"Uma casa ao meu nome"

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:

Se o trabalho do templo é a alma da Restauração, o Templo de Nauvoo pode ser seu coração. A Dra.
Susan Easton Black retorna para compartilhar seu amor pela cidade de Nauvoo, bem como a alegria que
os santos sentiram não apenas por ter um templo, mas por ter um lugar de encontro para os santos e
visitantes mundiais, a fim de não apenas redimir os mortos, mas compartilhar o evangelho com o mundo
inteiro.
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Parte 2:
A Dra. Susan Easton Black continua a compartilhar como as ordenanças divinamente desenvolvidas do
templo são compartilhadas com o povo do Senhor em Nauvoo, até mesmo como as pessoas cantavam
enquanto as pedras do templo eram conduzidas pela cidade. Podemos nos regozijar com os primeiros
santos ao construírem Nauvoo, e estabelecer a adoração do templo que perdura até hoje.

Códigos de tempo:
Parte 1
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●

00:00 Bem-vindo a seguirHIM com Hank Smith e John Bytheway
01:22 Introdução da Dra. Susan Easton Black
03:24 Antecedentes da Seção 124 e a fundação de Nauvoo
07:24 Os problemas de Nauvoo com pântanos e malária
11:22 Os Setenta estão encarregados de cavar valas
14:26 O amor do Dr. Black por Nauvoo, experimentando escrever roteiros missionários e
servindo quatro missões lá
19:36 Joseph Smith afirma que as pessoas no futuro terão um interesse incomum em seu tempo e
as pessoas com ele
22:26 O Presidente Hinckley e a reconstrução do Templo de Nauvoo
26:57 O desejo do Governador Thomas Ford de não ser lembrado
31:58 Como era o Templo original de Nauvoo
38:49 A Casa Nauvoo
46:14 O manuscrito original do Livro de Mórmon e sua colocação na pedra fundamental da Casa
Nauvoo
50:32 Fim da Parte I

Parte 2:
●
●
●
●
●
●
●

00:00 Bem-vindo à Parte II
00:07 Batismos para os mortos eram muito comuns em Nauvoo
02:02 O Senhor quer uma casa em Nauvoo
05:27 Músicas inspiradas no transporte de pedras do templo
07:43 O Templo de Nauvoo é um sinal de que a Igreja continuaria após a morte de José
09:03 Brigham Young dá instruções para que as pessoas vão para o Ocidente depois de serem
dotadas
10:42 Os santos completam suas casas e negócios para a memória de José
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●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

14:17 José e Brigham têm um vínculo único e eterno
15:19 A fonte batismal foi chamada de Maravilha do Mundo
17:36 Os santos terminam o templo de Nauvoo pela luz do fogo e os batismos do templo estão
sendo registrados
20:28 O Senhor abençoa e adverte na seção 124
24:32 A membresia da Igreja em Nauvoo é muito jovem
30:21 Orson Hyde é designado para ficar em Nauvoo quando Brigham Young sair e depois a
destruição do Templo de Nauvoo ocorrer
33:15 O terreno do Templo de Nauvoo é descoberto e adquirido na década de 1950
38:38 Os cemitérios e cemitérios de Nauvoo espelham a tradição israelita
40:24 A coragem de Mary Fielding Smith em conseguir que o mafioso parta
43:42 A Dra. Susan Easton Black compartilha seus pensamentos sobre Joseph Smith como
tradutor, vidente, revelador e profeta.
46:05 Fim da Parte II
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Informações biográficas:

A Dra. Susan Easton Black ingressou na faculdade da Universidade Brigham Young em
1978, onde atualmente é professora de história e doutrina da Igreja. Ela também é exdiretora associada de Educação Geral e Honras e diretora de História da Igreja no Centro
de Estudos Religiosos.
Recebeu inúmeros prêmios acadêmicos, recebeu o Prêmio Karl G. Maeser de Professor
Destacado da Faculdade em 2000, o maior prêmio concedido a um professor no campus
da BYU Provo. A Dra. Black foi autora, editou e compilou mais de 100 livros e 250
artigos.
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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
propósitos 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.

44 Doutrina e Convênios 124 Mostrar Notas Página 6

Hank Smith:

00:01

Bem-vindo a seguirHIM. 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. Nós adoramos aprender. Gostamos de
rir.

Hank Smith:

00:13

Queremos aprender e rir com você.

John Bytheway:

00:15

Como juntos, nós seguimosHIM.

Hank Smith:

00:20

Olá a todos. Bem-vindos a mais um episódio do followHIM. Meu
nome é Hank Smith. Eu sou seu anfitrião. Estou aqui com meu
co-apresentador puro de coração, John Bytheway. Olá, John.
Você é puro de coração.

John Bytheway:

00:32

Meus filhos têm um adjetivo melhor para mim, é comum. Isso
seria...

Hank Smith:

00:36

Certo, sim. Sim. Estou aqui com meu colega comum, John
Bytheway. As crianças estão todas, sim, finalmente.

John Bytheway:

00:44

Isso seria papai, sim.

Hank Smith:

00:46

Queremos lembrar a todos que você pode encontrar o podcast
nas mídias sociais. Temos uma página da Instagram. Temos uma
página no Facebook, nossa maravilhosa Jamie Neilson a dirige.
Portanto, venha e confira todos os extras que temos lá. Se você
quiser assistir ao podcast, ao invés de ouvi-lo, você pode
encontrá-lo no YouTube. E se você quiser ir ao nosso site,
followhim.co, followhim.co, e por favor, reserve um tempo para
avaliar e rever o podcast, isso realmente nos ajuda. Ei John,
temos aqui uma convidada que é famosa por seu conhecimento
da história da igreja. Diga-nos quem nós temos conosco.

John Bytheway:

01:22

Oh, estou tão animado. Eu disse a Kim, minha esposa, esta
manhã, Ei, temos a Susan Easton Black esta manhã. Ela disse:
"Oh, minha professora favorita de história da igreja". Mas não
lhe diga isso porque eu também tinha outros". Mas tão feliz por
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tê-la de volta. Ela ensinou história e doutrina da igreja na BYU
por 32 anos. Primeira mulher contratada como membro do
corpo docente em tempo integral na faculdade de Educação
Religiosa. Acho que agora só lhe chamam Educação Religiosa.
Recebeu o prêmio Carl G. Maeser Distinguished Faculty Award
em 2000, foi a primeira mulher a ser homenageada com isso.
Ela é uma oradora popular, uma escritora prolífica. Ela é uma
daquelas que pode falar sem notas durante dias e dias. Acho
que ela tem uma memória fotográfica. Ela é a mãe de três
filhos, ela é atualmente casada com George Durrant. Eles
serviram várias missões juntos, incluindo uma temporada como
escritores para o Departamento de Currículos da Igreja.
John Bytheway:

02:14

Não sei quem escreveu isto, mas isto soa muito Coctrine e
Covenants. Incluindo uma temporada como escritores do
Departamento de Currículo da Igreja. Ela tem feito parte da
equipe Central de Doutrina e Convênios. Espero que as pessoas
conheçam o BookofMormoncentral.org, e Doctrine and
Covenants Central também. Estes grandes websites. Ela é
autora de mais de 130 biografias concisas, assim como de uma
série de insights de cada seção. E recentemente foi
homenageada com um prêmio vitalício pela Associação de
Editores Santos dos Últimos Dias. E eu não sei, você já contou
todos os livros que escreveu? Quero dizer, acho que eles têm
uma ala inteira na Biblioteca do Congresso para você, não têm?

Dra. Susan Black:

02:57

Acho que não. Eu acho, John, como professor, sempre nos
disseram que você tinha que publicar ou perecer. E eu fui a
única professora que levou isso a sério.

John Bytheway:

03:10

Eu tenho uma ala na Goodwill, mas não na... Sim. Isso é
maravilhoso. Mas estamos tão felizes em tê-lo. Sei que nossos
ouvintes ficarão entusiasmados por você estar de volta
também. E obrigado por estar conosco novamente.

Dra. Susan Black:

03:23

De nada. É um deleite.

Hank Smith:

03:24

Oh, Susan. Estou tão entusiasmada porque no cabeçalho temos
apenas uma seção para estudar hoje. É a seção 124, e é a
primeira seção dada em um lugar chamado Nauvoo, Illinois. E
quando vi isto, pensei: "Temos que colocar Susan no programa",
porque já estive em Nauvoo com você. Eu vi seu amor por ela.
Espero que nossos ouvintes também possam sentir um pouco
disso. Diga-nos... Volte para cima. A seção 123 é 1839. A seção
124 é 1841. Isso é dois anos entre as seções. Sim, vamos recuar
e nos dizer como, quando e o que aconteceu para nos levar a
Nauvoo, Illinois.
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Dra. Susan Black:

04:16

Muito obrigada, Hank. De qualquer forma, é ótimo ver você
novamente e John também. Então, se voltarmos até 1839,
sabemos que muitos dos santos que haviam fugido da ordem de
extermínio no Missouri foram para um lugar chamado Quincy,
Illinois. E lá eles foram assistidos. Joseph Smith descreve-o,
disse ele, "Ele poderia ter ido de mãos dadas com Abraão, Isaac
e Jacob, se não fosse a caridade, a bondade, do povo de
Quincy". Mas uma vez que estivemos lá em '39 por alguns
meses, em maio de 1839, será realizada uma conferência. E a
decisão na conferência é que os santos subiriam agora para
uma área que Isaac Galland e outros possuíam chamada
Commerce.

Dra. Susan Black:

05:15

Assim, os primeiros santos dos últimos dias a partirem, então,
de Quincy para vir até o Comércio, você está a mais de 40
milhas, dependendo da estrada que você tomar, certo, foi
Joseph Smith e sua família. E eles chegaram em 10 de maio de
1839. Assim, uma vez no Comércio, você começa a ver muitos
dos Santos que tinham ido para Quincy subindo. Outros tinham
ido para Iowa para se mudarem para cima. Podemos encontrálos tão distantes quanto St. Louis, alguns ainda em Kirtland
tomam a decisão de também se mudar para cima. Assim, entre
'39 e esta revelação em janeiro de '41, você tem agora milhares
de santos subindo para um lugar chamado Comércio, que
Joseph acabará por renomear Nauvoo, o que significa uma "bela
situação". "E realmente foi por um tempo.

Hank Smith:

06:14

E quando chegaram lá, o que os fez escolher aquele pedaço de
terra em vez de outro lugar?

Dra. Susan Black:

06:22

Bem, em algum outro lugar, eu acho que poderia ter sido caro.
Para Isaac Galland, ele estava disposto a trocar propriedades
que tínhamos tido no Far West e em outros lugares em Nauvoo
que tínhamos estado, ou em outros lugares no Missouri que
tínhamos sido forçados a abandonar. E assim, basicamente sem
dinheiro para baixo, eles são capazes de se mudar para lá. E
com a assinatura de contratos de terrenos, propriedades
imobiliárias, Sidney Rigdon era um grande assinante. Joseph
Smith também, nós nos mudamos para aquela área. Mas isso
não era desejável. E parte da razão é que parte do terreno é um
pântano. E assim esta terra, se olhássemos para ela
historicamente, diríamos que já foi, é claro, o que eles
chamavam de Território Indígena. Diríamos nativos americanos.
E então começamos a fazer colonos se mudarem para cá, sendo
o primeiro James White e sua família que lhe deram o nome de
Vênus. E você percebe que esse é um grande nome, e que
atraiu muitos homens.
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Dra. Susan Black:

07:27

Se um homem vai para o oeste para uma nova terra, ele
normalmente vai sozinho. E então, se ele gosta do que vê, então
ele volta e pega sua esposa e sua querida. E às vezes elas são
realmente uma e a mesma coisa. E assim James White vai, ele o
chama, Vênus, os homens se mudam para lá, mas o pântano
tornou tudo muito difícil. E quando eles estavam lá, construíram
casas de dois andares pensando que poderiam ficar acima dos
cheiros do pântano. E o problema era que eles sofriam de febre
do pântano, e sabemos que era malária. E, desmontando a
palavra, ar maligno, e fácil, para ficar acima do ar ruim,
constrói-se uma casa de segundo andar, como a casa de campo.

Hank Smith:

08:17

Pronto, é só construir.

Dra. Susan Black:

08:19

Acaba de se acumular. Mas muito em breve eles estão doentes.
Eles vão embora. E depois vêm estes empresários como Isaac
Galland, que... Bem, eles criaram o que se chamaria uma cidade
de papel. Na verdade, eles desenharam sua cidade onde tinham
quatro partes, tinham um grande canal vindo pelo meio, e o
plano deles era pegar esses pedaços de papel, ir para o leste. E
naquela época, e provavelmente ainda hoje, algumas das
pessoas realmente ricas dos Estados Unidos viviam em
Connecticut. Com a idéia de vender suas terras ao povo de
Connecticut, quem não saberia que era uma terra pantanosa,
certo?

