
 
 

 
 

"Quando obtemos qualquer bênção de Deus, é pela Obediência" 
 

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:   
O casamento plural é um requisito no Reino Celestial? Como Joseph tem alguns momentos de descanso 
em Nauvoo, ele tem mais tempo para a reflexão teológica e como estas seções refletem. A Dra. Kate 
Holbrook compartilha suas pesquisas a respeito do casamento. 
 
 
 
 
Parte 2: 
 
O Dr. Holbrook continua a discutir cuidadosamente o casamento, o casamento plural e corrige alguns 
equívocos, erros e erros no ensino sobre a prática dos primeiros santos do casamento plural. 
 

Códigos de tempo: 
 



 
 

Parte 1   
● 00:01 Bem-vindo a seguirHIM Episódio 46 
● 02:00 Introdução do Dr. Holbrook 
● 06:40 Background to Doctrine and Covenants, Seções 129-132 
● 07:44 José tem tempo para descansar e refletir e por isso estas seções são mais teológicas 
● 08:40 A "mesma socialidade" existe na próxima vida  
● 10:36 A importância de ganhar inteligência e o que levamos para a próxima vida 
● 13:23 A obediência a certas leis traz bênçãos específicas 
● 13:51 Hank história pessoal de gratidão pelos mandamentos 
● 15:39 Seção 131 sobre a importância  
● casamento e glória celestial e a necessidade da Restauração e esclarecimento do casamento na 

próxima vida 
● 22:18 Antecedentes da Seção 132 
● 25:13 O pano de fundo do Pacto Abraâmico 
● 30:50 Novo e eterno convênio é o evangelho restaurado de Jesus Cristo 
● 35:37 O Senhor começa por discutir o casamento incluindo um homem e uma mulher e o Espírito 

Santo da Promessa 
● 42:41 A parte do Salvador no casamento e nos relacionamentos 
● 44:55 Condições que não permitem o Espírito Santo da Promessa em um casamento eterno 
● 46:51 Dr. Holbrook compartilha história pessoal sobre arrependimento  
● 50:53 As vedações na próxima vida envolvem a agência 
● 52:03 Fim da Parte I 

 
 

Parte 2: 
 

● 00:03 Bem-vindo à Parte II 
● 00:07 Jacob 2 e Doctrine e Covenants 132 e o casamento é o ideal para a educação dos filhos e 

crescimento pessoal 
● 3:10 Mais da metade da Igreja é formada por membros solteiros, mas não podemos nos afastar do 

ideal 
● 06:23 O casamento plural tem que ser aprovado por Deus para ser praticado 
● 10:52 O casamento plural é um teste Abrahâmico 
● 12:26 A agência é uma parte essencial do casamento plural 
● 15:48 Discussão sobre o rei Davi praticando o casamento plural e enviando Uriah à morte 
● 18:28 Discussão sobre as práticas malignas de John C. Bennett em relação ao casamento plural 
● 20:37 Não temos bons registros sobre quantas pessoas praticavam o casamento plural em 

Nauvoo, mas nem todas eram relações sexuais.  
● 26:02 Discussão sobre fontes durante este período de tempo e outros 
● 31:10 Vamos falar sobre a Poligamia pela Brittany Nash é recomendado 
● 34:50 O Senhor lembra aos santos que esta é uma restauração 
● 36:04 Quando o casamento plural terminou, muitos santos choraram 
● 39:41 Discussão sobre a esposa mais jovem de Joseph, Helen Mar Kimball 



 
 

● 44:48 Aqueles que não praticavam o casamento plural ainda eram membros em boa situação 
● 46:25 Diário Emmaline Wells e as dificuldades em relação ao casamento plural 
● 48:44 O casamento plural não será exigido na próxima vida 
● 53:44 O testemunho da Dra. Kate Holbrook sobre o Salvador e os pensamentos sobre Joseph 

Smith e a Restauração 
● 58:09 Fim da Parte II 
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Kate Holbrook, PhD, é uma das principais vozes no estudo das mulheres e das 

empresas alimentícias dos últimos dias. Como historiadora administrativa da 

história das mulheres no departamento de história da Igreja de Jesus Cristo dos 

Santos dos Últimos Dias, ela escreve, estuda e interpreta a história em tempo 

integral. Seus principais interesses de pesquisa são religião, gênero e alimentação. 

Uma popular oradora pública, Kate foi eleita a professora do ano do Harvard 

College por seu trabalho como professora principal em um curso que matriculou 

quase seiscentos alunos, e ela co-editou o Global Values 101: A Short Course 

(Beacon Press, 2006), com base nessa classe. Em 2012, Kate co-organizou uma 

conferência intitulada "Mulheres e a Igreja SUD": Perspectivas Históricas e 

Contemporâneas". Ela e seu co-organizador, Matthew Bowman, editaram uma 

coleção de ensaios que surgiram desta conferência intitulada "Mulheres e o 

Mormonismo: Perspectivas Históricas e Contemporâneas". Kate também 

publicou ensaios e capítulos de livros sobre mulheres santas dos últimos dias e 

trabalhos domésticos, Nação dos muçulmanos islâmicos, Santos dos últimos dias 

e comida, religião e sexualidade, e ... rituais religiosos de caça. 
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Kate cresceu aos pés das Montanhas Rochosas e está feliz em viver lá novamente, 

entre os locais históricos, correntes culturais e ambientes alimentares onde sua 

bolsa de estudos tem suas raízes. Ela é formada em literatura inglesa e russa pela 

Universidade Brigham Young, MTS pela Escola da Divindade de Harvard e PhD 

em Estudos Religiosos pela Universidade de Boston. Por seu trabalho de 

dissertação sobre os últimos dias da Saint and Nation of Islam foodways, ela foi a 

primeira beneficiária da Eccles Fellowship in Mormon Studies na Universidade 

de Utah. Ela e seu marido, Samuel Brown, estão criando três filhos em Salt Lake 

City. 
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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. 



 

Hank Smith:  00:01  Bem-vindo ao FollowHIM, um podcast semanal dedicado a 
ajudar indivíduos e famílias com o seu estudo Come, Follow Me. 
Eu sou Hank Smith. 

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

Hank Smith:  00:11  Nós adoramos aprender. 

John Bytheway:  00:11  Nós adoramos rir. 

Hank Smith:  00:13  Queremos aprender e rir contigo. 

John Bytheway:  00:15  Como juntos, nós seguimo-lo. 

Hank Smith:  00:20  Olá meus amigos, bem-vindos a mais um episódio de 
followHIM. Meu nome é Hank Smith, e estou aqui com meu 
coost angélico, John Bytheway. Olá, John? 

John Bytheway:  00:30  Ei, essa é uma que eu ainda não ouvi. 

Hank Smith:  00:34  John, estou a dizer-te, essa é provavelmente a primeira palavra 
em que penso quando penso em ti, é no meu coost angélico. 

John Bytheway:  00:40  Não era linebacker então. Está bem, sim. 

Hank Smith:  00:42  Sim, não, não foi. 

John Bytheway:  00:43  Está bem. 

Hank Smith:  00:44  Não era o All Star da NBA, não, lamento. Mas eu penso em... Ei, 
queremos lembrar a todos para nos virem procurar nas redes 
sociais. Temos uma conta Instagram e uma conta no Facebook 
que são geridas pelo incrível Jamie Neilson e gostaríamos de 
ouvir de vocês e temos lá alguns extras para vocês que talvez 
ainda não tenham ouvido ou visto. 



Hank Smith:  01:04  Adoraríamos se você se inscrevesse, classificasse e revisasse o 
podcast. Agora, alguns de vocês nasceram nos anos 1900 e não 
sabem como fazer isso. Então, encontrem alguém que nasceu 
nos anos 2000 e perguntem a eles como avaliar, avaliar e 
assinar este podcast. 

