar disso. O meu favorito,
HIM, é mais ou menos a coisa toda. Por isso, vou olhar para o
primeiro verso.

John Bytheway:

02:47

Leia tudo isso para nós, Hank.

Hank Smith:

02:48

Sim, vamos começar apenas no início. O primeiro verso ao
último verso. Se você olhar a seção 121, versículo um, começa
com Joseph suplicando a Deus: "Onde você está? Onde está o
pavilhão que cobre o seu esconderijo?" Ou seja, onde você vai
pisar? Você vai nos ajudar? E termina, toda esta lição termina
com a seção 123, versículo 17, o mesmo Joseph Smith, que soa
realmente diferente. Ele diz no versículo 17: "Caríssimos irmãos,
façamos alegremente todas as coisas que estão em nosso
poder".

Hank Smith:

03:23

E eu sei que muitos de nós sentimos que estamos na seção 121,
versículo um, Deus, onde você está? E queremos nos sentir
como na seção 123, versículo 17, vamos alegremente fazer tudo
o que pudermos, que temos controle. Então eu acho que o
dever de casa, John, nos foi dado muito trabalho de casa esta
semana, mas o dever de casa aqui seria o que está entre esses
dois versículos? Estude tudo o que está entre a seção 121,
versículo 1 e a seção 123, versículo 17 e veja se você não fizer
essa mesma mudança, vá desse sentimento de Deus, você não
está ajudando, onde você está? Posso fazer isso. Eu sei que
posso fazer isto. Na verdade, eu posso fazer isso alegremente.
Muito bem, Dr. Baugh, qual seria o seu favoritismoHIM?

Dr. Alex Baugh:

04:08

Bem, você escolheu 121 e 123 vocês dois, então eu vou 122 e
esses são os dois primeiros versos. E pensar que um presidente
da igreja está na cadeia não é um bom pensamento. Não
consigo imaginar o Presidente Nelson sendo colocado na cadeia
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por suas crenças e pelo que fez. E Joseph Smith, é claro, está até
preocupado com isso. Ele, uma vez, em uma de suas cartas da
Cadeia da Liberdade, escreveu à esposa e disse: "Espero que
ainda me aceite". Basicamente, o que ele está dizendo é que eu
sou um condenado e os condenados não têm muita boa
reputação.
Dr. Alex Baugh:

04:53

Mas acho que o que é tão significativo é que o Senhor sabe
quem é Joseph Smith e que ele é um bom homem e que é um
profeta. E ele nos lembra disso na seção 122, onde ele lembrou
a Joseph que você ainda é um profeta, não importa as
acusações feitas contra você quando ele disse: "Os confins da
terra perguntarão pelo seu nome e os tolos terão os em
zombaria e o inferno se enfurecerá contra você, enquanto os
puros de coração e os sábios e os nobres e virtuosos buscarão
constantemente conselhos, autoridade e bênçãos de debaixo de
sua mão, os justos sabem que Joseph Smith foi um profeta justo
e bom. Os ímpios o desprezarão e basicamente dirão que ele
não é um verdadeiro profeta e que não é um homem bom".

Dr. Alex Baugh:

05:43

E o Senhor reconhece que José é seu profeta e seu ungido, e
sempre será. O resto da seção fala sobre como Deus
permaneceria com ele e que ele manteria seu sacerdócio e sua
influência para as eternidades. Portanto, sou grato por Joseph
Smith poder ser rotulado de condenado, mas acho que ele é um
profeta muito bom. Na verdade, o profeta dos profetas desta
dispensação e o Senhor reconhece isso na seção 122.

Hank Smith:

06:14

Uau, isso é incrível, Dr. Baugh. Você pode estar na categoria de
verso um. Você pode ser um tolo que o ridiculariza, ou pode ser
puro de coração e sábio e nobre e virtuoso e buscar bênçãos
sob sua mão. Ainda o fazemos hoje, não é mesmo? Ainda hoje
procuramos por José. Bem, esperamos que você ouça o podcast
completo. Chama-se followHIM. Você pode encontrá-lo onde
quer que receba seus podcasts, mas se não, por favor, junte-se
a nós na próxima semana para mais um FollowHIM Favoritos.
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