Dra. Susan Black:

09:03

E tal negócio, compre algo aqui no Mississippi. Bem, não
funciona porque há, lembre-se da corrida no banco em '37, que
tanto afetou a Kirtland Safety Society, e então o estado de
Illinois teve uma corrida no banco em '39. E de repente
empresários como Isaac Galland e outros estão procurando,
onde podemos despejar esta terra, e quem são as pessoas
desesperadas o suficiente? Que Joseph diz: "Não há lugar
melhor para se apresentar, agora vou ao Comércio para
construir uma cidade que será uma luz para o mundo".

John Bytheway:

09:42

A primeira vez que visitei Nauvoo, pensei... Assumi que o
pântano significa que está no mesmo nível do rio, e você está
subindo uma colina. Pensei: "Como é este pântano?" E o
pântano, evidentemente, não veio do rio, certo? Veio de
nascentes?

Dra. Susan Black:

10:00

Certo. Há muitas molas sob Nauvoo. Nauvoo é construída sobre
pedra calcária, e a água desce do bluff para a parte mais plana.
A água é inundada. Quer dizer, você vê Nauvoo agora, e para
chegar lá, muitos de nós atravessamos a represa por um lugar
chamado Keokuk, certo? E então lá fora, quando chegamos a
Nauvoo, podemos ver que Nauvoo é uma península que se
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precipita no rio Mississippi. Mas que ao formar aquela represa,
eles criaram do rio Mississippi um lago, chamado Lago Cooper. E
assim, muito mais água do que os santos teriam visto. Quer
dizer, eu acho que com óculos de espionagem, você poderia
realmente ver até Montrose na época, e ver duas ilhas que
agora estão submersas devido ao efeito do lago.
Hank Smith:

10:56

Ah, está bem. Então, o rio teria sido muito menor.

John Bytheway:

11:00

Sim. E o pântano não era o rio sendo alto. O pântano estava
escoando do bluff e das nascentes ou o que quer que fosse, e
então eles tiveram que cavar estas valas para drenar tudo. Esse
trabalho foi um?

Dra. Susan Black:

11:13

Certo. E assim, sim, trabalho um. Você diz: "Rapaz, eu gostaria
de ser uma das primeiras a chegar em Nauvoo".

John Bytheway:

11:19

Para que eu possa cavar uma vala.

Dra. Susan Black:

11:22

E definitivamente a tarefa foi cavar valas. E quase como se você
estivesse cavando valas para poder ter um pequeno afluente,
assim você pode controlar a água agora que ela se dirige para o
Mississippi. E liderando esse esforço estarão os Setenta, e
eventualmente Nauvoo terá 35 Quorum dos Setenta. Quero
dizer, é justo, mas foi cavar aquelas valas e eventualmente eles
se mudarão para obras públicas como a Casa Nauvoo e o
Templo Nauvoo, um salão de música, esse tipo de coisa.

John Bytheway:

11:53

E eu acho, não é verdade que à beira da estrada, você ainda vê
as valas na estrada norte-sul lá?

Dra. Susan Black:

11:59

Certo. Se você estiver descendo a Rua Durfee, a rua principal
que levará ao templo hoje, bem ao lado do Parque Estadual do
Nauvoo, você ainda poderá ver restos das valas. E tendo estado
lá na semana passada, eles precisam aparar. Caso contrário, as
valas se preenchem e muito em breve você estará realmente de
volta àquele pântano.

John Bytheway:

12:21

Sim.

Hank Smith:

12:22

Você estava lá na semana passada, Susan?

Dra. Susan Black:

12:24

Eu era.

John Bytheway:

12:25

Portanto, o quorum dos anciãos é para a movimentação de
pessoas e os setenta são para cavar valas. Está bem.
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Dra. Susan Black:

12:31

Os Setenta, sim. Foi assim no início.

Hank Smith:

12:35

Então Susan, é janeiro de 1841 quando recebemos esta
revelação, o que aconteceu que até mesmo estimula isto? Esta
certa revelação aqui?

Dra. Susan Black:

12:48

Bem, quando eles chegam à cidade, você percebe que tem que
drenar as valas, colocar em suas casas, colocar em seus jardins,
sua loja ao lado de sua casa, seu celeiro. E basicamente todos
são agricultores. E assim dizem algumas pessoas, bem, Joseph
Smith orquestra e é o arquiteto de Nauvoo. E eu vou, bem,
quando todos eles são agricultores, eles não podem viver todos
juntos. Assim, se você olhar para qualquer mapa entre 1839 e
41, você pode ver que Joseph Smith tem 23 comunidades em
um dos lados do Mississippi. E depois, do lado do Iowa, no
Mississippi, você tem 15. Então, entre tudo isso, você tem tudo
isso acontecendo, mas depois vem a pergunta, estamos agora a
19 de janeiro de 1841. Quando você pode contar que os santos
e Joseph Smith estariam realmente vivendo em Nauvoo e não
em sua fazenda? Você diria que nos meses de inverno. E assim,
19 de janeiro, Joseph Smith... e não sabemos o local onde ele
estava... mas Joseph Smith em Nauvoo recebeu uma revelação
muito longa do Senhor, que leva 145 versículos. E essa é a nossa
seção 124.

John Bytheway:

14:13

E é a seção mais longa, não é?

Dra. Susan Black:

14:16

Bem, eu acho que você poderia olhar a seção 76, há algumas
que poderiam rivalizar com ela.

Hank Smith:

14:20

Isso poderia competir, sim.

Dra. Susan Black:

14:21

Mas por este período de tempo, com certeza é o mais longo.

Hank Smith:

14:26

Susan, sei que vamos falar mais sobre a revelação em si, mas só
quero ouvir um pouco sobre sua experiência em Nauvoo. Sei
que você tem uma casa lá, ou teve uma casa lá, que você doou,
mas o que você acha de Nauvoo? Por que você a ama tanto? Já
estive lá com você, e você quase pode sentir isso vindo de você.
Ele irradia de você, um amor por este lugar. Por que você o ama
tanto?

Dra. Susan Black:

15:00

Certo. Adoro Nauvoo, já servi em quatro missões agora em
Nauvoo. Eu escrevi roteiros. Tentei encontrar todas as pessoas
que viviam nas diferentes comunidades. Então, essa foi uma
missão. Servi uma missão durante um ano no templo de
Nauvoo, fiz a canção e a dança no palco, ajudei a montar suas
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terras e o escritório de discos. Portanto, pode-se dizer tudo isso.
E tinha uma casa lá desde 2005. O que eu sinto sobre Nauvoo?
Na verdade, acho que começou para mim, fiz uma viagem de
História da Igreja com meu professor favorito na BYU, Milton V.
Backman, Jr. E passei pelo Missouri com ele, e chegamos a
Nauvoo e ele acabou de se iluminar. E a loucura, eu também, e
sempre serei grato por isso. E eu me vi fazendo tanta pesquisa
em Nauvoo, e me cansei dos hotéis e do aluguel de algo por
uma semana.
Dra. Susan Black:

16:05

E eu vou, é isso, vou tornar isto mais permanente. E você diria,
eu amo as pessoas do passado. Escrevi sobre, acho que todas as
pessoas que andavam pelas ruas do Velho Nauvoo, de suas
propriedades rurais, faziam batismos para os mortos? Eles eram
membros da Igreja? Eles se juntam à igreja reorganizada? De
qualquer forma, eu simplesmente adorei. E se você dissesse,
como me sinto em relação ao povo atual de Nauvoo? Só para
lhe dar um exemplo de ontem, tive uma empresa de furgões de
mudança que ia passar em minha casa e trazer algumas coisas
para Utah, certo? E eles estavam atrasados, e um amigo sentouse em minha casa por mais de uma hora esperando por eles. E
então, quando chegaram, ela perguntou se tinham comido e
não tinham comido. E ela foi para casa, pegou comida e a
trouxe de volta para eles.

Dra. Susan Black:

17:01

Esses tipos de vizinhos são difíceis de se encontrar, certo? E eu
amo o povo de Nauvoo. Na semana passada, dei algumas
palestras e uma noite fomos ao Annie's Custard e descobri que
estava fechado. E eu bati na porta: "Deixe-me entrar". "E Helen
abriu e eu disse: "Preciso comer isto, isto, isto", e ela não me
permitiu pagar. Agora, é aí que você sabe que tem... Eu tenho
alguns amigos incríveis lá. E acho que no tempo de José, o
Senhor pegou e levou o melhor dos melhores, e acho que ainda
hoje é a mesma coisa. Portanto, eu amo as pessoas atuais em
Nauvoo tanto quanto tenho as do passado.

Hank Smith:

17:47

Muito bem. Não consigo imaginar como Annie's Custard vai ser
bombardeada por pessoas dizendo: "Susan diz que não temos
que pagar".

Dra. Susan Black:

17:57

Bem, espero que eles dêem uma gorjeta muito boa.

John Bytheway:

18:01

Posso ter o Desconto Susan? Sim.

Dra. Susan Black:

18:03

Sim, sim.
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John Bytheway:

18:04

Ei, eu queria lhe perguntar, acho que me lembro de uma vez ter
jogado fora o nome de meu quinto bisavô, e que você sabia
exatamente quem era, que eu acho que foi dotado em Nauvoo
seu nome era Samuel Alexander Pagan Kelsey.

Dra. Susan Black:

18:22

Sim.

John Bytheway:

18:22

Isso lhe diz alguma coisa?

Dra. Susan Black:

18:23

Então, eu sei que você pode ver atrás de mim.

John Bytheway:

18:25

Seu nome está lá dentro.

Dra. Susan Black:

18:27

E isso é realmente uma visão melhor, mas você está vendo que
estou sentada na minha biblioteca, que eu acho que é na
verdade a maior sala da casa. E onde você vê aqueles livros
azuis, eles ainda continuam, e há... Bem, são 48.000 páginas. E é
das pessoas que tinham conhecido o Profeta José com uma
ênfase real naquelas de Nauvoo. E você sabe, eu disse: "Por que
eu faria tudo isso?" E eu disse: "Se eu achasse meu marido mais
engraçado, provavelmente não o teria feito". Eu só tinha algum
tempo livre, está bem.

John Bytheway:

19:08

48.000 páginas porque eu tinha algum tempo livre. Ok.

Dra. Susan Black:

19:11

Sim. Sim.

Hank Smith:

19:13

E John, isso traz à tona um grande ponto. Se as pessoas abrirem
seu aplicativo de Busca de Família, você pode realmente ir a
uma coisa chamada Map My Ancestors, e você pode ver se você
tinha parentes em Nauvoo.

John Bytheway:

19:24

Em Nauvoo, sim.

Hank Smith:

19:25

Quando lá fui, eu tinha dois parentes que moravam em Nauvoo,
George Washington Clyde e John Wooton, ambos em Nauvoo.
Enterrados lá.

Dra. Susan Black:

19:36

Sim. O pPophet Joseph Smith disse que haveria pessoas que
viriam atrás dele que teriam um interesse incomum em sua
geração, em seu tempo e em seu povo. E eu acho que
obviamente vocês dois têm, eu não sei se chamariam isso
apenas uma paixão, mas o amor pelo povo. Isso não significa
que todos eles tenham permanecido fiéis, mas quando estavam
em cena, todos eles deram uma contribuição. E eu acho que, às
vezes, nós perseguimos pessoas que não se agarram a cada
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minuto de suas vidas, mas eu acho que elas estavam lá, e sua
contribuição precisa ser lembrada.
Hank Smith:

20:19

Sim. E há apenas, há algo naquele lugar. Eu adoro ir até lá. Eu
adoro levar grupos para lá. John, eu sei que você também
adora. Você vem naquela curva e sobe em direção ao templo, e
oh, você é apenas... Não há lugar como este.

Dra. Susan Black:

20:34

Sim. É uma visão. Acho que todos nós dizemos, desculpe John,
que vamos a locais diferentes e eu pergunto, você sente o
Espírito do Senhor? Em Nauvoo, mesmo em suas vans
missionárias, diz: "Espírito de José". "Então você quer
perguntar, você sentiu o Espírito de José? E tive a ocasião de ler
todas as orações dedicatórias da pequena padaria à loja de
armas Jonathan Browning Gun Shop para o Wainwright. Isto é,
continua e continua e continua e continua. E é tão interessante,
mesmo que você possa ler, digamos na padaria, ler sobre Lucia
Scoville e seus filhos, os bolos de casamento e o custo de tudo
isso.

Dra. Susan Black:

21:16

Mas antes que tudo seja dito e feito, elas são dedicadas à
memória de Joseph Smith. Portanto, quer você esteja olhando
para o Jardim das Mulheres junto ao Nauvoo Visitor Center,
quer esteja descendo a rua no Boot and Shoe Place, memória
de Joseph Smith. E é interessante, não é apenas a lembrança de
Joseph Smith. Se você começou a olhar para datas de
dedicação, sua data de dedicação mais consistente é sempre em
junho, e é em torno do martírio. Portanto, Nauvoo é um lugar
de Restauração em memória de Joseph Smith. E de que é uma
memória? Do martírio que ele selou sua vida com seu
testemunho do Livro de Mórmon, Doutrina e Convênios, e
Doutrina e Convênios que estamos estudando este ano. Isso
não é ótimo?

Hank Smith:

22:11

Sim. Sim, isso é lindo. John, você ia dizer algo sobre o Nauvoo,
virando aquela curva?