Hank Smith:  01:19  E grande anúncio, queremos que você saiba que pode ir ao 
followhim.co, followhim.co e temos lá notas para mostrar. Você 
já sabia disso. Nós temos uma transcrição. Mas agora temos a 
transcrição em francês, português e espanhol lá no site. Então, 
por favor, encontre-nos lá e compartilhe o podcast com seus 
amigos, se você gostar. 

Hank Smith:  01:40  Agora John, vamos ao que é bom. Tenho estado nervoso para 
esta entrevista a semana toda, não por causa do material, mas 
porque temos um convidado vindo que eu realmente só vi na 
TV. Então, muito animado com isto. Diga-nos quem se vai juntar 
a nós. 

John Bytheway:  02:00  Sim, isto é óptimo. Esta é a Kate Holbrook. Ela é uma das 
principais vozes no estudo das mulheres dos últimos dias e dos 
restaurantes dos últimos dias. 

John Bytheway:  02:10  Como historiadora administrativa da história das mulheres no 
Departamento de História da Igreja de Jesus Cristo dos Santos 
dos Últimos Dias, ela escreve, estuda e interpreta a história em 
tempo integral. Seus principais interesses de pesquisa são 
religião, gênero e alimentação. 

John Bytheway:  02:25  Uma popular oradora pública, Kate foi eleita, ouça este Hank, o 
Professor do Ano da Faculdade de Harvard, por seu trabalho 
como diretor de ensino em um curso que matriculou quase 600 
alunos. Ela co-editou Global Values 101: A Short Course, com 
base nessa classe. 

John Bytheway:  02:41  Em 2012, ela e seu co-organizador, Matthew Bowman, editaram 
uma coleção de ensaios que surgiram desta conferência 
intitulada Women and Mormonism: Historical and 
Contemporary Perspectives. 

John Bytheway:  02:53  Kate também publicou ensaios e capítulos de livros sobre 
mulheres santas dos últimos dias e trabalhos domésticos, Nação 
dos muçulmanos islâmicos, Santos dos últimos dias e comida, 
religião e sexualidade, e rituais religiosos de caça. Vamos ter de 
perguntar a ela sobre isso. 



John Bytheway:  03:08  Kate cresceu aos pés das Montanhas Rochosas, está feliz por 
viver lá novamente entre os locais históricos, eventos culturais e 
ambientes alimentares onde a sua bolsa de estudos tem as suas 
raízes. 

John Bytheway:  03:19  É formado em literatura inglesa e russa pela Universidade 
Brigham Young, MTS pela Escola da Divindade de Harvard e PhD 
em Estudos Religiosos pela Universidade de Boston. 

John Bytheway:  03:31  Por seu trabalho de dissertação sobre os últimos dias da Santa e 
Nação do Islã, ela foi a primeira recebedora da Eccles Fellowship 
in Mormon Studies na Universidade de Utah. 

John Bytheway:  03:41  Ela e seu marido, Samuel Brown, estão criando três filhos em 
Salt Lake City. 

John Bytheway:  03:47  Parece que estiveste na faculdade toda a tua vida. E por favor, o 
que é um MTS da Escola da Divindade de Harvard? 

Dra. Kate Holbro  03:57  Mestre em Estudos Teológicos. 

John Bytheway:  03:59  Uau. 

Dra. Kate Holbro  03:59  É o grau que se pode obter na Escola da Divindade se não se vai 
ser ordenado ministro. 

John Bytheway:  04:05  Nos estudos teológicos, uau. 

Dra. Kate Holbro  04:08  Eu ia dizer, mas enquanto lá estive estudei Religião na 
Sociedade, e Religião na Religião Mundial. Então, é muito 
ampla... Você é capaz de fazer o grau que quiser, o que é 
maravilhoso. 

Hank Smith:  04:19  John, se essa biografia era para me deixar menos nervoso, isso 
não ajudou. 

John Bytheway:  04:25  Estou realmente curioso para dizer... Mas estou curioso sobre 
as partes da comida. 

Hank Smith:  04:30  Eu também, na verdade, queria perguntar sobre isso. 

John Bytheway:  04:32  Sim. 

Dra. Kate Holbro  04:32  Quando eu ainda era criança, o meu programa de TV favorito 
era The Frugal Gourmet na PBS. E mais tarde soube que ele era 
na verdade um ministro presbiteriano, religião e comida. 



Dra. Kate Holbro  04:43  E então para a minha dissertação eu realmente queria estudar 
tanto a religião do dia-a-dia, como as mulheres e a religião, e a 
comida é uma maneira de fazer as duas coisas. 

Hank Smith:  04:55  Uau. 

Dra. Kate Holbro  04:55  Porque tradicionalmente as mulheres são responsáveis pela 
preparação dos alimentos, e comer e escolher o que comer, e 
escolher onde obter a nossa comida é algo que fazemos todos 
os dias, várias vezes ao dia. Portanto, foi uma maneira muito 
boa de entrar nesse nicho. 

Hank Smith:  05:12  Sim. Você disse que religião e comida eram parte do seu 
interesse. Eu pensei, está bem, religião e comida também são os 
meus interesses. Eu conheço o John, tu também estás lá. 

Dra. Kate Holbro  05:22  Lembra-se do filme Cavaleiros Brancos com Baryshnikov e 
Gregory Hines? Era o meu filme preferido quando eu era um 
"tween". E eu olhava, eles tinham jornais numa cena com russo, 
esta escrita cirílica neles. E eu só pensava: "Quero aprender 
isso." 

Dra. Kate Holbro  05:42  Mas eu não tive a oportunidade de crescer para aprender essa 
língua. E depois fui chamada como uma das... Naqueles 
primeiros anos, quando as missões na Rússia estavam apenas 
começando, fui chamada para servir na Missão de Moscou e 
depois fui direto para Samara e ajudei a abrir aquela nova 
missão. 

Hank Smith:  05:58  Uau. 

Dra. Kate Holbro  05:58  Então, foi aí que o russo surgiu. 

Hank Smith:  06:01  Isso é óptimo. Então, você já estava interessado na Rússia e 
depois foi chamado para lá. Uau. 

Dra. Kate Holbro  06:06  Sim, sim. E o meu marido estava super interessado em russo e 
estudou russo como licenciado e foi chamado para a Louisiana 
English Speaking. 

Hank Smith:  06:19  Bem, Dr. Holbrook, bem-vindo. 

Dra. Kate Holbro  06:21  Obrigada, Dra. Kate Holbro. 

Hank Smith:  06:22  Temos sorte em tê-lo. 

John Bytheway:  06:23  Sim, estamos entusiasmados. 



Dra. Kate Holbro  06:26  Sinto-me afortunada por estar neste programa, por isso, 
obrigada a ambos. 

Hank Smith:  06:27  Uau. Bem, vamos saltar para a nossa lição, já que temos aqui 
um especialista, John. Vamos ver as secções 129 a 132 da 
Doutrina e Convénios. 

Hank Smith:  06:40  Então, Dr. Holbrook, nós vamos deixá-lo liderar aqui. Dê-nos o 
nosso historial, o que precisamos de saber para nos 
aproximarmos destas secções e para tirar o máximo partido 
delas? 

Dra. Kate Holbro  06:49  Óptimo. Muito obrigada. E acho que vou mencionar 
brevemente estes como a secção 129, episódios recentes que 
ouvi de vocês, estivemos em Courtland, tudo se tem 
desmoronado, e mudámo-nos para muito Oeste e tudo é tão 
difícil e doloroso. 

Dra. Kate Holbro  07:06  Bem, então estamos em Nauvoo. Podemos estar em Nauvoo 
para estas secções. E sim, ainda há desafios, mas há muita 
esperança. Estamos a começar a construir casas e a construir 
uma cidade e ser capazes de ter um pouco mais de segurança e 
sensação de permanência. 

Dra. Kate Holbro  07:22  Então, Joseph Smith também tem o lazer de fazer um pouco 
mais de pensamento teológico. Temos muito, ainda são 
informações espirituais mas realmente práticas em muitas das 
seções recentes de que temos falado em Venha, Siga-me. E 
agora podemos estar em algum material mais esotérico, 
teológico. 

Dra. Kate Holbro  07:44  E assim, na Secção 129, por exemplo, você tem indicações sobre 
como diferenciar os espíritos. Anjos são seres representados e 
assim, se você estender a mão para eles e eles apertarem suas 
mãos, então você sabe, oh, este é um ser ressuscitado. 

Hank Smith:  08:01  Isso é definitivamente mais teológico do que prático, certo? 

Dra. Kate Holbro  08:04  Sim, sim, exactamente. E o meu favorito é o espírito que não é 
ressuscitado, não tem um corpo, mas é um bom espírito. Eles 
nem sequer lhe estenderão a mão porque todo o seu corpo é 
tão forte lá, que não tentarão enganá-lo. 

Hank Smith:  08:18  Sim, sim, certo. 



Dra. Kate Holbro  08:19  E então você tem o espírito que não é ressuscitado e é um 
espírito mau e eles estenderão a mão, mas quando você tocar 
nele, é ... 

John Bytheway:  08:26  Não vais sentir nada. 

Hank Smith:  08:28  Isso é interessante. Então, ele está ganhando algum tempo, ele 
não está na cadeia, ele não está fugindo de uma máfia ou de 
pessoas que estão tentando machucá-lo, então ele está 
ganhando algum tempo para realmente mergulhar na teologia. 
Eu gosto dessa ideia. 

Dra. Kate Holbro  08:40  É assim que eu experimento estas secções. E depois em 130 há 
uma linha familiar. Eu acho que... Eu sei que não sou a única 
que adora isso. É o versículo dois. "E essa mesma sociologia que 
existe entre nós aqui, existirá entre nós lá, só que será unida à 
glória eterna, glória que não conhecemos na alegria." 

Dra. Kate Holbro  09:00  O meu pai partiu quando eu tinha algumas semanas e depois o 
meu avô morreu quando eu tinha cinco anos, então eu e a 
minha mãe mudámo-nos para casa da minha avó. E quando a 
minha avó morreu, foi só... Fez-me mesmo entrar. Eu estava tão 
perto daquela mulher e amava-a tanto. 

Dra. Kate Holbro  09:15  E este versículo dois é um que me traz muito conforto para que 
eu possa ter esse mesmo tipo de relação reconfortante, 
amorosa e realmente íntima com ela na vida após a morte que 
tive enquanto ela esteve aqui comigo. 

Hank Smith:  09:29  Isso é muito bom. 

John Bytheway:  09:30  Exactamente. Adoro a ideia de poder dizer: "Hank, como tens 
passado?" 

Hank Smith:  09:36  "Como você está?" 

John Bytheway:  09:37  "E a Kate e os amigos da família." E que interessante... Eu não 
sei se já vi essa palavra socialidade em algum outro lugar a não 
ser neste verso. Mas essa mesma amizade ou associações, está 
tudo bem aí dentro. 

Dra. Kate Holbro  09:54  Sim, a Dra. Kate Holbro... E faz mesmo sentido. Uma das 
maneiras que eu vejo o evangelho, os mandamentos que Jesus 
nos diz são os mais importantes e o objetivo do evangelho é nos 
ajudar a estar mais próximos de Deus e estar mais próximos uns 
dos outros, e nos ajudar uns aos outros. 



Dra. Kate Holbro  10:08  Portanto, definitivamente faz sentido que tenhamos vidas 
sociais robustas no além e a diferença seria que estaríamos 
ainda mais próximos da presença de Deus e de Jesus Cristo. 

Hank Smith:  10:19  Será acoplado com a glória eterna. Então, John, nós teremos 
todo o nosso cabelo. 

John Bytheway:  10:23  Sim. 

Hank Smith:  10:24  Isso vai ser ainda mais divertido. 

John Bytheway:  10:27  Espero que o Hank diga que eu sou o linebacker de lá. Se me 
derem um formulário de ordem, não serei o imitador do Barney 
Fife. Mas vamos ver. 

Dra. Kate Holbro  10:36  Depois mudámo-nos para outro verso familiar. Ainda estamos 
na Secção 130 e é o versículo 18: "Qualquer princípio de 
inteligência que atinjamos nesta vida, ele se levantará connosco 
na ressurreição." 

Dra. Kate Holbro  10:49  Sempre achei isso inspirador para manter o meu estudo, mas 
também o aprendizado que vem do dia-a-dia e da interação 
com outras pessoas. Tentar servir as outras pessoas ajuda. 
Torna meu estudo das escrituras mais vivo, torna minha vida de 
oração mais viva, e acho que essas são outras formas de 
inteligência, além do estudo que levaremos conosco. 

Hank Smith:  11:19  Ao conhecimento. 

Dra. Kate Holbro  11:19  Sim, a Dra. Kate Holbro... 

Hank Smith:  11:21  Só nas minhas aulas do Novo Testamento hoje na BYU eu 
ensinei Lucas 12 onde há um homem cujo maior problema em 
sua vida é que ele não tem espaço suficiente para suas coisas. E 
ele pensa para si mesmo: "O que é que eu vou fazer?" 

Hank Smith:  11:33  Então, ele diz: "Eu sei o que devo fazer, devo construir celeiros 
maiores, casas maiores para poder encaixar todas as minhas 
coisas nele." E então o salvador diz, "E então ele morre, ele 
constrói aqueles celeiros maiores e ele morre e todas essas 
coisas ficam aqui." 

Hank Smith:  11:47  E assim conversamos na aula sobre o que realmente nos 
acompanha. E parece ser isso o que Joseph está ensinando aqui, 
não é mesmo? Que esse conhecimento, esse trabalho que 
colocamos para aprender, iria conosco para a próxima vida. 
Então, talvez seja aí que devêssemos concentrar o nosso tempo. 



Dra. Kate Holbro  12:03  Sim, sim. E depois o outro verso de que também falávamos, o 
amor, as relações, também vão connosco. 

Hank Smith:  12:10  Certo. Essas são as coisas que nos acompanham. Eu adoro isso. 

John Bytheway:  12:12  Penso em Alma quando ele está falando com Coriânton: "Não 
vás atrás das muitas coisas deste mundo, porque eis que não 
podes levá-las contigo". Então, um dos meus autores favoritos 
que li no liceu era, um nome estranho, Og Mandino. Já ouviste 
falar dele? 

Hank Smith:  12:27  Sim, eu lembro-me do Og. 

John Bytheway:  12:27  E ele disse: "O que quer que carregueis o vosso camelo nesta 
vida, a morte descarregará a vossa carga." Então, algumas 
coisas não passam daquele caixa chamado "morte". Bem, o que 
acontece? 

John Bytheway:  12:41  E aqui aprendemos algo, e espero que consigamos todas as 
coisas que aprendemos, mas talvez esquecidas também. 

Hank Smith:  12:46  Certo. 

John Bytheway:  12:47  Mas eu adorei o que Kate disse sobre não necessariamente o 
aprendizado do livro, mas o que aprendemos apenas 
interagindo uns com os outros, bondade e caridade, esperemos. 
Nós podemos manter isso. 

Hank Smith:  12:58  Sim, isso vai connosco. 