John Bytheway:

22:16

Oh, eu só, a primeira vez que lá fui, Hank, você provavelmente
estava na terceira série ou algo assim. Eu não sei. Mas havia...

Hank Smith:

22:24

Os santos tinham acabado de sair, certo? Quando eu cheguei lá.

John Bytheway:

22:26

Sim, é isso mesmo. Eu estava tipo, "Tchau!". Não, o templo era
apenas grama, mas havia quatro pedras marcando onde os
cantos teriam sido. E assim, para mim ver isso e ter isso me
afetado, o fato de ter desaparecido e depois voltar mais tarde e
ver o templo totalmente acabado foi apenas um momento
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realmente uau para vê-lo de volta lá novamente. E tenho
certeza de que Susan se lembrará, quando exatamente, quando
o Presidente Hinckley fez esse anúncio? Lembro-me de um
suspiro audível quando ele o anunciou, e quando o
terminamos?
Dra. Susan Black:

23:06

Ok. Muito bem. Então, em abril de 1999, estou sentada em
casa, assistindo a Conferência [Geral] e vestindo suores. Eu não
sou uma boneca. Eu sei que meu nome não está sendo
cancelado. Portanto, estou sentado em casa, e é bem no final. E
o Presidente Hinckley está agradecendo a todos por suas
palestras. E então ele começa a tossir. E eu digo a mim mesmo,
e antes que ele tussa, ele diz: "Eu tenho um anúncio a fazer". E
então ele tosse. E eu digo para mim mesmo: "Alguém lhe dê um
copo d'água". Quero dizer, se houver um anúncio de alguém, eu
gostaria de ouvir, eu gostaria de ouvir o dele", certo. E então ele
diz: "Eu gostaria de anunciar que vamos reconstruir o Templo
de Nauvoo". E de repente para mim, apenas lágrimas. De
qualquer forma, você pode gostar disto. Quando a Conferência
terminou, recebi uma ligação de um amigo no Centro de Estaca
de Nauvoo que disse que o presidente da estaca, Darrell Nelson,
que agora é o dono da loja de chocolate em Nauvoo, queria que
ela me ligasse e perguntasse o que aconteceu no resto da
Conferência.

Dra. Susan Black:

24:18

E eu disse: "Eu vou contar, mas você tem que me contar o que
aconteceu quando o anúncio foi feito em Nauvoo". E ela disse:
"Alguns começaram a assobiar, a bater palmas, outros se
ajoelharam, estão rezando". E eu respondi: "Bem, o que você
está fazendo depois?". E ela disse: "Vamos todos para aquela
depressão de que John falou, onde você tinha as pedras e tinha
o círculo no meio, a escadaria circular e onde a fonte batismal
tinha estado". E ela disse: "Vamos dar as mãos em volta daquele
terreno", que fica em quatro acres. E ela disse: "Vamos cantar
'O Espírito de Deus Como um Fogo que Arde'. ’ " E depois disso,
levará quase seis meses para obter a aprovação da Câmara
Municipal de Nauvoo para que haja a construção para avançar.
Mas então a construção segue em frente, e Nauvoo nunca tinha
visto o mesmo. Nauvoo luta agora para ser uma cidade de 1.000
pessoas.

Dra. Susan Black:

25:18

E de repente você tem Jacobson e Layton Construction. Eles só
estão entrando com grandes caminhões. E, eventualmente,
você tem uma, oh, você tem a casa aberta. E mais de 330.000
pessoas visitaram aquela casa aberta. E então você consegue,
agora está chegando a hora de, quando será dedicado? E eu me
lembro de amigos no Edifício Joseph Smith, nós passamos e
dizíamos: "6 de abril, vai ser dedicado 6 de abril". E nós íamos,
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não, não. E outros dizem: "Não, 15 de maio, o sacerdócio". E
você diria: "Quando foi dedicado? 27 de junho, martírio, 2002. E
para conseguir um assento no prédio para a dedicação, bem, eu
teria feito qualquer coisa. Então, neste caso, levei as esposas da
Autoridade Geral para lá, mostrei-lhes os locais e garanti um
assento para o 27 de junho de 2002. E eu tinha dito: "Ei, mesmo
que eu esteja sentado nos chifres dos bois, eu só tenho que
entrar".
Dra. Susan Black:

26:23

E eu acabei sangrando bastante no andar de cima, mas fiquei
em uma sala de selagem. E o Presidente Hinckley, para mim, foi
tão incrível. Você tem homens cantando do coro, o Coro do
Tabernáculo, cantando "Louvor ao Homem", que foi o elogio
fúnebre dado por W.W. Phelps, ali nos cantos. E então o
Presidente Hinckley, quando se levanta, antes de dedicar aquele
edifício, diz: "Quero falar-lhes de um homem chamado Thomas
Ford".

John Bytheway:

26:56

Eu me lembro disto.

Dra. Susan Black:

26:57

E está bem. Não sei se fui a única que praticamente pulou do
meu lugar, mas li muitos livros chatos em minha vida e escrevi
ainda mais, certo? Mas Thomas Ford escreveu um livro
chamado A História de Illinois. E em A História de Illinois, você lê
e lê, e então você lê ele tem três medos. E seus três grandes
medos eram que houvesse alguém que mantivesse vivo o nome
de Joseph Smith. Portanto, obrigado, Hank e John, vocês estão
contando ao mundo. Eu adoro isso. E todos aqueles
missionários lá fora voltam. E então seu segundo medo foi
aquele nome de lugar, como Nauvoo, uma pequena cidade no
meio do nada. Seu aeroporto mais próximo é St. Louis. Vai
demorar três, quatro, quem sabe quanto tempo, dependendo
de quantas vezes você parar. E nomes de lugares como Nauvoo,
Palmyra, seriam tão familiares para pessoas do mundo inteiro,
como Belém e Getsêmani. Eu posso dizer isto.

Dra. Susan Black:

28:07

E então seu terceiro medo, ele temia que houvesse um grande
orador que um dia ligasse seu nome a Herodes e Pôncio Pilot. E
quem era aquele grande orador? Quer dizer, você poderia
sintonizar em todo o mundo, fazer o Gritar Hosannah em
centros de estaca em todos os lugares. E aqui está este homem
maravilhoso que é do meu tamanho, certo? Gordon B. Hinckley
agora se levanta e diz: "Quero falar-lhe sobre Thomas Ford". E o
mundo inteiro aprendeu que ele literalmente virou as costas.
Não é como se ele tivesse atirado na arma que matou Joseph,
mas ele tornou isso possível por sua total ineptidão. Ele
simplesmente não cumpriu sua missão. Então uau, estar lá e
depois ouvir o presidente Hinckley dedicar aquele prédio. E
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depois, para perguntar às pessoas depois, passear pela Parley
Street e mudá-la para a Trilha da Esperança. Em outras palavras,
para a Trilha da Esperança, estamos indo para o Oeste, foi
apenas um dos dias mais espetaculares da minha vida.
Hank Smith:

29:18

Tenho que ler isto para você, Susan, tenho-o em meu telefone
aqui. Ele diz: "É de se temer". Aqui é o Governador Ford. "É de
se temer que no decorrer de um século, algum homem dotado
como Paul, algum orador esplêndido, que será capaz de, por sua
eloqüência, atrair multidões de milhares que estão prontos para
ouvir e se deixar levar. Ele pode comandar uma audiência e
pode comandar o sucesso, respirar nova vida e fazer com que o
nome do mártir José toque alto e agitar as almas dos homens
tanto quanto o poderoso nome do próprio Cristo". E então ele
lista desses nomes, "Sharon, Palmyra, Manchester, Kirtland, Far
West, Adam-ondi-Ahman, Nauvoo e Cartago podem se tornar
nomes santos e venerados". Lugares de interesse clássico, em
outra época como Jerusalém, o Jardim do Getsêmani, o Monte
das Oliveiras, o Calvário".

Hank Smith:

30:11

E ele diz: "Este autor se sente degradado por essa reflexão".
Você acha? Ele diz: "Ele será atrelado à memória de Joseph
Smith", ou seja, ao próprio. Eu não quero ser atrelado à
memória de Joseph Smith. Portanto, quero dizer que o
Governador Ford se tornou um pouco profeta ao dizer, sim. Pois
é. Esses nomes são importantes para nós. Cada um deles. Sim. E
lembro que você me contou uma história sobre o Presidente
Hinckley no túmulo do Governador Ford. Você se lembra de ter
contado essa história, Susan, que ele iria caminhar na frente do
túmulo e...

Dra. Susan Black:

30:53

Sim. Penso que para o Presidente Hinckley, seu amor pela
história, pelos sites de História da Igreja, quero dizer, você
apenas começa a procurar e você pode encontrá-lo em
dedicatórias, reedicações por todo o lugar. E ele tinha fortes
sentimentos sobre o Governador Ford.

Hank Smith:

31:15

Sim, ele fez.

Dra. Susan Black:

31:17

Sim. Você quer estar do lado bom de um profeta, você conhece
todos nós, John e Hank, nós temos que fazer boas escolhas aqui.

John Bytheway:

31:25

Só me lembro que quando voltei lá, não consegui... Acho que
minha família comentou sobre isso. Eu não conseguia parar de
abanar a cabeça só porque havia este templo. Nós estávamos
de volta. Quero dizer, eu não conseguia... Todo o meu
seminário, todos... Que tínhamos sido expulsos de Nauvoo e
que eles o estavam pintando e que tinham que sair e que estava
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de volta e que era lindo. E eu não consegui... Eu não posso
olhar, estamos em Nauvoo. Então isso foi, estou tão feliz que
você tenha revivido um pouco daquela força, daquela dedicação
e tudo mais.
Dra. Susan Black:

31:58

E só tínhamos uma foto do antigo Templo de Nauvoo, certo? E
assim de repente os arquitetos e aqueles que o estão
projetando estão desesperados. O que deve ser incluído no
interior, no exterior, nas cores? E sabemos que a Loja de Tijolos
Vermelhos de Joseph Smith, onde eles tinham o primeiro dom,
que o interior da loja era pintado com leitelho e sangue de boi.
E por isso era vermelho. E assim, ao falar com o arquiteto,
tentando dar idéias, eu disse: "Bem, é claro que o interior é
vermelho". E se você esteve no templo, rapidamente percebeu
que eu não tenho poder ou influência. E tendo servido ali um
ano como obreiro missionário do templo, posso assegurar-lhe
que não encontrei um edifício vermelho, ou uma sala vermelha
em todo o edifício. Sim. Bem, a outra coisa é que quando eles
tinham a fonte de madeira, e essa é a que era realmente usada
para batismos, certo?

Dra. Susan Black:

33:04

Quando eles tinham a fonte de madeira, os bois eram todos de
madeira. E então a tigela que eles seguram era toda de madeira.
E assim tudo era de madeira, exceto as orelhas dos bois eram
de lata, T-I-N. E assim eu disse ao arquiteto, mesmo que você
esteja fazendo pedra, eu quero essas orelhas de lata, T-I-N,
sobre o oxigênio para que ele lhe dê este jarro. O bling era
grande, ele meio que saltava para fora, mas mais uma vez, sem
poder ou influência e obviamente não acontecia, mas ainda
acho que ficaria ótimo.

Hank Smith:

33:38

Um pouco de cromo nesses bois.

Dra. Susan Black:

33:41

Sim.

John Bytheway:

33:41

Sim. Isso me faz lembrar que eu estava lendo no livro Saints
sobre o Templo de Kirtland. Será que me lembrei que o telhado
era vermelho, e os lados eram azuis ou algo assim?

Dra. Susan Black:

33:53

Certo. O telhado é vermelho, depois as janelas são azuis e as
portas são todas verdes.

John Bytheway:

33:58

E as portas verdes? E é que, eu acho que as roupas passam pela
moda, assim como a arquitetura e as cores, mas...

Dra. Susan Black:

34:08

Certo. Como costumava ser naquela época, você construía uma
cabana de madeira, depois recebia dinheiro, construía uma casa
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de aplausos e depois... Mas como você sabia que alguém estava
bem, é que eles salpicariam seus prédios com cores. E em
nenhum lugar você vê melhor do que aquela casa da fazenda
John Johnson em Hiram, Ohio. O chão do quarto de Joseph
Smith, o azul, o vermelho, o verde, parece uma espécie de
tabuleiro de xadrez.
John Bytheway:

34:33

Sim. E a sala de revelação, é laranja? Quero dizer, há guarnições
ao redor das lareiras que são...

Dra. Susan Black:

34:41

Certo.

John Bytheway:

34:41

A maneira como a madeira é envernizada ou pintada é um
pouco redemoinhos.

Dra. Susan Black:

34:45

E você tem toda a turquesa.

John Bytheway:

34:45

E você é como, oh, isso é muito interessante quando você o vê.

Hank Smith:

34:48

A casa dos Whitney é amarela brilhante. Sim. É isso aí.

Dra. Susan Black:

34:51

Sim. Então você pode dizer, nós precisamos... Agora somos
todos, o quê? Cinza ou bege, e você é tipo, o quê?

Hank Smith:

34:56

Sim, onde o perdemos?

Dra. Susan Black:

34:57

Precisamos espargir nossas casas.

John Bytheway:

34:58

Se pudermos pagar alguma tinta, vamos...

Hank Smith:

35:00

Sim, vamos verde brilhante. Tenho certeza de que minha esposa
vai ficar muito entusiasmada com isso.

John Bytheway:

35:07

Bem, vamos entrar em alguns destes versos. Adoro como isto
começa com esta idéia de uma proclamação. Você quer nos
guiar através de como começa esta revelação?

Dra. Susan Black:

35:20

Para mim, amo Joseph Smith, e amo a ousadia quando a
revelação começa. E especialmente quando ele diz para fazer
uma proclamação a todos os reis do mundo. E então, enquanto
avança, ele lhes diz para acordarem. Vocês são como reis. A que
eles devem acordar? E eles devem despertar para as
necessidades das filhas de Sião, e trazer seu ouro e prata, e
basicamente ajudar a construir o que é conhecido como a
estaca da esquina da Igreja, depois Nauvoo, Illinois. E isso não
seria ótimo se elas o tivessem feito, e se o fizessem hoje.
Nauvoo poderia certamente usá-la.
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Hank Smith:

36:11

Vamos deixar que você faça o show aqui, Susan, nos
acompanhe verso a verso, o que você quer que vejamos.

Dra. Susan Black:

36:18

Muito bem. Então, olhando para a revelação, você tem os
primeiros 14 versos é Joseph Smith e um grande desejo de
enviar uma proclamação a todos os reis da Terra, aos
presidentes dos Estados Unidos, aos governadores, a todos os
governantes, para que saibam que estamos em Nauvoo. E então
muda de lá para falar de homens que Joseph tinha conhecido
que tinham uma grande integridade, e deles apenas um estava
vivo naquela época. Então, temos Hyrum Smith, seu irmão, um
homem de grande integridade, mas depois Joseph... O Senhor
se refere a outros dois. David W. Patten, que morreu na Batalha
do Rio Crooked, e Joseph Smith, Sr., que havia morrido em
1840. Mas todos os três homens tinham integridade. Você
poderia imaginar algo melhor dito sobre qualquer um de nós,
que você pudesse contar conosco, não importando a situação?
E eu gosto disso. De lá para cá, você começa a falar muito sobre
dois prédios, e quando eu vou com você, parece que eu sempre
consigo fazer prédios. E eu gosto disso.

Dra. Susan Black:

37:42

Assim a Casa de Nauvoo e o Templo de Nauvoo, e depois Hyrum
Smith se tornando oficialmente ordenado patriarca. E eu gosto
de seu ser um patriarca. Hyrum era tão sério em ser um
patriarca que ele deixava de lado três dias por semana para que
você pudesse receber suas bênçãos dele. Assim, todas as
segundas, quartas e sextas-feiras eu penso em Hyrum Smith.
Penso literalmente nas dezenas e dezenas de bênçãos
patriarcais que ele deu de 1841 a '44. E então, no final da
revelação, passa pela liderança da Igreja, começando com a
Primeira Presidência até os quóruns dos diáconos, e é lá que
você recebe tantos nomes na Seção 124. Mas penso que para
nós, a parte que talvez seja a mais interessante e duradoura, sei
que você quer ouvir sobre a presidência dos diáconos, certo?

Dra. Susan Black:

38:49

Ok. Muito bem. Mas acho que provavelmente se falássemos
sobre a Casa Nauvoo e um pouco mais sobre a parte inicial do
Templo Nauvoo, isso poderia servir bem aos nossos ouvintes.
Portanto, nesta Casa Nauvoo, tão interessante. Você pode
caminhar pelo exterior e vê-la hoje, mas não é um lugar que o
típico turista vá. Mas você diria, digamos que você queria fazer
uma reunião familiar, ter um grupo de jovens, algum tipo de
amigos se reunindo, seria um lugar maravilhoso para alugar. E
você está bem ali embaixo, junto ao rio Mississippi, do outro
lado da rua da propriedade rural. Mas esta Casa de Nauvoo,
olhando para ela antigamente, sabemos que Joseph Smith
chamará, então, quatro homens, e o Senhor os nomeará. Você
recebe George Miller, Lyman White, John Snyder, e também
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Peter Haas. E o trabalho deles é, e todos eles são mencionados
na Seção 124.
John Bytheway:

40:02

Verso 22, George...

Hank Smith:

40:04

O versículo 20 de George Miller.

Dra. Susan Black:

40:07

Okay. E depois continue. Você vai encontrar Lyman White, John
Snyder e Peter Haas. E eles são os curadores da construção
desta casa Nauvoo. E o que eu acho tão interessante, às vezes,
quando se tem as pessoas no topo, eles então se destacam e
continuam sentados no topo, certo? E não estão ativamente
envolvidos, digamos, no edifício ou na obra. Mas se você olhar
para cada um desses homens, você pode encontrá-los saindo
em missões para conseguir dinheiro, para conseguir madeira, o
que for necessário para esta Casa Nauvoo. Então eu gosto muito
deles, na verdade.

Dra. Susan Black:

40:53

Assim, eles formam uma organização e a formam um mês após
a revelação, em fevereiro de 1841. E é a Associação Casa
Nauvoo entre estes quatro homens, eles estimam que o que vai
ser a casa Nauvoo tem a possibilidade de valer, e de poder
construir, 150.000 dólares, o que é muito dinheiro na época.
Você recebe John Snyder, ele vai até a Inglaterra para arrecadar
dinheiro para isto, e volta com mais de 900 dólares, acho que é
bastante impressionante, dos santos ingleses que estão
tentando economizar seu dinheiro, para poder vir aos Estados
Unidos, para poder ajudar com a construção deste edifício.

Hank Smith:

41:49

E Susan, para aqueles de nós que nunca ouviram falar da Casa
Nauvoo, o que é isso exatamente?

Dra. Susan Black:

41:54

Bem, era para ser um tipo de hotel em forma de L, onde haveria
um lugar de descanso para reis e rainhas, pessoas como nós,
para vir e sentar-se e tocar as grandes coisas do mundo. O que
eu acho tão interessante, como eles tentam levantar o dinheiro,
eles fizeram subscrições como ações, e você poderia colocar de
50 a 15.000 dólares, mas não mais. E é interessante, as únicas
pessoas que poderiam comprar ações nisto, você pensa: "Ei,
você poderia comprar ações", mas as únicas pessoas que
poderiam comprar ações eram aqueles que acreditavam que o
Livro de Mórmon era a palavra de Deus, e aqueles que
acreditavam nas profecias de José. E não conheço nenhuma
outra empresa de ações que tivesse esta advertência que diz:
"Para comprar ações em nossa organização, você tem que saber
que o Livro de Mórmon é verdadeiro, e Joseph Smith um
profeta de Deus".
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Dra. Susan Black:

42:59

Agora eles vão realmente começar a construir. E é uma fachada
bastante grande. O primeiro andar... era para ser três andares...
mas o primeiro andar seria de pedra. E depois os outros dois
andares de tijolos. Mas com o passar do tempo, sabemos que
na morte de Joseph Smith, sabemos que eles estavam até quase
a linha da janela, mas depois as coisas pararam. E a Casa
Nauvoo passa a ser propriedade de Emma Smith. Para Emma,
eles continuaram construindo em 1845, e está subindo ainda
mais com os tijolos. Mas então Brigham Young está, ele está
muito preocupado com a necessidade de um templo. Ele está
preocupado em levar o povo para o Oeste e quer que o Templo
de Nauvoo seja terminado. Assim, ele tira todos dos projetos de
obras públicas. Mesmo as valas de drenagem de que falamos,
todos estão fora. Você não está trabalhando no salão de
música, não está trabalhando no que chamamos de Salão
Cultural.

Dra. Susan Black:

44:08

Você não está trabalhando na Casa Nauvoo, esse templo precisa
ser concluído. Portanto, como resultado, a Casa Nauvoo é uma
concha de um edifício. Tem a forma de L, e quando os santos
vão para o Oeste, não há nenhum edifício sobre ela. E tudo
bem. Mas acho que uma coisa eu deveria dizer que, apoiando
quando eles colocam a pedra angular, a pedra angular sudoeste
no chão, e eles estão prestes a dedicar este local, Joseph pára
tudo isso. E é na Conferência de outubro em 1841. E ele pára a
coisa toda e diz: "Espere, tenho algo para colocar dentro da
pedra angular". E ele corre para o outro lado da rua, de volta
para sua casa, a propriedade, ele volta depois de ter sido
verificado para ter certeza, ele pensou que estava tudo lá. E ele
coloca no Livro do Manuscrito Mórmon e eles então o selam. A
construção.

Dra. Susan Black:

45:10

Mas o problema foi, anos mais tarde, o segundo marido de
Emma, Louis Bidemon, tomou a decisão, ele pegará todas as
pedras e o tijolo, e então construirá o que hoje chamamos de
casa Nauvoo, Mansão Riverside, a Casa Bidemon. Temos muitos
nomes diferentes para ela, mas ao fazê-lo, ele desenterra esta
pedra fundamental, e descobre que os documentos, incluindo
este manuscrito do Livro do Manuscrito Mórmon que foi
colocado naquela pedra, há mofo, muito está desintegrado. E
assim, se você olhasse hoje, já que... Bem, é desde, acho que
estamos em 1909, que esta casa pertence ao que era conhecido
como a Igreja Reorganizada, agora a Comunidade de Cristo. Mas
sabemos que no porão daquela casa, esse é um dos lugares,
bem, José foi enterrado pela primeira vez, assim como Hyrum.

Dra. Susan Black:

46:14

Coisas tão significativas sobre a Casa Nauvoo. Vamos ver se eu
posso resumir isto. Primeiro, é uma revelação de Deus.
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Segundo, houve um enorme esforço para construí-la. Houve um
enorme esforço para adquirir o dinheiro necessário. E você
poderia comprar ações, mas somente se acreditasse no Livro de
Mórmon e nas revelações de José. Sabemos que José foi
enterrado ali por pouco tempo, até setembro, então, de 44. E
sabemos que os trabalhadores foram retirados porque, na
mente de Brigham, era mais importante terminar o Templo de
Nauvoo.
John Bytheway:

46:53

Você pode terminar seu pensamento sobre aquele manuscrito
do Livro de Mórmon, e onde ele foi parar?

Dra. Susan Black:

47:01

Para Louis Bidemon, ele começou a doar partes dele a
diferentes pessoas.

John Bytheway:

47:05

Ugh.

Dra. Susan Black:

47:06

E você diz: "Espere um minuto. Você quer ver um tesouro que
eu encontrei? Participar", certo? E então, eventualmente, você
recebe Franklin D. Richards está lá atrás, adquire, e
eventualmente você recebe muito dele, então adquirido por
nossa igreja, e então tenta desmontá-lo para ver o que está lá
dentro. Eu acho que o grande trabalho da Royal Skousen é
apenas ser aplaudido. Sua capacidade de procurar e encontrar,
e o Arquivo do Departamento de História da Igreja, tentando
preservar o que restava dele. E é uma pena naquela ocasião,
Joseph diz: "Espere um minuto", e corre de volta e o recebe.
Porque, obviamente, gostaríamos de ter visto tudo isso ser
mantido intacto.

Hank Smith:

47:54

Sim. Este é o manuscrito original. Aquele que Oliver Cowdery
escreveu em

John Bytheway:

48:01

Era a sua caligrafia.

Hank Smith:

48:02

Em Harmonia. O manuscrito da gráfica, que é o segundo
manuscrito, está totalmente intacto, não é Susan?

Dra. Susan Black:

48:07

Certo.

Hank Smith:

48:07

É este original que resta apenas cerca de um terço, que você
está: "Oh, você o colocou dentro de uma pedra", certo?

John Bytheway:

48:13

Você o colocou dentro de uma bolsa ou...
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Dra. Susan Black:

48:17

Certo. E especialmente no Mississippi, eu voltei lá várias vezes
onde está inundando e estamos todos em saco de areia. E você
diz: "Não".

Hank Smith:

48:30

Sim. Já pensei que várias vezes, tipo: "Oh, não coloque aí".
Susan, diga o que você vai dizer, eu acho, sobre Joseph Smith
pensando que nações e pessoas de todo o mundo nós vamos
visitar a Casa Nauvoo, mas 100 e quanto tempo agora, anos
depois, há pessoas de todo o mundo que vão visitar Nauvoo. Só
levou um pouco de tempo.

Dra. Susan Black:

48:55

Ok. Literalmente de todo o mundo. E agora há hotéis e
pousadas, e outros lugares que você pode ficar, mas tem sido...
Servindo lá atrás, fiquei espantada com o número de vezes que
conheci pessoas do Japão, Rússia e Oriente. Quero dizer, eles
estão vindo de todo o lado para ver uma cidadezinha que, uau.
Desde que os santos partiram, desde os anos 1860, nós... Bem,
tudo bem. Só como exemplo, só aquele condado inteiro de
Hancock em 2010, eles fizeram um censo. E em todo o condado,
que inclui Cartago, havia apenas uma cidade chamada Elvaston
que você vê no caminho para Cartago e foi a única cidade que
ganhou em população, e eles passaram de 150 para 151 porque
uma mulher teve um bebê. E assim, você olha para esta área e
ainda porque se fala de Nauvoo em todo o mundo, as pessoas
virão e verão aquele belo templo e o espírito.