Dra. Kate Holbro  12:58  Sim, a Dra. Kate Holbro... 

Hank Smith:  12:59  Isso é lindo, sim. 

Dra. Kate Holbro  13:01  Sim, a Dra. Kate Holbro... 

Hank Smith:  13:01  Isto é teologia, não é? 

Dra. Kate Holbro  13:03  E é. 

Hank Smith:  13:03  Adoro que Joseph Smith diga: "Oh, aqui estão algumas coisas 
em que tenho pensado". Não é isso realmente o que a Seção 
130 é ou apenas pequenos pedaços que Joseph meio que 
anotou ou escreveu ou disse em algum momento? 

John Bytheway:  13:15  Sim, a profecia sobre a Guerra Civil não está lá. Um pouco mais 
sobre a profecia da Guerra Civil. 



Dra. Kate Holbro  13:23  E mais um que eu gostaria de bater é o versículo 21: "E quando 
obtemos qualquer bênção de Deus, é pela obediência a essa lei 
na qual ela se baseia". Esse é outro que é realmente familiar aos 
membros da Igreja que estão na Igreja há pelo menos um 
pouco. Muito importante. 

Dra. Kate Holbro  13:41  E penso que é um importante precursor da Secção 132 quando 
temos uma visão de obediência muito poderosa. 

John Bytheway:  13:49  Uau, bem visto. 

Hank Smith:  13:51  Sim, isso é interessante. Houve uma noite, e não me costumo 
tornar pessoal muitas vezes. Mas houve uma noite em que eu 
estava a rezar e disse: "Estou grato pelas minhas bênçãos." 
John, acho que já me ouviste contar esta história antes. E eu 
disse: "Estou grato pelas minhas bênçãos." 

Hank Smith:  14:04  E eu me senti um pouco motivado a dizer: "Por que nós não 
mudamos isso? Por que você não diz que está grato pelos 
mandamentos porque qualquer bênção que você já recebeu 
veio porque você foi obediente a um mandamento". 

Hank Smith:  14:15  Então, eu realmente mudei minhas orações naquela noite e 
tentei me ater a ela desde então. Em vez de dizer: "Sou grato 
por minhas bênçãos", digo: "Sou grato pelos mandamentos 
pelos quais tenho podido receber essas bênçãos". 

Hank Smith:  14:27  E foi apenas uma pequena mudança para mim, mas me ajudou 
a ver a beleza dos mandamentos, certo? As bênçãos vêm dos 
mandamentos. Deus não está apenas a distribuir as bênçãos 
para... Não é um sistema de lotaria. Há uma lei em vigor em que 
se podem receber certas bênçãos. Guarda a lei e receberás as 
bênçãos. 

John Bytheway:  14:45  Eu adoro esse Hank. Gostava de ter ouvido isso há uns anos 
atrás. A minha filha mais velha é uma caloira na faculdade 
agora. Vou começar a usar isso nas orações familiares para os 
outros dois. 

Hank Smith:  14:55  Certo, sim. Tenho que te dizer isto, na casa Smith, no versículo 
20 "Há uma lei, irrevogavelmente decretada no céu antes dos 
fundamentos do mundo, na qual todas as bênçãos são 
baseadas..." 

Hank Smith:  15:06  E nós usamos essa frase bastante. Há uma lei, irrevogavelmente 
decretada no céu antes dos fundamentos do mundo, que não 
importa a hora em que comece a reunião sacramental, a família 



Smith estará atrasada". Parece que não conseguimos descobrir 
como quebrar essa lei. 

Dra. Kate Holbro  15:21  Agora vamos. Vou falar do 131 ainda mais rápido porque acho 
que seria gratificante para nós passar a maior parte do nosso 
tempo no 132 hoje. E o 131 está novamente a preparar-nos 
para a Secção 132 e o verso dois. 

Dra. Kate Holbro  15:39  Deixe-me ler. "A fim de obter o mais alto", grau do céu, está 
falando de "Um homem que deve entrar nesta ordem do 
sacerdócio, [que significa o novo e eterno pacto de casamento]" 
(Doutrina e Convênios 131:2). 

Dra. Kate Holbro  15:53  Então, está a tramar-nos. Então, temos esta pergunta, bem, 
diga-me mais. 

Hank Smith:  15:58  O que é isso? O que é isso? 

John Bytheway:  15:59  Sim, sim. 

Dra. Kate Holbro  16:00  O que é isto e porque é o casamento tão importante para a 
glória celestial? 

Hank Smith:  16:09  No americano protestante em que Joseph Smith está vivendo, 
qual é a idéia do casamento na próxima vida? Será que isso está 
sendo ensinado? Isso é algo em que um cristão comum 
pensaria? 

Dra. Kate Holbro  16:21  Muitas vezes pensamos em casamentos, "Até que a morte nos 
separe", em grande parte do mundo, não em todo o mundo, 
mas em grande parte do mundo. Mas eu acho que há também 
uma concepção popular de que as relações se estendem para 
além da sepultura. 

Dra. Kate Holbro  16:38  No nosso tempo, pense em filmes ou conversas que tenha tido 
com pessoas que acreditam numa vida após a morte. Eles não 
têm selos, mas acreditam que poderão ver os seus entes 
queridos. 

Hank Smith:  16:52  Que há um ... Amados de novo. 

Dra. Kate Holbro  16:53  Sim, a Dra. Kate Holbro... 

Hank Smith:  16:54  Eu me pergunto o que alguém diria se eu vou me casar na 
próxima vida versus eu vou ver alguém na próxima vida. Só me 
pergunto se alguém faz essa distinção, talvez até não. 



John Bytheway:  17:03  Todas as canções de amor e tudo fala de amor para sempre e 
infinito e tudo. Eu acho que talvez algo em nossos espíritos sabe 
e anseia e espera por isso. 

Hank Smith:  17:17  Sim, o Hank Smith. 

John Bytheway:  17:17  Mas eu penso muito ... Hank eu não sei, mas ... e Kate você 
estudou muito mais sobre outras tradições religiosas. Mas eu 
sei que a pergunta que Jesus fez aos saduceus quando ele 
respondeu que eles não são casados nem dados em casamento. 

John Bytheway:  17:33  Muitos deles interpretam que não somos casados, somos 
apenas... Mas deve ser algo melhor é o que eu já ouvi, porque 
eles não estão realmente seguros do que vem a seguir. 

Dra. Kate Holbro  17:43  E é complicado que a história da escrita e interpretação do 
testamento e pessoas acrescentando e subtraindo coisas, 
material desses registros, é difícil saber quem colocou o quê ou 
mudou um pouco a redação para dar uma voltinha nele. 

Dra. Kate Holbro  18:01  Eu definitivamente acho que é a escritura e é algo que pode 
realmente nos guiar e nos ajudar a entender melhor Cristo e a 
entender melhor como viver. Mas acho que há momentos nas 
escrituras em que não devemos ficar muito presos a uma 
interpretação em particular. 

Hank Smith:  18:19  E daí a necessidade da Restauração, certo? 

Dra. Kate Holbro  18:22  Exactamente, exactamente, sim. 

Hank Smith:  18:24  Nós precisamos destas revelações para nos ajudar a entender. 
Então, eu acho que isso nos leva a 132. Você se sente como se 
estivéssemos prontos para entrar? 

Dra. Kate Holbro  18:33  Eu sei. Você, John? 

John Bytheway:  18:35  Sim, eu acho que... Eu não queria inserir alguma confusão aí. Eu 
só com esse verso pensei que... 

Hank Smith:  18:42  Não, não, eu não... 

John Bytheway:  18:43  Sim, os comentários gerais que vi da nossa Igreja são: "Bem, 
estes eram saduceus que não acreditavam na ressurreição, 
então Jesus talvez estivesse falando diretamente com eles, eles 
nem se casam". 



John Bytheway:  18:59  Mas o fato de perguntarem de quem será sua esposa, indica 
que eles acreditaram em algum tipo de ... 

Hank Smith:  19:07  Certo, sim. 

John Bytheway:  19:08  A questão não era se ela vai se casar, a questão era com quem? 
Com quem? E por isso é interessante. Eu sei que Robert J. 
Matthews apontou: "Olha, eles achavam que havia algum tipo 
de casamento", na forma como eles estavam fazendo a 
pergunta. Mas de qualquer forma. 

Hank Smith:  19:21  Eu ia perguntar, apenas nos diga um pouco, talvez Kate, como 
são os últimos anos da vida de Joseph? Você disse que ele está 
mergulhando na teologia. Mas ele está muito ocupado, certo? 
Na altura em que ele está a servir como Presidente da Câmara 
de Nauvoo, acho que por uns tempos. E ele tem uma casa para 
gerir. 

Hank Smith:  19:47  Ele está feliz durante este tempo pelo que você leu? Joseph está 
indo bem? 

Dra. Kate Holbro  19:53  Acho que ele está feliz e realizado e um pouco em agonia das 
pessoas que o traem, das pessoas que o deturpam e o 
entendem mal, dos conflitos conjugais que ele tem com a 
Emma. 

Dra. Kate Holbro  20:10  Então, eu acho que há tanto bem e revelação derramando e 
este dom nesciente, a compreensão do dom que é tão 
importante, um de seus maiores legados para nós. 

Dra. Kate Holbro  20:25  Mas como humana num mundo humano, também havia muito 
com que lutar. 

Hank Smith:  20:30  Sim, eu gosto disso. Vimo-lo a lutar tanto de 1837 a 1839. Acha 
que o tipo merece uma pausa, pelo menos na minha cabeça. Eu 
só penso: "Oh, deixa-o ter uns bons anos antes que acabe." 

Dra. Kate Holbro  20:46  E pelo menos em Nauvoo, ele pode ter uma cama confortável e 
uma boa refeição e apenas alguns daqueles pequenos confortos 
que nos ajudam a aguentar. 

Hank Smith:  20:58  Sim, e convidar alguns amigos para jantar, certo? Você sabe a 
importância de uma refeição com uma família, religião e 
amigos. Então, espero que isso tenha acontecido por ele. Está 
bem. Bem, acho que John, sente-se pronto para entrar na 
[Secção] 132? 



John Bytheway:  21:13  Sim, eu estou muito ansioso para aprender. Estou entusiasmado 
com isto, e por todos os nossos ouvintes. 

Hank Smith:  21:21  Sim, eu também. Eu me lembro tanto como estudante de 
seminário quanto como professor de seminário eu não me 
lembro de aprender muito ou realmente tentar mergulhar na 
Seção 132 tanto assim. Então, eu também estou entusiasmado. 

Dra. Kate Holbro  21:33  E é uma secção difícil. Acho que é uma secção difícil até de 
entender, então faremos o que pudermos juntos e acredito que 
seremos capazes de fazer um bom trabalho juntos. 

Hank Smith:  21:45  Ok, bem, estamos felizes por você estar aqui e nós vamos entrar 
com as piadas sempre que formos necessários. Está bem. 

Dra. Kate Holbro  21:52  Isso é óptimo. 

Hank Smith:  21:52  É isso que nós fornecemos, certo John? 

John Bytheway:  21:54  Não há muito mais. 

Dra. Kate Holbro  21:55  Eu li estudos que as pessoas o respeitam mais se tiver confiança 
para contar piadas. 

Hank Smith:  22:00  Sim, ei John, olha para isto? 

John Bytheway:  22:02  Isso te torna vulnerável porque eles podem não rir. Essa tem 
sido a minha história. 

Hank Smith:  22:07  Então, Kate, a primeira coisa que notei foi que a data da Secção 
132 é Julho de 1843. Estamos a menos de um ano da morte de 
Joseph Smith, em junho de 1844. 

Dra. Kate Holbro  22:18  É uma grande coisa. Há tanta coisa a acontecer este ano. A 
Sociedade de Socorro foi estabelecida, e está avançando e só 
acho que Joseph Smith tem um senso, sei que ele tem um senso 
de que não vai viver para sempre e quanto mais ele puder fazer 
melhor. 

Dra. Kate Holbro  22:40  Acho que ele está a operar sob esse tipo de mentalidade. E 
depois também o que vamos fazer... Uma das coisas que vamos 
estudar nesta secção, realmente grande e abrangente, é o 
casamento plural. 

Dra. Kate Holbro  22:56  Foi muito difícil para todos. Foi difícil para os homens que 
aprenderam sobre isso, os homens que começaram a praticá-lo, 



as mulheres que aprenderam sobre isso, as mulheres que 
começaram a praticá-lo. 

Dra. Kate Holbro  23:08  Assim, ao lado do cumprimento e até mesmo das visitas 
angélicas que eles estavam vivendo em suas vidas espirituais, 
havia algumas coisas concretas, duras e cotidianas com as quais 
eles estavam lutando. 

Dra. Kate Holbro  23:21  Então, os primeiros vários, acho que são quatro versos desta 
secção, sugerem o casamento plural. No versículo um lemos, e 
Jesus Cristo está falando: "Eu, o Senhor, justificei meus servos 
Abraão, Isaque e Jacó, como também Moisés, Davi e Salomão, 
meus servos, como tocando o princípio e a doutrina de lá ter 
muitas esposas e concubinas..." E, "Eis que eu sou o Senhor teu 
Deus, e responderei a estes, tocando este assunto". 

Dra. Kate Holbro  23:50  Joseph Smith tinha perguntado sobre suas esposas no plural e 
isto não é uma surpresa, porque este era um esforço 
restauracionista. Eles estavam trabalhando para restaurar não 
apenas o evangelho que Jesus Cristo estabeleceu na Terra, mas 
o Convênio Abraâmico era muito importante para eles. 

Dra. Kate Holbro  24:10  Então, eles estavam procurando restaurar toda a história da 
Igreja de Deus e as relações humanas com Deus. Então, não é 
surpreendente que esta prática tenha surgido. 

Dra. Kate Holbro  24:21  E se eu estivesse a editar esta secção, teria mudado isto para 
baixo porque depois deixamos o casamento plural e 
começamos a falar de outra coisa durante muito tempo. Para 
quê? 30 versos ou assim. 

Dra. Kate Holbro  24:33  E então eu teria pensado: "Bem, eu deveria apenas tirar isto e 
colocá-lo onde nós voltamos a este tópico." Mas acho que o que 
nos faz ter estes versos no início é dar-nos o contexto de que 
questões importantes começaram esta conversa e ter esse 
contexto. 

Dra. Kate Holbro  24:49  Então, quando pensamos em como este salvador responde, faz 
com que a abordagem dos salvadores para responder a isso seja 
muito, muito significativa. Importa que ele não comece só por 
falar do casamento plural. 

Hank Smith:  25:04  Sim. 

Dra. Kate Holbro  25:05  Mas ele começa por falar sobre o novo e eterno pacto. 

Hank Smith:  25:09  Notei o versículo três: "Prepara o teu coração para receber". 



Dra. Kate Holbro  25:13  Sim. 

Hank Smith:  25:17  Isso é, eu não quero dizer sinistro, mas é uma parte importante 
disto, eu diria ... você vai ter que verificar o seu próprio coração 
aqui enquanto aprende isto. 

Dra. Kate Holbro  25:28  E eu faria se alguém me dissesse isso como uma bênção. Eu 
pensaria: "Uh-oh, uh-oh." 