Hank Smith:

50:02

Sim. Sim. Então, sim, as nações da terra estão chegando a
Nauvoo. Talvez não tão cedo quanto Joseph pensava, mas elas
estão vindo agora mesmo.

Dra. Susan Black:

50:11

Mas eles definitivamente estão chegando. E em minha mente,
continua a ser uma luz para o mundo.

Hank Smith:

50:15

Sim, eu também.

Dra. Susan Black:

50:17

Por causa do que você recebe lá. Você recebe batismos para os
mortos, as famílias podem ficar juntas para sempre, o dom, os
tetos. Rastreamos tudo isso até Nauvoo.

John Bytheway:

50:32

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

00:03

Bem-vindo à Parte II do podcast desta semana.

Dra. Susan Black:

00:07

Então, sabemos que o Senhor está dizendo a Joseph Smith que
foram feitos batismos no rio, certo? Mas agora é hora de ter
uma casa onde as ordenanças possam ser realizadas. E os
batismos no rio, não era, se você olhasse para Nauvoo, de 1841,
quando eles realmente entraram nos batismos para os mortos
até a morte de Joseph, se você dissesse: "Qual foi a experiência
mais consistente, quase diária dos santos? E são os batismos
para os defuntos. E o que eu fui, achei tão fascinante reunir seis
volumes destes batismos para os mortos é que as pessoas
sabiam os nomes de seus antepassados. Encontrei um homem,
ele fez os nomes por 32 gerações lá fora no rio Mississippi.
Enquanto procuramos hoje e não tenho certeza de que meus
netos pudessem dar o nome completo de minha mãe.

Dra. Susan Black:

01:15

Você vê isso? Em outras palavras, eles têm outras coisas a seu
favor. Mas eles também fizeram batismos para seus amigos,
bem como para a família. Então Hyrum Smith vai ao Mississippi
e faz o trabalho para Alvin Smith, seu irmão que tinha morrido
lá em Palmyra. Don Carlos Smith fez o trabalho para seu amigo,
George Washington, que obviamente não são colegas, mas as
mulheres de Nauvoo quando escreveram sobre Don Carlos
Smith disseram: "Ele era o homem mais bonito de Nauvoo,
desde que estivesse vestindo seu uniforme da Legião Nauvoo.
"Então, obviamente, Don Carlos Smith, como George
Washington".

Dra. Susan Black:

02:02

Mas pela Seção 24 o Senhor está dizendo: "Preciso de uma
casa". E eu acho que é muito interessante. Havia quatro
arquitetos diferentes na cidade de Nauvoo, incluindo Truman O.
Angell, que foi o arquiteto do Templo de Salt Lake. Mas Joseph
não o chamou, ele chamou William Weeks. E o que eu gosto em
William Weeks, William Weeks desceria pelo rio Mississippi. Ele
via estes batismos acontecendo e não via um gravador. E ele foi
um dos que tomou nota disso e começou a escrever quem
estava por aí fazendo batismos para os mortos.
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Dra. Susan Black:

02:47

E assim eu acho que quando Joseph lhe pediu para ser o
arquiteto, ele já tem um espírito da obra. Não é apenas: "Estou
construindo outro edifício na cidade". Na verdade, ele foi o
arquiteto da Casa Nauvoo. Não é apenas mais um edifício onde
você vai receber pessoas para que elas possam contemplar
grandes coisas, mas um edifício para portarias. E assim, mas
este edifício seria o edifício mais incomum que William Weeks
já havia construído. E, a propósito, eu vivi quatro meses em sua
casa, ele era realmente um arquiteto. Quero dizer, ele tinha
quatro lareiras e eu não sou decorador, tive dificuldades para
decorar uma, muito menos quatro, mas tudo bem. Então
William Weeks, Joseph lhe diz: "Eu quero que você o projete,
mas basicamente de acordo com minha visão". E eu queria
janelas redondas". E você diz: "Janelas redondas, podemos fazer
isso naquele momento?" E ele queria pedras solares, pedras
estelares, pedras lunares. Ele queria um cata-vento dourado no
topo.

Dra. Susan Black:

03:52

Quero dizer, Joseph tinha idéias muito, muito definidas, mas
enquanto Weeks é trabalho e os homens estão sendo chamados
para serem trabalhadores do templo e não é para ajudar com
ordenanças dentro, mas para cortar o calcário, então de uma
das quatro pedreiras, agora temos uma pedreira que chamamos
de Pedreira do Templo, mas para cortar o calcário e depois leválo para a Praça do Templo. Mas o que eles fizeram, o povo
estava tão ansioso para continuar os batismos para os mortos
que mandaram construir uma fonte de madeira. E foi trazida ao
centro principal do qual seria o Templo de Nauvoo, certo? E o
fizeram, construíram uma casa sobre ele com um telhado de
madeira.

Dra. Susan Black:

04:43

E então você começa a receber pedras chegando à Praça do
Templo, mas tente imaginar, é o prédio mais incomum que eu já
pensei, porque eles estão construindo um prédio ao redor de
um prédio. E assim você tem um terreno que foi doado por
Daniel H. Wells, que não era membro da Igreja, ele deu a Joseph
quatro acres, e Daniel H. Wells continuaria a estar em nossa
Primeira Presidência. Mas você tem no meio do que vai ser seu
prédio de pedra que vai dar a volta por fora, você tem um
prédio com telhado de pedra e pessoas fazendo fila para entrar
para continuar fazendo seus batismos para os mortos e outros
trabalhando nas paredes para subir.

Dra. Susan Black:

05:27

E o que eu acho que é tão interessante, eles tirariam as pedras
das pedreiras. Eles enrolariam a corda em torno delas e depois
trariam estas pedras enormes, enormes como rochas, em
direção à Praça do Templo. E como o fariam, cada pedra se
tornava um, era como um desfile. Não havia nada mais
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emocionante em Nauvoo do que desfiles. E quando a pedra
subia, o fazendeiro vinha para o lado de seu campo, abaixava
seu arado e cantava: "O Espírito de Deus como um fogo está
queimando". " As crianças jovens sairiam de sua escola. Eles
vinham, eles cantavam. E chegavam ao distrito comercial. E de
repente eles ainda estão cantando, pessoas saindo de suas
lojas. E então as pedras seriam dadas aos cortadores de pedra. E
muitas delas eram das Ilhas Britânicas. E um cortador de pedra
é diferente de um pedreiro. Quer dizer, um pedreiro pode levar
pedras e então, aqui está uma espécie de cimento, outra pedra,
mas um cortador de pedra tem que esculpir. E foram eles que
esculpiram as lápides que você vê nos antigos cemitérios de
Nauvoo.
Dra. Susan Black:

06:36

Assim, ao esculpir estas pedras, cada pedra era como uma
experiência artística. E se tivéssemos sido crianças naquela
época, isso não teria sido divertido? Mas seríamos capazes de ir
às paredes do Templo de Nauvoo, e poderíamos dizer, se nosso
pai tivesse sido um cortador de pedra, "Meu pai fez aquela
pedra", e depois olhar para cima, "Ele fez aquela pedra". E ele
fez aquela pedra". Quer dizer, hoje você olha para o templo e
todas as pedras parecem iguais. Quer dizer, nós temos
ferramentas tão boas, certo? Mas naquela época, era uma
personalidade enorme. E o sacrifício foi incrível. A certa altura,
oh, você pega o irmão Maeser olhando para a Praça do Templo,
ele diz: "Era como se os melros estivessem por toda parte. As
pessoas estavam em todos os lugares". Eles vinham de todos os
estados do sindicato porque queriam construir. Era o maior
edifício desde Nova Orleans, subindo e descendo o rio
Mississippi. E as pessoas sem ferramentas nunca foram
afastadas. Bastava ter um coração disposto e ir em frente. ”

Dra. Susan Black:

07:43

E quando começaram a construir, eles conseguiram uma
história e meia de altura, quase do mesmo tamanho da Casa
Nauvoo com um prédio no meio, ainda com o telhado de duas
águas, certo? E assim, após a morte de José, a pergunta era:
"Será que a Igreja sobreviveria?" E as pessoas na Filadélfia,
estão usando faixas pretas nos braços. Na Inglaterra, eles estão
colocando panos pretos em suas mesas sacramentais em
memória de José. A questão é: "Será que sobreviveremos?". E
continuar a construir aquele Templo de Nauvoo foi um símbolo:
"Sim, estamos sobrevivendo, e o trabalho segue adiante".

Dra. Susan Black:

08:25

E quando Brigham Young está agora em casa e dirigindo a
Igreja, ele sabe, ao olhar sobre a cidade, que José queria ter,
"Uma cidade construída sobre uma colina". "Mas ele olha e
muitas pessoas ainda vivem em cabines de madeira e casas de
madeira e ele pode ver que o templo não está pronto. Então ele
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chama os homens das obras públicas e ele constrói, constrói,
constrói. Ele retira a fonte de madeira e as pessoas literalmente
correm de volta ao rio e continuam. Eles têm falecidos, eles
querem estar com suas famílias para sempre.
Dra. Susan Black:

09:03

E, finalmente, só em maio de 1845 é que a última pedra
continua, mas agora você tem que fazer o interior. E eles só
tinham o terceiro andar terminado quando Brigham disse:
"Estamos abrindo-o para doações". Porque ele quer ir para o
Oeste, mas ele não vai levar as pessoas para o Oeste a menos
que elas tenham sido dotadas. Assim, literalmente de dezembro
a fevereiro, menos de 10 semanas, você recebe cerca de 5.500
santos dos últimos dias que recebem seus donativos. E, de
repente, foge da Babilônia. Naquela época, Estados Unidos, 26
estados, e é hora de ir para o Ocidente e cumprir a profecia de
Joseph Smith. Os santos estão se mudando.

John Bytheway:

09:50

Uau. Isso é tão interessante de se ouvir. Adoro essa idéia de que
a pedra passaria e os fazendeiros parariam para cantar. E isto é,
eu nunca tinha ouvido isso antes. Isso é...

Dra. Susan Black:

10:01

Ei, você pode até mesmo ver isso, John continuando com o
Templo de Salt Lake quando eles vêm de Little Cottonwood, a
uma distância maior quando eles estão descendo para o Vale de
Salt Lake. Mas esse Espírito de Deus, quero dizer, desde a
dedicação do Templo de Kirtland, até as dedicatórias agora de
literalmente centenas de templos ao redor do mundo. O
Espírito de Deus, como se um fogo estivesse ardendo, e
realmente Nauvoo era esse o caso.

John Bytheway:

10:28

Gosto do que você acrescentou sobre Brigham Young. Então,
diga-nos novamente, o templo é sobre quão longe está quando
Brigham Young assume o controle e, "Certo, temos que
terminar". Foi...

Dra. Susan Black:

10:42

Muito bem. Então, o templo é sobre o que eles chamavam de
um andar e meio alto. É um pouco até a linha da janela que
você vê. E para Brigham, ele queria que o templo fosse
construído. Ele queria que os santos em essência construíssem
suas memórias de Joseph Smith. Quero dizer, você pode olhar,
bem, minha história favorita vai, bem, duas histórias para
Wilford Woodruff. Em certo momento ele está cavalgando em
uma carruagem e está um pouco fora de Nauvoo e vê a Fazenda
John Benbow, obviamente uma fazenda mais famosa na
Inglaterra, mas ele vê seu irmão Benbow e sai em seu campo e
diz: "Irmão Benbow", ele diz: "Eu nem acho que o Jardim do
Éden poderia ser tão bonito quanto vejo agora sua fazenda". E o
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irmão Benbow diz: "Oh, obrigado, Wilford", ele diz: "Acabo de
dedicá-lo à minha memória de Joseph Smith".
Dra. Susan Black:

11:38

Então, para Wilford Woodruff, as pessoas disseram: "Oh, ele só
morava em sua casa há menos de um mês, e o que ele estava
pensando? Ele devia saber que eles estavam indo para o oeste".
Ao descer as escadas, ele estava carregando uma mesa. Havia
uma amolgadela no chão. Ele a puxou de volta. Ele disse a sua
esposa: "Você tem que esperar". Ele a consertou. Colocou o
pequeno tapete de trapo de volta, entrou na carroça dele. E ela
disse: "O que você está fazendo?". E ele diz: "Estamos indo". E
ela diz: "Mas já faz tanto tempo". Em outras palavras, todos os
outros estão alinhados para ir. E ele diz: "Algum dia", ao deixar
a porta da frente aberta, ele diz: "Alguém pode saber que
Wilford Woodruff viveu nesta casa". E ele disse: "É a minha
memória de Joseph". Ele diz: "Tenho que deixá-la perfeita".

Dra. Susan Black:

12:28

E assim o que você tem, você não só recebe a construção do
Templo de Nauvoo, mas quando não constrói, bem, Heber C.
Kimball está em sua casa há uns 40 dias ímpares. E eu digo:
"Será que ele já planejou realmente viver nele?" E eu digo: "Oh
não, é a memória dele de José". Muito parecido com, já tive
pessoas, bem como uma reunião de testemunho. E eu digo: "Se
nos disseram para fazer isso, quero dizer, tenho que comprar
todo o meu bloco. Haveria o Castelo Hearst e depois haveria a
memória de Black por aqui". Porque eles só queriam mostrar ao
Senhor sua devoção, seu apreço por viver em um momento
com um profeta de Deus. E imagine, hoje vivemos ao mesmo
tempo com um profeta de Deus. Quero dizer, quanta sorte não
poderíamos ter?

John Bytheway:

13:15

Sim. E um dia alguém pode saber, alguém pode querer saber
que Wilford Woodruff viveu aqui. Isso é incrível. Quando você
acha que Brigham sentiu isso: "Não vamos ficar aqui". Nós
vamos para o Oeste".

Dra. Susan Black:

13:31

Bem, sabemos que Joseph Smith, quando ele estiver em
Montrose em agosto de 1842, estará encostado a um prédio,
diga a Anson Call que, "Os santos serão levados daqui para as
Montanhas Rochosas". E nas Montanhas Rochosas nos
tornaremos um povo poderoso". Portanto, sabemos que
Brigham Young, ele serve à missão, à missão e depois à
Inglaterra. E então, quando ele volta, você o vê meio que volta e
o vê lado a lado com Joseph realmente uma vez que ele volta e
diz, ao entrarmos em seções posteriores, que ele não precisa
mais deixar sua família. E eu assumiria então que há várias
reuniões que eles estão falando longamente sobre o que está
por vir.
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John Bytheway:

14:17

Você não tem um próximo livro sobre Joseph e Brigham e sua
amizade?

Dra. Susan Black:

14:24

Eu faço. Na verdade, já está fora, por uma empresa chamada...

John Bytheway:

14:28

Oh, maravilhoso.

Dra. Susan Black:

14:30

Aspen, Livro Aspen. Então, é Joseph & Brigham: Um Eterno
Bond. E o relacionamento deles desde o primeiro dia é bastante
interessante. Acho que o que eu gosto nele é Joseph castigado
Brigham não apenas em uma ocasião, mas Brigham nunca
exagerou no seu salto. Quero dizer, Joseph sempre foi seu
profeta.

John Bytheway:

14:56

E quanto mais velho era Brigham do que Joseph?

Dra. Susan Black:

14:59

Bem, Brigham nasceu em 1º de junho de 1801. E Joseph então
em 1805, em dezembro.

John Bytheway:

15:08

Alguns anos mais velho.

Hank Smith:

15:09

Notei aqui, Susan, que eles podem pensar: "Bem, podemos
simplesmente usar o rio", e o Senhor dizendo: "Precisamos de
uma casa".

Dra. Susan Black:

15:19

Certo. Bem, algumas pessoas vinham e observavam os santos, e
achavam muito curioso. E em um ponto em St. Louis podemos
encontrar um artigo de jornal dizendo que existem sete
maravilhas do mundo, mas agora vimos a oitava, e é a fonte
batismal. Eles não tinham permissão para entrar na casa de
claquete. E eu acho que às vezes, bem, parece-me que o
Senhor, quando você está fazendo algo sagrado, não quer que
as pessoas que podem gozar e achar isso apenas uma mera
curiosidade. Porque eu sei quando fiz o trabalho nos templos
para os meus entes queridos. Uau, é tão sagrado para mim.

Hank Smith:

16:05

Sim. Ele diz no versículo 37: "Como podem estas coisas ser
aceitáveis para mim, se não as executardes em uma casa que
construíram em meu nome? "Ele diz: "Esta é a mesma razão
pela qual mandei Moisés construir um tabernáculo", no
versículo 38. "Eu quero dar-lhe estas coisas". John, você já
mencionou isto repetidamente. "Quero revelar à minha igreja",
diz ele no versículo 41, "as coisas que foram mantidas
escondidas antes da fundação do mundo". Ele diz: "Vou mostrar
a Joseph como construir esta casa". Vamos trabalhar com sua
força", diz ele no versículo 44. E parece que eles o fizeram. De
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tudo o que você nos disse, parece que eles trabalharam com
todas as suas forças para fazer isto.
Dra. Susan Black:

16:44

Acho que sim. Acho que eles começaram um dia em 10, onde
você podia escolher em que trabalho público você trabalhava.
Mas em 1845, e havia, sempre pensamos em Joseph e Hyrum
como os mártires. Mas então você consegue que outro homem
seja morto. E lembre-se, nós falamos sobre estas pequenas
comunidades. E quando Edmund Durfee foi baleado, Brigham
disse: "Todos entrem". E assim você tem estas 23 comunidades
em Nauvoo, como raios de uma roda de carroça, elas caem. E
todos eles entram em Nauvoo e depois o mesmo no lado de
Iowa. Todos eles entram, e é lá que se obtém uma população
realmente grande em Nauvoo. E é aí que Brigham diz: "Trabalhe
no templo, vamos para o Oeste, faça-o".

Dra. Susan Black:

17:36

E na verdade, por causa dos inimigos, você tem a grande citação
onde Brigham diz: "Ele vai construir o templo, mesmo como os
judeus de antigamente, com uma espada em uma mão e uma
colher de pedreiro na outra". E eles estão praticamente às 24
horas com pequenos baldes de fogo nos quatro cantos do
templo para que as pessoas possam ver como eles continuam a
construir.

John Bytheway:

18:00

Acho que as pessoas provavelmente sabem, o Templo Kirtland
restaurou certas coisas, o Templo Nauvoo ia conseguir mais
coisas.

Dra. Susan Black:

18:09

Assim, no Templo de Kirtland sabemos que havia lavagens e
unções para os homens, e isto foi na noite da dedicação. E
então olhamos para Nauvoo. Nauvoo é o que você diria: "A
plenitude começa a ser revelada", quando você recebe Joseph
Smith e a pequena Loja de Tijolos Vermelhos lá na Water Street
com o selo de doação aos casais. E então isso, obviamente, foi
transferido para o Templo de Nauvoo.

Hank Smith:

18:39

Sim, isso é mencionado no versículo 39. Anotações e lavagens e
batismos.

John Bytheway:

18:44

Estou correto ao pensar, esta é a primeira seção que menciona
o batismo para os mortos?

Dra. Susan Black:

18:50

Certo, você eventualmente terá outras seções falando sobre a
necessidade de um gravador. "Alguém, escreva tudo isso,
certifique-se de que o temos". E então você vê nosso grande
sistema organizado. Acho que uma coisa que eu gostei, talvez
valha a pena dizer é que quando o templo for finalmente aberto
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em 10 de dezembro, e é para doações, você diria: "Quem é o
responsável pelo templo?" Em outras palavras, Brigham o passa
e ele o passa para os anos 70. Assim, ao irem ao templo, eles
têm estes 35 Quóruns dos anos 70 e você diria: "Quórum um
teve este dia". E eles se levavam a si mesmos e aos membros da
família com idade suficiente para receber o dom. E então, uma
vez terminado o templo um, no dia seguinte, aqui está o
Quórum Dois. E uma vez que se chega aos 35 anos, em
fevereiro, e é quando Brigham diz: "É hora de ir". O primeiro
registrador do Templo foi John D. Lee, um homem de Mountain
Meadows, fama infame. E é interessante. Ele realmente
construiu a maior casa em Nauvoo em memória de Joseph. Ela
tinha 23 quartos. Então, lá estava ele. Tão diferentes fases de
nossas vidas, certo?
Hank Smith:

20:13

Susan, o que é o resto da seção? Então parece que a primeira
metade é sobre o Templo de Nauvoo e a Casa de Nauvoo.
Então, estamos indo pessoa por pessoa aqui. Estamos falando
de chamadas de missão?

Dra. Susan Black:

20:28

Uma vez que você começa com a pessoa por pessoa, você deve
comprar ações na Casa Nauvoo, certo? E você começa a nomeálo, mas depois você recebe este tipo de pessoa por pessoa. E a
que você provavelmente acharia mais interessante é Almon W.
Babbitt. E Almon W. Babbitt, o Senhor não está satisfeito com
ele. E o mais louco é que Almon W. Babbitt perguntou a Joseph:
"Tire essa parte sobre mim da seção". E Joseph disse que não.
Mas a parte que eu acho tão fascinante, Almon W. Babbitt, ele é
advogado em cinco estados diferentes. Então você diria: "Uau,
ele tem muita coisa a seu favor". E ele foi presidente de estaca
em Kirtland. E assim, ele é dito naquela seção para estar ciente
do bezerro de ouro. Você o vê?

John Bytheway:

21:25

Sim.

Dra. Susan Black:

21:26

E-

John Bytheway:

21:26

Verso 84.

Dra. Susan Black:

21:28

84, mas a parte que eu acho tão fascinante é que em 26 de
junho de 1844, Joseph e Hyrum estão na cadeia de Cartago. E o
tio John Smith, seu tio que tem sido presidente de estaca em
Zarahemla. Ele agora vai visitar seus sobrinhos na cadeia. E ele
pergunta: "O que posso fazer para ajudar?". E Joseph diz: "Vá
dizer a Almon W. Babbitt", que na época era presidente de uma
pequena comunidade próxima a Cartago chamada Ramus. "E
para ir dizer a Babbitt que queremos contratá-lo para nos
defender quando formos ao tribunal". E aqui vai o tio John
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Smith, escrevendo como louco, para esta pequena cidade de
Ramus. Ele encontra Babbitt e diz a Babbitt: "Acabo de chegar
de Cartago". Você sabia que Joseph e Hyrum estão na cadeia?"
E Babbitt diz: "Eu sei". E o tio John diz: "Ah, que bom. Joseph
precisa de você para defendê-lo quando seu caso surgir".
Dra. Susan Black:

22:40

E o comentário de Babbitt foi: "Tio John, você está muito
atrasado. Eu já fui contratado pelo outro lado". E você disse:
"Oh". Ainda bem que ainda aparece no Doctrine and Covenants.
Diz: "Cuidado com o bezerro de ouro". Então, uma boa
mensagem para todos nós, certifique-se de que estamos
voltados para Cristo, estamos enfrentando o Senhor. Estamos
no centro da Igreja e não deixem que aquele bezerro dourado
vos derrube.

Hank Smith:

23:08

Oh, uau.

John Bytheway:

23:11

Você pode acreditar nisso? "Já estou empregado pelo outro
lado. Peça desculpas a ele por isso". Há um pequeno
comentário agradável no Manual Venha, Siga-me sobre os
diferentes bezerros de ouro que podemos ser tentados a seguir.
É bom conversar com seus filhos sobre: "O que é aquele bezerro
de ouro e como certas coisas ou lealdades podem se tornar um
bezerro de ouro para nós"?

Hank Smith:

23:36

Sim.

Dra. Susan Black:

23:37

Certo.

Hank Smith:

23:37

Qualquer coisa que se interponha no caminho, certo?

Dra. Susan Black:

23:39

Certo. Atrapalha. E então o resto da seção, é como a leitura dos
nomes da liderança da Igreja até a liderança dos diáconos. E é
interessante, naquela época você tinha quatro quóruns de
sumos sacerdotes, mas encontramos apenas um quórum de
diáconos. Então, por isto, e não havia um tipo de idade em que
pensamos que os diáconos [são] agora de 11 anos e assim por
diante, eles eram homens adultos.

Hank Smith:

24:12

Sim, você tem muitos nomes nesta seção. Eu penso em ler isto
com meus filhos. Eles vão dizer: "Quem são todas essas
pessoas?". Eu vou dizer...

Dra. Susan Black:

24:21

Bem, todos eles têm histórias fascinantes, certo?
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Hank Smith:

24:23

Sim. Vamos pegar o livro de Susan, Who's Who e the Doctrine
and Covenants e ver se podemos passar e descobrir quem são
todas essas pessoas, aprender um pouco sobre elas.

John Bytheway:

24:32

Você sabe que essa pode ser uma boa pergunta a ser feita: "Em
que consiste a membresia da Igreja neste momento"? Estamos
em torno de 15.000, 16.000?

Dra. Susan Black:

24:41

Ok. Bem, na verdade, eu inventei um número bastante sólido,
mas nós somos cerca de 20.000. Mas o que você está olhando
quando olha para Nauvoo, Nauvoo é uma igreja para jovens
adultos, e há uma razão para eles chamarem Lucy Mack Smith,
Mãe Smith, ela é atípica. E Padre Smith, ele é atípico. Então
você está parecendo uma igreja bastante jovem, e você tem
cerca de 20.000. Mas alguns, há alguns relatos, pode haver
muitos mais, porque esses são os que podemos citar. Mas
aqueles que não podemos nomear e que nunca chegaram a
Nauvoo são difíceis de encontrar.

John Bytheway:

25:26

Que interessante, eu adoro ouvir isso. Lembro-me enquanto
falávamos sobre a formação do primeiro Quórum dos Doze, que
poderia ter parecido uma atividade de Jovem Adulto, exceto por
alguns deles. E só que eles estão fazendo isso para o primeiro,
eles são jovens. Eu adoro isso.