Hank Smith:  25:33  Sim, uma pequena e sinistra ideia. 

Dra. Kate Holbro  25:35  O que é que se passa? 

Hank Smith:  25:36  Sim, "Prepara o teu coração para receber." 

John Bytheway:  25:38  Estou muito contente por teres falado nisso porque acho que 
me ensinaram isso, que sim, obrigado por essa pergunta sobre 
isso, primeiro deixa-me falar sobre o casamento. 

John Bytheway:  25:49  E isso será um fundamento para que eu possa responder à sua 
pergunta sobre Abraão, Isaque, Jacó, seus casamentos. Isso é 
justo? 

Dra. Kate Holbro  25:59  Sim, acho que é isso mesmo. Então, um pouco mais sobre o 
contexto. Então, falamos sobre o contexto que eles estão em 
Nauvoo agora, mas a outra coisa que acho que temos de ter em 
mente antes de irmos mais longe é o Pacto Abraâmico. 

Dra. Kate Holbro  26:10  E isto é Gênesis 12,1-3, isto é realmente importante para toda 
tradição que lê a Bíblia hebraica ou o que chamamos o Antigo 
Testamento. Vou ler aqueles versículos que são curtos. "Ora, o 
Senhor tinha dito a Abrão: Sai da tua terra, e da tua parentela e 
da casa de teu pai, para uma terra que eu te mostrarei; e farei 
de ti, eis a promessa: farei de ti uma grande nação, e te 
abençoarei, e farei grande o teu nome; e serás uma bênção: E 
abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei aquele que te 
amaldiçoar; e em ti serão abençoadas todas as famílias da 
terra." 

Dra. Kate Holbro  26:51  Então, posso imaginar uma razão pela qual isto parece 
realmente relevante para Joseph Smith neste momento é que 
você teve de deixar para trás: "Saia do seu país e da sua 
parentela". E sim, sua mãe e seu pai vieram com ele, mas nem 
todos os parentes, nem todos os amigos ainda estavam com ele 
quando ele chegou a Nauvoo. 



Dra. Kate Holbro  27:15  Então, ele e os membros da Igreja tiveram que fazer o mesmo 
tipo de sacrifício de deixar para trás um lar e uma identidade. E 
então a promessa, isto diz: "Uma grande nação", mas o que 
significa são descendentes, progênie, até mesmo para tantos 
como as areias do mar ou as estrelas nos céus. 

Dra. Kate Holbro  27:37  Essa é uma promessa realmente importante aqui, que seu nome 
será grande, que ele terá terra, e que o povo da terra será 
abençoado através dele e através de sua progênie. Essas são as 
promessas. 

Dra. Kate Holbro  27:52  Então, só para marcar, esses têm sido realmente importantes 
para muitas pessoas religiosas durante séculos. E essas são as 
promessas que Joseph Smith está, bem e Jesus Cristo, está 
aludindo nesta seção. 

Dra. Kate Holbro  28:12  Então, eu queria que fôssemos claros sobre o que era isso, 
sobre o que era quando encontramos o nome de Abraão. 

Hank Smith:  28:19  Com meus alunos, chamo-lhes os três Ps: posteridade, 
sacerdócio e propriedade. 

Dra. Kate Holbro  28:24  Que bom. 

Hank Smith:  28:24  Há certas coisas que vêm com esta bênção, e foi passada para 
Isaque e foi passada para Jacó, que conseguiu que seu nome 
fosse mudado para Israel. E se você não sabe o que isso 
significa, você não tem assistido a Conferência com muita 
freqüência porque eu acho que quantas vezes nós ouvimos isso, 
certo, "Deus vai prevalecer do nome de Israel". 

John Bytheway:  28:42  Eu amo a parte que em algumas das declarações do Pacto 
Abraâmico são todos os tipos do mundo, em outro lugar todas 
as famílias do mundo serão abençoadas. E isso também se liga a 
isso. É assim que as famílias vão ser abençoadas e unidas. 

John Bytheway:  28:58  E qual é a maior bênção que podemos oferecer às famílias é o 
novo e eterno pacto, certo? Então, tudo isso também se 
encaixa. 

Dra. Kate Holbro  29:08  Sim, a Dra. Kate Holbro... E pergunto-me se o Hank quando é 
que... Não sei bem do que fala quando diz que o sacerdócio é 
um dos três Ps, mas será que isso faz parte disso, a união das 
famílias e as bênçãos uns dos outros? 



Hank Smith:  29:22  Não sou assim tão bom professor Kate, mas sim, falamos de 
chaves do sacerdócio e do sacerdócio, e bênçãos do sacerdócio, 
ordenanças do sacerdócio, toda essa idéia. 

John Bytheway:  29:31  Bem, é chamado a suportar o ministério como na Pérola de 
Grande Valor, onde usa essa frase. É como o Ancião Bednar 
ensinou que ir em uma missão não é apenas algo que você faz, 
é algo que você é porque você é filho de Abraão, você vai 
carregar o ministério, o que é uma maneira legal de pensar 
sobre isso. 

Dra. Kate Holbro  29:51  Sim, bela maneira de pensar. Estávamos a falar do novo e 
eterno pacto e acho que é uma expressão que queremos ter a 
certeza que estamos todos na mesma página também. 

Dra. Kate Holbro  30:02  Uma coisa que eu gosto de fazer quando estudo as escrituras é 
lê-las com cuidado e tentar descobrir o que elas dizem por mim 
mesma. E depois vou ao que outras pessoas escreveram e 
verifico porque quero ter a experiência sozinha usando a minha 
própria mente, mas também não quero confiar apenas na 
minha própria interpretação e nos meus próprios antecedentes. 

Dra. Kate Holbro  30:23  E então quando li isto, senti: "Bem, parece que a nova e eterna 
aliança é o evangelho de Jesus Cristo ou porque é novo, é o 
Evangelho Restaurado de Jesus Cristo". 

John Bytheway:  30:37  Está restaurado, sim. 

Dra. Kate Holbro  30:37  Depois procurei em A Enciclopédia do Mormonismo, que foi 
nomeada antes do Presidente Nelson nos incentivou a usar um 
nome diferente, assim como alguns dos meus livros. 

Dra. Kate Holbro  30:50  Disse que o novo e eterno pacto é o evangelho de Jesus Cristo. 
Mas acho que queremos recordar que o novo significa o 
evangelho restaurado de Jesus Cristo. 

Hank Smith:  30:58  Está bem. 

Dra. Kate Holbro  30:59  Então, quando falamos de casamento, é uma parte, é o novo e 
eterno pacto de casamento. Mas o novo e eterno pacto em si é 
o evangelho restaurado de Jesus Cristo. 

John Bytheway:  31:09  É tudo isso, sim. 

Dra. Kate Holbro  31:11  É a coisa toda. E então vamos directo para aquele versículo seis. 
Também Jesus Cristo está falando sobre isso: "Como 
pertencente ao novo e eterno pacto, foi instituído para a 



plenitude da minha glória; e aquele que recebe a sua plenitude 
deve e obedecerá à lei, ou será condenado, diz o Senhor Deus". 

Dra. Kate Holbro  31:34  E depois, e mais uma vez isto é um pouco difícil, o que faz com 
que valha a pena falarmos sobre isto. Depois ele começa a falar 
sobre as condições de seguir a perda. E ele disse: "Todos os 
pactos, contratos, laços, obrigações, juramentos, votos, 
performances, conexões, associações, expectativas, que não são 
feitos e firmados e selados pelo Espírito Santo de promessa 
daquele que é ungido ... por revelação e mandamento". Há 
muitas cláusulas nesta frase, mas eu vou pular adiante. Todas 
essas coisas, se não forem feitas por alguém que tem 
autoridade e seladas pelo Espírito Santo da promessa, "não têm 
eficácia, virtude ou força dentro e depois da ressurreição dos 
mortos". 