Dra. Susan Black:

25:43

E o que eu encontrei, e se você fosse dizer estatísticas, havia
mais homens na Igreja do que mulheres. Onde você não podia
ver isso em uma ala típica hoje, mas...

John Bytheway:

25:55

Hoje não.

Dra. Susan Black:

25:55

Mas você tem que, sim, não hoje, mas lembre-se, José e seus
seguidores estão sempre empurrando contra o Ocidente e o
homem vai primeiro para o Ocidente. E assim você veria isso.
Você veria na Igreja de José basicamente vindo dos ancestrais
das Ilhas Britânicas enquanto você olha para o grupo. Bastante
homogêneo, na verdade. Não há muita etnia naquela Igreja
original.

John Bytheway:

26:25

Sim. Você pode nos dizer o que está acontecendo em Kirtland?
Eu vejo algo no versículo 83 sobre William. Não havia alguns
que estavam tentando voltar para Kirtland por razões
comerciais ou o que quer que seja, ou tentando fazer com que
outros voltassem para Kirtland?

Dra. Susan Black:

26:43

Certo. Bem, o mesmo Almon W. Babbitt de que falamos muito
animado, o bezerro de ouro. Ele será aquele que voltará para
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Kirtland e tentará deter alguns desses santos que estavam indo
para Nauvoo para que pudessem construir outra estaca em
Kirtland, Ohio. E para Kirtland, muitas pessoas amavam Kirtland
e havia uma vantagem, e muitos dos velhos santos ainda
estavam lá, como Martin Harris. E o templo estava terminado,
mas o Senhor e José querem que ele continue, que venha a
Nauvoo.
John Bytheway:

27:24

Acho que às vezes falamos do período Kirtland e do período
Nauvoo da história da igreja. Essa é uma designação que
usamos? E eu sempre pensei: "Onde nos encaixamos no
condado de Jackson? É um pouco no meio? Ou é simultâneo?"

Dra. Susan Black:

27:43

Tão simultâneo. Acho que a certa altura sabemos que todos são
chamados para Kirtland. E então aqueles que foram chamados e
eleitos para ir para o Condado de Jackson, e então por volta de
'37 e indo para '38 Kirtland se livra do direito sempre fiel. E
então eles se juntaram a eles no extremo oeste. É para lá que se
vai. E então, finalmente, você tem um grupo realmente
substancial no extremo oeste que se muda para Quincy e depois
para Nauvoo.

Hank Smith:

28:13

Eu estava olhando para esta seção, Susan e eu vemos o nome
William Law, e há bênçãos tão grandes que poderiam estar
chegando a William Law, versículo 97. Diz: "Se ele pode pedir e
receber bênçãos, deixe-o ser humilde diante de mim e ser sem
engano". Ele receberá o espírito". E este é o versículo 97.
Continua dizendo todas estas coisas maravilhosas a Guilherme.
E há algo a ser dito, estas bênçãos estão disponíveis, mas
William Law é um dos que se voltam contra Joseph Smith e
todas estas bênçãos são um pouco apagadas, pelo menos por
um tempo. E eu acho que algo que vou criar com meus filhos é a
idéia de permanecer verdadeiro através da dificuldade e ser
humilde. "Deixe-o ser humilde diante de mim e sem engano".

Dra. Susan Black:

29:05

Ótimo. Acho que você fala de um ponto maravilhoso. Acho que
você olha, William Law é mencionado, John C. Bennett
blessings. E então eu acho que o derradeiro é onde Hyrum
Smith, como lhe dizem, será o patriarca, em essência, da Igreja
e que ele tomará o lugar de Oliver Cowdery. E então você
pensa: "Eu não me importo de ser liberado de chamadas e outra
pessoa entra". Mas não quero que ninguém tome o meu lugar
de pé diante do Senhor". E eu acho que o que estamos olhando
é, pessoas que tinham talentos, estavam em cena, estavam
fazendo uma grande diferença, mas não conseguem manter os
olhos soltos para a glória de Deus. E ao longo do caminho
encontraram uma razão para cair fora. E então o que acontece é
que literalmente você se pergunta se o lugar delas, suas
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bênçãos vão para outra pessoa. E você vê que no caso de Oliver
Cowdery e Hyrum Smith, e sendo-lhe dito que ele estará, em
essência, ao lado de Joseph.
John Bytheway:

30:15

Não é verdade que Brigham Young estava em um lugar que
poderia ter sido ocupado por John C. Bennett?

Dra. Susan Black:

30:21

Talvez eu possa dizer algo sobre o Templo de Nauvoo. Então,
você percebe que os santos começarão a sair em fevereiro. E eu
acho que é sempre interessante que o homem que Brigham
deixa para trás é Orson Hyde. E por esta altura ele dedicou
Jerusalém para o retorno dos judeus, certo? E seu trabalho é
terminar o templo, não apenas o terceiro andar, mas todo ele. E
assim, e é interessante quando os santos vão para Iowa e lhes
dizem para sair de lá em '52, quem Brigham deixa para trás? É
sempre Orson Hyde. Mas eu acho que a parte interessante é
que quando os santos deixaram Nauvoo, houve uma pergunta
na cidade: "Será que eles voltariam? E essa foi provavelmente
uma boa pergunta, porque vários dos santos, ao irem para
Iowa, encontrariam alguém que tivesse recebido seu dom. Eles
atravessariam o rio para que pudessem receber seu dom no
Templo de Nauvoo e depois correriam rapidamente de volta.

Dra. Susan Black:

31:28

E assim, em 1848, um incendiário incendiou o interior do
templo e enfraqueceu as paredes. E então, em 1850, houve o
que se chamou o grande vento. E poderíamos chamá-lo de
tornado, mas vem um grande vento. E três das paredes do
templo por causa do enfraquecimento do interior do templo
cairão literalmente no chão. E então, em 1865, a Prefeitura de
Nauvoo diz: "Nossa, temos pessoas indo lá em cima na Praça do
Templo e preocupadas com a única parede que ainda está de
pé". Será que as pessoas podem se machucar?" Bem, o
resultado será que eles irão, as pessoas virão à praça, pegarão
qualquer uma das pedras, e você poderá encontrar as pedras do
Templo de Nauvoo por toda a cidade de Nauvoo. Vá por vielas
ou por toda parte, fundações, adegas de vinho.

Dra. Susan Black:

32:35

E em pouco tempo, você diria: "Onde um dia o templo estava,
estendiam a Mulholland Street", que é nossa rua principal na
cidade. E assim, você estende o quarteirão onde um dia o
templo estava, e quando Wilford Wood vai comprar grande
parte daquela propriedade, você tem duas casas de
apartamentos, tem uma fábrica de fósforos, uma fábrica de
sapatos, um salão de reuniões. E as pessoas haviam
literalmente esquecido onde um dia o templo ficava. Em outras
palavras, as gerações passam, e é apenas parte do distrito
comercial.
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Dra. Susan Black:

33:15

Mas o homem que eu acho que deve ser apresentado é Bryant
S. Hinckley. Ele era um professor de profissão, um diretor de
escola. E ele foi chamado para ser um presidente de missão. E
enquanto presidente de missão, ele foi para Nauvoo, e ele
estava curioso, onde ficava aquele templo? E ele foi para
Cartago, a sede do condado, e fez algumas pesquisas e
descobriu onde ficava o templo e concluiu que queria comprar
aquele bloco. Mas obviamente sua ocupação indicava que ele
não poderia fazer isso. Mas, felizmente para ele, ele tem um
amigo rico, e isso talvez seja uma mensagem para todos nós.
Mas seu rico amigo era esse Wilford Woods Cross, Utah, que
recebeu o nome de Wilford Woods. Ele era um peleiro por
profissão. E era uma época em que as mulheres podiam usar
casacos de marta e não ser pulverizadas com tinta. E era o
sonho americano, o grande carro, o casaco de marta, a casa.

Dra. Susan Black:

34:19

E assim ele voltou e depois comprou aquele local na década de
1930. E o local foi entregue à Igreja, mas sem planos de
construir um templo naquele momento. E só nos anos 50 é que
J. LeRoy Kimball chega a Nauvoo. E J. LeRoy foi um médico
famoso na área de Salt Lake e veio. Mas o que ele realmente
gostava era de ler os periódicos de Heber C. Kimball. Ele é um
parente direto. E ele leu sobre esta bela casa que construiu em
memória de José, e voltou a Nauvoo, encontrou algumas
paredes ainda de pé, não muito. E ele diz: "Meu em essência
bisavô ficaria envergonhado e eu estou envergonhado". Eu vou
reconstruí-lo".

Dra. Susan Black:

35:15

E então, finalmente, você consegue que ele convide seu primo,
Spencer W. Kimball para voltar, e você tem dois grandes
homens falando sobre: "O que poderíamos fazer para restaurar
Nauvoo"? E muito do que você vê é literalmente a criação do
que eles foram capazes de realizar. Mas é interessante. Spencer
teve a idéia desde que eles tinham o local do Templo Nauvoo,
que eles construíam um poço de elevador alto e que isso
mostraria que o poço do elevador era mais alto que a torre de
água. E teria algum tipo de poleiro de viúva do lado de fora
onde se poderia atravessar o rio e todos poderiam fazer
[inaudível]. Mas obviamente isso não acontecia. E sou muito
grato pelo Presidente Hinkley dizer: "Nós vamos reconstruir o
templo". E é simplesmente magnífico, e que privilégio para mim
ter servido nele. Quão grandioso é isso?

John Bytheway:

36:10

Sim, eu acho que você também pode mencionar isso. Acho que
quando o vi e só havia grama e alguns marcadores onde
estavam as esquinas, havia uma escola católica do outro lado da
rua, a oeste. E eles foram muito graciosos com isso.
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Dra. Susan Black:

36:27

Oh, a escola católica, apenas mulheres incríveis que serviram lá.
Sempre achei que se podia comer comida em qualquer andar.
Eu não me importava com que andar, elas apenas, elas
mantinham suas terras imaculadas e se você for ao cemitério
católico em Nauvoo, você pode simplesmente ver cruz após
cruz. Em certo momento, contei 131 dessas mulheres que
cuidaram de suas propriedades do outro lado de onde o Templo
de Nauvoo ficava.

John Bytheway:

36:55

E havia lá uma escola ou algo assim, e ela foi derrubada.

Dra. Susan Black:

36:58

Era uma escola para ... Desde então, ela foi demolida. Por isso, a
Igreja acabou adquirindo-a. Nós costumávamos ter uma
Academia Joseph Smith. Era uma espécie de semestre no
exterior para os alunos de lá. Desde então, foi demolida para
que do templo você apenas visse este castelo gramado, e agora
há algumas árvores plantadas, e então você pode olhar para o
rio.

John Bytheway:

37:21

O Salão dos Setenta é original, e a Loja Browning? Quais são os
originais lá embaixo?

Dra. Susan Black:

37:28

A maior parte dela está realmente reconstruída, John. A
maioria, o edifício que estava na melhor ordem era a casa
Wilford Woodruff. E é porque ele queria ter a maior memória
de Joseph Smith. Assim, John D. Lee, sua casa de 23 quartos se
espalhou, mas Wilford recheou suas paredes de modo que as
paredes internas eram de oito tijolos de espessura. E ele contou
cada tijolo e colocou os mais bonitos na frente. Mas um dos que
gostamos de visitar é a loja de tijolos vermelhos de Joseph
Smith. É uma reconstruída de baixo para cima. E como em 1980,
reconstruímos a Cabine Whitmer lá em Fayette, Nova York. E ao
mesmo tempo a Igreja Reorganizada, então chamada de Igreja
Reorganizada, reconstruiu a Loja de Tijolos Vermelhos. Assim,
grande parte de Nauvoo é reconstruída em oposição a ela ainda
de pé.

Hank Smith:

38:34

Sim. E vamos pegar uma garrafa de cerveja de raiz fria naquela
loja de tijolos vermelhos.

Dra. Susan Black:

38:38

Com certeza. Mas se eu dissesse, digamos que você vá a
Nauvoo e alguém muito famoso dissesse: "Nauvoo é como um
bolo gigantesco". A maior parte é congelamento. Por isso, talvez
você pudesse, se não visse a padaria, provavelmente ficaria
bem". Mas os locais para ver você quer ver, o templo. Você
quer o templo, com certeza. E depois qualquer cemitério, e
você nem sempre poderia contar em Nauvoo que Joseph falaria
aos domingos, mas invariavelmente ele apareceria no
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cemitério. E é interessante. Eles enterrariam na quinta-feira e
na segunda-feira. E quinta-feira é um dia tradicional quando
Moisés escalou o Monte Sinai. E a segunda-feira é um dia
tradicional quando ele descia com as tábuas. E você vê José em
Nauvoo se tornando muito israelita em seu pensamento. E
porque você quer visitar esses cemitérios é porque nos
cemitérios ele introduz muito do que hoje conhecemos como
trabalho no templo. Batismos para os mortos, as famílias
podem estar juntas. Esse tipo de coisa.
John Bytheway:

39:53

Eu notei lendo esta seção como que, onde estava, Hank, uma
reafirmação do Pacto Abraâmico no versículo 58. "E como eu
disse a Abraão a respeito das espécies da terra, assim também
eu digo a meu servo José: Em ti e em tua semente será
abençoada a espécie da terra". Portanto, sim, há a evidência
desse pensamento de ir ao encontro dos pais. Robert D. Foster
também foi alguém que se voltou contra o profeta no versículo
150?