Dra. Kate Holbro  32:21  E depois ele repete isto de outra forma um pouco mais tarde. 
Então, realmente qualquer contrato ou vínculo ou 
entendimento se não for realizado por alguém que tenha 
autoridade, e selado pelo Espírito Santo, então depois que 
estamos na ressurreição ou depois desta vida, eles não existem. 

Hank Smith:  32:41  Uau. Isso é teologia. Essa é a teologia. Quando disseste que 
íamos fazer alguma teologia, isso é uma teologia forte. E eu 
adoro esta ideia, certo, de que o Senhor está tipo, "Há uma 
linha, isso importa." 

Dra. Kate Holbro  32:57  Sim. 

Hank Smith:  32:58  "E eu vou dizer-te porquê." 

Dra. Kate Holbro  33:00  Sim. Quero que mantenhamos apenas algumas referências ao 
último versículo desta seção que diz: "Eu te revelarei mais daqui 
em diante". Portanto, que isto seja suficiente para o presente." 

Dra. Kate Holbro  33:14  E este é um daqueles momentos em que precisamos desse fim, 
porque a princípio Joseph Smith é o único que tem autoridade 
para realizar esses selos, para tornar os convênios obrigatórios. 

Dra. Kate Holbro  33:26  E nós sabemos que isso não dura. Isso foi certo para aquele 
momento. E a ideia da pessoa que realiza a ordenança precisar 
de ter autoridade, que certamente permaneceu connosco. 

Dra. Kate Holbro  33:38  Mas agora há tantos de nós que delegámos essa autoridade. E 
agora há um número de pessoas dignas de ter essa autoridade. 



Hank Smith:  33:46  Sim. Mas ainda vem da presença da Igreja, é um apêndice, 
certo, da presença da Igreja que pode lhe dar essa autoridade. 

Dra. Kate Holbro  33:54  Certo. 

John Bytheway:  33:54  Das chaves. 

Dra. Kate Holbro  33:55  Sim, bem, e apenas aquele sacerdócio que começou com Jesus 
Cristo. 

Hank Smith:  34:01  Certo. 

Dra. Kate Holbro  34:01  E passou por aqueles primeiros apóstolos, e depois voltou para 
Joseph Smith. 

Hank Smith:  34:06  "O que ligares na terra será ligado no céu", diz ele a Pedro, 
Tiago e João. 

Dra. Kate Holbro  34:11  Sim, sim. E depois o versículo oito: "A minha casa é uma casa de 
ordem, diz o Senhor Deus, e não a casa da confusão." Dizer isso 
depois de dizer que há maneiras particulares de fazer as coisas 
para torná-las eternas parece bastante importante. 

Hank Smith:  34:31  Certo. E não ter uma linha iria criar confusão. Posso ver porque 
você diria: "Não podemos ter todo mundo e tudo importa na 
próxima vida ou vamos ter uma confusão". Sim, posso ver isso 
como um líder, certo? Que vamos ter de designar algumas 
coisas para que tenha ordem aqui. 

Dra. Kate Holbro  34:55  Sim, sim. E isto surge frequentemente na Doutrina e Convénios 
e surge uma segunda vez, mesmo nesta revelação. Certo, então 
temos todo esse background agora sobre o que conta na vida 
após a morte como parte do evangelho restaurado de Jesus 
Cristo, e então entramos em uma conversa sobre casamento. 

Hank Smith:  35:14  Está bem. Sim, estou a vê-lo a montar-nos aqui a dizer: "Tudo 
tem de ser feito por autoridade". Agora vamos limitar-nos a 
um". 

Dra. Kate Holbro  35:24  Sim, passemos agora ao versículo 15, onde realmente entramos 
nas conversas matrimoniais. Então, agora somos o novo e 
eterno pacto de casamento e especificamente falando sobre 
casamento. 

Dra. Kate Holbro  35:37  E aprendemos neste versículo 15: "Se um homem casar com ele 
uma esposa no mundo." E quando li que pensei: "Muito bem, 



não estamos a falar de casamento plural, estamos a falar de 
casamento." "Um homem casa com ele uma esposa no mundo." 

Dra. Kate Holbro  35:53  E a partir daqui, os próximos versos estão descrevendo 
diferentes formas de casamento e, em seguida, como esses 
seriam na vida após a morte. Então, nós os temos casados, mas 
não é pelos critérios que acabamos de discutir. Não é um 
casamento eterno e eterno. Então, depois de mortos, eles não 
estão unidos. 

Dra. Kate Holbro  36:18  E então temos a versão 18 de, sim, "Homem, casa com uma 
esposa, e faz um pacto com ela pelo tempo e por toda a 
eternidade, se esse pacto não é por mim ou pela minha palavra, 
que é minha lei e não é selada pelo Espírito Santo da promessa, 
então não é válido". 

Dra. Kate Holbro  36:39  Então, talvez alguém pretenda se casar por tempo e eternidade, 
mas novamente se isso não for feito por essa autoridade, então 
pelo Espírito Santo da promessa, não vai, seu casamento ainda 
não estará em vigor apesar de suas intenções. 

Hank Smith:  36:53  Se alguém me perguntasse, se um dos meus alunos dissesse: "O 
que significa isso o Espírito Santo da promessa?" Eu poderia 
apenas colocar algo como: "Se eles não permanecerem dignos, 
certo?" Se eles não permanecerem fiéis às suas alianças, isso 
não vai ser válido. 

Hank Smith:  37:07  Então, só porque você se casou no templo por estas devidas 
autoridades, isso não significa que seja um ... O que lhe 
chamarias John? Um Cartão de Saída da Prisão Livre, não sei. 
Mas é esta ideia de que não importa como você vive. 

Hank Smith:  37:20  Eu acho que isto selado pelo Espírito Santo da promessa é a 
idéia de que importa como você vive. 

John Bytheway:  37:24  Bem, eu gosto de dizer aos meus alunos que há ... Um 
casamento no templo é um lugar, mas um casamento celestial é 
o que você quer a longo prazo. Você pode se casar no templo, 
mas ter um casamento celestial é um esforço para toda a vida. 

John Bytheway:  37:42  Talvez isso seja muito simples, mas o que você está esperando é 
ter seu casamento no templo selado pelo Espírito Santo da 
promessa que pode se tornar um casamento celestial. 

Dra. Kate Holbro  37:51  Depois chegamos às pessoas que têm o que você estava a 
descrever o John. 



John Bytheway:  37:55  Versículo 19. 

Dra. Kate Holbro  37:58  O verdadeiro casamento celestial. "Se um homem..." Então, é 
novamente o casamento monogâmico. "Se um homem se casa 
com uma esposa pela minha palavra, que é a minha lei, e é 
selado pelo Espírito Santo", e realizado por um com autoridade, 
e eles não derramam sangue inocente. Então, eu acho isso 
muito interessante. Esse é o quebrador de acordos. 

Dra. Kate Holbro  38:18  E não lhe chamam assassinato porque querem ser tão claros, 
acho eu. Esta é a minha interpretação. Que não é, se tens de 
matar alguém porque alguém está a tentar matar a tua família e 
tu mata-los em legítima defesa, não é disso que estão a falar 
aqui. 

John Bytheway:  38:32  Sim, já o tens, sim. 

Dra. Kate Holbro  38:32  Estão a falar de derramamento de sangue inocente. "Desde que 
não derrames sangue inocente, se fores casada por alguém com 
autoridade, então é isto que acontece. Herdarão tronos, reinos, 
principados e potestades, domínios, todas as alturas e 
profundezas à sua exaltação e glória em todas as coisas como 
foi selado sobre a sua cabeça, cuja glória será uma plenitude e 
uma continuação das sementes para todo o sempre". 