Dra. Susan Black:

40:24

Robert D. Foster, ele é alguém que foi dono do Mammoth
Hotel, que é um hotel de 50 quartos durante a vida de Joseph.
Havia 11 hotéis na época e o dele era o maior. Mas Robert
Foster foi um dos que viraram seu calcanhar contra o profeta
Joseph. Acho que minha história favorita sobre ele foi depois
que Joseph foi martirizado. Muitos dos santos sabiam de sua
filiação a conspiradores e na verdade pensavam que ele tinha
estado na turba que matou Joseph Smith e queriam que ele
deixasse a cidade. E vários dos homens vieram para vê-lo, mas
ele se recusou a sair. Mas depois há uma grande história de
Mary Fielding Smith recebendo uma comitiva de mulheres que
vinham vê-lo e dizendo que se ele não saísse da cidade
imediatamente, elas o desperdiçariam. E, de repente, você o vê
apenas arrumando as malas e ele se vai, para nunca mais voltar.
Embora, ele fosse um dos grandes proprietários de terras, tinha
dinheiro na cidade, tinha tido sucesso.

Dra. Susan Black:

41:36

Então, todos esses homens, você se pergunta, eles estavam lá
na cena na época, mas quantos perderam suas bênçãos? E isso
nunca é bom. Se você me vê fazendo isso, eu ajudei a trazer
para a Igreja um cara que era segurança no bar e ele usava
camisas de batidor de esposa, mesmo com as roupas do templo.
E eu disse a ele: "Ei, se você ouvir que estou fazendo asneira,
me encontre". E ele indicou que o faria. E vocês se juntam a
essa equipe, certo? Que temos que nos ajudar uns aos outros.
As bênçãos estão no centro.

John Bytheway:

42:13

Sim, é uma seção sóbria para passar por tantos nomes e pensar
no que aconteceu com essas pessoas. E é inspirador, quando
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você olha como o versículo 129, Heber C. Kimball, Parley Pratt,
Orson Pratt e Wilford Wood são alguns dos que também foram
fiéis até o fim.
Dra. Susan Black:

42:30

Simplesmente fantástico.

Hank Smith:

42:31

Sim.

John Bytheway:

42:31

Sim.

Hank Smith:

42:32

Susan, para terminar, quero ver a seção 124, é claro. Essa é a
nossa única seção hoje, versículo 125. Portanto, [Seção]
124:125. E diz: "Joseph é um ancião presidente de toda a minha
igreja, tradutor, revelador, vidente e profeta". Você estudou sua
vida tanto quanto qualquer pessoa viva hoje. Joseph, seu nome
é conhecido tanto pelo bem quanto pelo mal em todo o
planeta. E todos nós sabemos de que lado estamos quando se
trata desse argumento. Portanto, acho que nossos ouvintes
adorariam ouvir de alguém que o estudou tanto, o que você
pensa de Joseph, o ancião presidente, o tradutor, o revelador, o
vidente e o profeta.

Dra. Susan Black:

43:16

Muito obrigada por perguntar, Hank. Eu sei que Joseph Smith
era tradutor. Quero dizer, temos tais provas, basta olhar para o
Livro de Mórmon, certo? Profeta, vidente, revelador, tudo isso
acima. Eu estudei a vida de Joseph, bem, pois, bem, por mais
velho que você possa ficar, aqui estou eu. E eu não estou
entediado no processo. Estou muito preocupado com o dia em
que vivemos. Em que as pessoas que fizeram uma bolsa de
estudos descuidada estão recebendo tanto tempo na internet e
no espaço. A verdade tem que edificar, e o que estou vendo em
seu trabalho. Eu não estou imune a isso. Dificilmente há um dia
em que não recebo algo que diga: "Realmente, como você sabe
disso, senhora?". Sou tão grato que posso recorrer a
documentos, páginas. Quero dizer, é óbvio que Joseph foi
atacado. Sou grato por poder ficar de lado para ainda dizer que
ele é um profeta de Deus. E as bênçãos que isso trouxe a mim, à
minha família e aos meus entes queridos, eu serei eternamente
grato.

Hank Smith:

44:39

Sim. Eu acho que um dia, Susan, você vai conhecer Joseph Smith
e Emma Smith.

Dra. Susan Black:

44:43

Oh, espero que sim.

Hank Smith:

44:44

E eles vão ficar gratos por você.
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Dra. Susan Black:

44:45

Espero que sim.

Hank Smith:

44:46

... para seu trabalho. Você tem tocado milhares, milhares de
vidas e aguentado...

Dra. Susan Black:

44:51

Vejam o que vocês estão fazendo. Eu sou uma punk, vocês são
grandes jogadores.

Hank Smith:

44:59

Sentimo-nos tão abençoados por tê-lo conosco uma terceira
vez. Isto foi apenas um deleite para nós.

Dra. Susan Black:

45:05

Isso é um deleite. Escolha-me novamente, é o meu favorito.

Hank Smith:

45:08

Sim, nós adoramos tê-lo conosco.

Dra. Susan Black:

45:12

Diga a todos para irem a Nauvoo. Não perca isso.

Hank Smith:

45:15

Queremos agradecer à Dra. Susan Easton Black pelo seu tempo
conosco hoje. Queremos agradecer a todos vocês por nos
ouvirem. Muito obrigado por estarem conosco. Temos uma
equipe de produção incrível e produtores executivos aos quais
temos que agradecer. Steven, Shannon Sorensen e depois nossa
equipe de produção com David Perry e Lisa Spice e Jamie
Neilson e Will Stoughton. Queremos agradecer muito a vocês
por seu trabalho e esforço, nossa maravilhosa equipe. E
esperamos que você se junte a nós em nosso próximo episódio
de followHIM.

44 Doutrina e Convênios 124 Transcrição Parte 2 Página 17

Hank Smith:

00:00

Olá a todos. Bem-vindos a seguir seus favoritos. Meu nome é
Hank Smith. Estou aqui com o incrível John, Bytheway, e a
incrível Dra. Susan Easton Black. Estamos aqui com os favoritos
dele: Doutrina e Convênios, seção 124. John, você sabe como
isto funciona. Você pode escolher uma coisa de nossa lição esta
semana para compartilhar.

John Bytheway:

00:21

Bem, obrigado, Hank. Esta é uma longa seção, mas logo no
início, versículo 15, o Senhor diz algo a Hyrum Smith. Ele diz algo
semelhante a George Miller no versículo 20, mas eu apenas
penso, uau, como seria ser Hyrum e fazer o Senhor dizer isto?
"'Em verdade vos digo. Abençoado seja o meu servo, Hyrum
Smith, pois eu, o Senhor o amo por causa da integridade de seu
coração, e porque ele ama o que está bem diante de mim', diz o
Senhor".

John Bytheway:

00:46

E só quero falar sobre a palavra "integridade" porque está
relacionada à palavra "integrada". E eu ouvi alguém dizer isso
uma vez. Para aqueles que podem me ver, estou segurando
minha mão aqui em cima, minha mão esquerda, dizendo que
isto é o que sabemos que é certo. É aqui que estamos vivendo,
certo?

John Bytheway:

01:04

E integridade, uma definição, é fazer com que suas ações
cheguem ao nível de sua compreensão, e então o que você
sabe, e o que você faz, podemos dizer que está integrado e isso
é integridade. Na verdade, não estamos apenas falando, mas
caminhando, e o Senhor vê isso em Hyrum. E eu penso que é
um elogio para dizer a integridade de seu coração. Agora, eu
quero estar lá onde o Hyrum está um dia, então tenho que
trabalhar para elevar minhas ações ao nível de minha
compreensão. É por isso que eu gosto desse verso.

Hank Smith:

01:39

Sim, acho que foi Gandhi quem disse: "A felicidade é quando, o
que se acredita e o que se vive é o mesmo".

John Bytheway:

01:45

Felicidade e integridade.
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Hank Smith:

01:47

Sim. O meu followHim favorito está no versículo 60. Este
edifício é mencionado muitas vezes. Todos sabem... A maioria
das pessoas sabe o que é o Templo Nauvoo, mas se você ler o
nome Casa Nauvoo no versículo 60, talvez você não saiba o que
é isto. E é um lugar de descanso, "como um hotel", diz o Senhor,
"para o viajante cansado" no versículo 60, para que ele possa
contemplar a glória de Sião e a glória disto, a sua pedra angular,
certo? E que eles vão construir o templo, mas precisam
construir um hotel, e começam a construir este hotel, mas
nunca está completamente acabado.

Hank Smith:

02:24

Joseph é morto e os santos se mudam para o oeste. E você pode
pensar, bem, que essa foi uma profecia que não se tornou
realidade. Não houve viajantes cansados que vieram a Nauvoo,
e houve alguns durante a vida de Joseph, mas agora há muitos
viajantes cansados que vão a Nauvoo. Eu tenho sido um deles.
Muitas vezes. Então, às vezes podemos pensar, oh, a profecia
do Senhor aqui, o que ele disse não foi cumprido, mas é
absolutamente assim.

Hank Smith:

02:50

Nauvoo é um lugar para muitos, muitos viajantes. Acho que em
nosso podcast completo, Susan nos disse que 330.000 visitantes
vieram à re dedicatória, a casa aberta do templo de Nauvoo.
Isso é uma realização das nações da terra, vindo a Nauvoo, um
lugar para o viajante cansado. Muito bem, Susan. A Dra. Susan
Easton Black está aqui e ela vai compartilhar conosco o seu
seguidor favorito.

Dra. Susan Black:

03:18

Bem, o meu followHim favorito é, basicamente, o oposto do de
John. Gosto de sua idéia de integridade, mas às vezes, quando
se tem o contraste, é bastante interessante. Meu favorito hoje é
o versículo 84 e é sobre um homem chamado Almon W. Babbit,
e o Senhor lhe diz: "Há muitas coisas com as quais eu não estou
satisfeito". E então o Senhor diz a um deles, ele disse: "Ele
montou um bezerro de ouro para a adoração do povo", o que
significa que ele está escolhendo o dinheiro em vez do Senhor.

Dra. Susan Black:

03:55

E minha história favorita dele ilustrando isto é que em 26 de
junho de 1844, Joseph e Hyrum estavam na prisão de Cartago, e
visitando-os é seu tio, John Smith. Joseph pediu ao tio John
Smith que fosse procurar a WW. Este Almon W. Babbit, que é
advogado por profissão, e dizer-lhe que gostariam que ele os
defendesse em um tribunal, que eles acham que será um
tribunal naquele momento.

Dra. Susan Black:

04:27

E quando o tio John Smith vem ver Almon W. Babbit, ele lhe diz:
"Você sabe, Joseph e Hyrum estão na cadeia de Cartago?" E
Babbit indicou que sim, mas então o tio John Smith diz: "Ah, que
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bom". Ele disse: "Eu vim porque eles querem que você os
defenda em um tribunal". Nesse momento, Almon W. Babbit
disse: "Sinto muito, tio John. Você está muito atrasado. Eu já fui
contratado pelo outro lado".
Dra. Susan Black:

04:56

Portanto, a mensagem para mim é que há bênçãos, há avisos, e
basta observar o que você está fazendo. Fique perto do centro
da igreja. Se você tem o calcanhar de Aquiles lá fora, se é um
bezerro de ouro ou o que quer que seja, escolha o Senhor. Não
escolha um falso substituto que realmente não lhe trará
felicidade. Escolha a integridade de que John falou. Vá visitar
Nauvoo. Todos nós já estamos cansados de viajar por lá, mas
voltaríamos em um piscar de olhos, certo?

Hank Smith:

05:35

Absolutamente. E sinta o espírito de Joseph. Eu amo isso, Susan.
Adoro o contraste entre os dois seus seguidoresHim Favoritos.

John Bytheway:

05:42

Susan, eu acertei essa data? 26 de junho, um dia antes do
martírio, isso aconteceu?

Dra. Susan Black:

05:48

Um dia antes do martírio. Quer dizer, você consegue imaginar?
E você vai, era sua hora de se levantar e ser grande e...

John Bytheway:

05:56

Certo. Oh.

Hank Smith:

05:57

Ugh.

Dra. Susan Black:

05:59

-não o fez.

Hank Smith:

06:00

Lembro-me de Elder Holland dizer uma vez: "Cuidado com as
cicatrizes de qualquer batalha da qual você tenha estado
lutando do lado errado".

John Bytheway:

06:07

No lado errado, sim.

Dra. Susan Black:

06:10

Grande, grande afirmação.

Hank Smith:

06:11

Bem, somos gratos por a Dra. Susan Easton Black estar conosco,
e esperamos que você se junte a nós em nosso podcast
completo. Você pode obtê-lo onde quer que você consiga seus
podcasts. Venha e você poderá aprender muito com ela, mas se
não, por favor, junte-se a nós na próxima semana para
acompanhar os seus favoritos.
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