Dra. Kate Holbro  39:03  E quando leio essas belas bênçãos, vejo ecos do Pacto 
Abraâmico porque vejo terra, dominios, principados, poderes. 
Vejo descendência quando dizemos sementes, continuação das 
sementes para todo o sempre. Vejo glória, uma plenitude de 
glória. 

Dra. Kate Holbro  39:25  E quando pensamos na glória de Deus, pensamos em crianças 
retornando a Deus e glorificando a Deus através do seu bom 
comportamento. Por isso, mesmo que eu pense que faz parte 
do que estou a ler nestas descrições. 

John Bytheway:  39:40  Esse versículo é mais longo que algumas seções inteiras da 
Doutrina e Convênios. Esse é um verso de impacto de poder, 
não é? E eu não olhei de perto, mas pode ser uma frase 
também, mas rapaz faz isso tem palavras e promessas incríveis 
como você disse Kate. 

Dra. Kate Holbro  40:01  Sim, e é muita coisa para assimilar. 

Hank Smith:  40:04  Sim, é. É muita coisa para assimilar. Eu posso ouvir alguém 
especialmente um dos meus alunos, dizendo: "Oh, então só os 
casamentos dos últimos dias com santos vão durar para a 



eternidade?" E a resposta é não, porque o que você acha que 
estamos tentando fazer com este trabalho de procuração, com 
este trabalho do templo, estamos tentando oferecer isto a 
todos os casamentos. 

John Bytheway:  40:22  A todos. 

Hank Smith:  40:22  Todos os casamentos que já existiram. Nós queremos que eles 
tenham essa oportunidade. Então, é disso que se trata o 
trabalho do templo, é esse tipo de serviço e de homem, que 
bênção. 

Hank Smith:  40:33  Acabou de ler 19 e foi o que o Dr. Mike Wilcox chamou, "A 
caneta do céu". É um lindo verso. Eu estava lendo o final: "Será 
uma força plena quando eles estiverem fora do mundo; e 
passarão pelos anjos, e pelos deuses, que ali estão colocados, 
para sua exaltação e glória e todas as coisas, como o que foi 
selado sobre suas cabeças, que a glória ... será uma plenitude e 
uma continuação de suas sementes para todo o sempre. Então 
eles serão deuses, porque não têm fim". Uau. 

Dra. Kate Holbro  41:08  E tudo através daquele versículo 20: "Será de eternidade a 
eternidade, porque eles continuam; ... então eles estarão acima 
de tudo, porque todas as coisas lhes estão sujeitas. Então eles 
serão deuses, porque têm todo o poder e os anjos estão 
sujeitos a eles". É muita coisa. 

Dra. Kate Holbro  41:24  Hank, estou tão feliz por teres falado nessa perspectiva porque 
acho que não nos podemos sentir bem com esta secção a não 
ser que nos lembremos do amor de Deus. Acho que o amor de 
Deus tem de estar na base da nossa leitura, de cada versículo 
desta secção. 

Dra. Kate Holbro  41:45  E quando Jesus Cristo continua a falar da minha lei, penso que a 
sua lei tem a ver com a sua Expiação, a sua graça e todos os 
ideais que lemos nesta secção, não podemos realizá-los sem a 
Expiação e sem a graça de Deus como nos foi estendida através 
de Jesus Cristo. 

Hank Smith:  42:07  Sim, sim, que grande clarão de visão, que você tem que ler isto 
com seu descanso, está sentado sobre um fundamento da 
Expiação de Deus e do amor de Deus por seus filhos. Eu acho 
que isso faz parte de talvez preparar seu coração para receber. 

Dra. Kate Holbro  42:23  Um grande ponto, sim, sim, acho que tens razão, e vamos ter 
um pouco mais disso no versículo 23. "E, se me receberdes no 



mundo, então me conhecereis, e recebereis a nossa exaltação; 
que onde eu sou, também vós estareis." 

Dra. Kate Holbro  42:41  Jesus tem que fazer parte de tudo isso e a vida eterna é 
conhecer a Deus. 

John Bytheway:  42:49  Sim, esse versículo 24 está logo fora do livro de João, é como a 
grande oração intercessória em João 17. Mas eu amo que em 
João diz que esta é a vida eterna. Este diz vidas eternas e torna 
a vida eterna até mesmo plural de uma forma interessante, o 
que é fascinante. 

John Bytheway:  43:11  E que Deus não é tão transcendente que seja impossível 
conhecê-lo. Mas nós podemos conhecê-lo, que é a vida eterna 
para saber que o único caminho está em Deus verdadeiro. 

John Bytheway:  43:22  Eu adoro que ele traga isso de volta a isso, a uma declaração em 
João. A vida eterna soa como a continuação das sementes, não 
soa? Será que é a mesma coisa, talvez? 

Dra. Kate Holbro  43:32  Eu não sei. Também estou super curiosa sobre essa frase. Mas 
acho que isso provavelmente está certo. Provavelmente é isso 
que significa, é a continuação da semente. 

Hank Smith:  43:41  O Salvador aqui e talvez seja também Joseph, esta é uma seção 
muito destemida até agora onde eu não sei, apenas o tom dela 
é mais forte do que talvez algumas das outras revelações que 
tenhamos lido. E talvez seja José ficando mais ousado, mas 
também o Salvador sendo mais sério a respeito disso. 

Hank Smith:  44:05  Ele diz: "Este sou eu. Recebei, pois, a minha lei". Isto é, o que 
dizemos? 

Dra. Kate Holbro  44:14  Sem perguntas sobre isso. 

Hank Smith:  44:14  Sim, não há perguntas sobre o que estamos a falar aqui. 

Dra. Kate Holbro  44:18  Sem ambivalência, não, sim, sim. Muito simples. 

Hank Smith:  44:20  Sim, muito corajoso, muito destemido, devo dizer. 

Dra. Kate Holbro  44:24  Está bem. Agora Hank, você mencionou anteriormente alguém 
que é selado no templo, é selado pelo Espírito Santo da 
promessa por alguém que tem autoridade e depois comete 
erros. 



Dra. Kate Holbro  44:35  E quando li este verso com atenção, surpreendeu-me um 
pouco. Mas vejamos o 26. Talvez eu o resuma para si. Então, 
você se casa e depois comete erros e não derrama sangue 
inocente porque esse é o erro de quebrar o acordo. Mas tu 
cometes outros erros. 

Dra. Kate Holbro  44:55  E diz: "Mas sairão na primeira ressurreição, e entrarão na sua 
exaltação; mas serão destruídos na carne, e serão entregues ao 
bufete de Satanás até o dia da redenção, diz o Senhor Deus". 

Hank Smith:  45:12  Uau. 

Dra. Kate Holbro  45:12  Estou interessada em ouvir o que você pensa... os meus 
próprios sentimentos sobre isso. A posição de selamento, mas 
nesta vida haverá consequências difíceis para o que você fez. 

Hank Smith:  45:33  Não me parece bem. Sim, sim. Isso é o que eu também acho. 
Acho que ele está a dizer que isto é o quão forte é o selo. Ele 
pode suportar os seus próprios erros, os seus próprios pecados, 
as suas próprias transgressões. 

Hank Smith:  45:45  Ele consegue aguentar isso. Mas a propósito, o pecado e a 
transgressão tornam a vida realmente difícil. "Destruído na 
carne", parece-me que sim. Vais fazer da vida uma confusão 
para ti através do pecado e da transgressão. 

John Bytheway:  45:58  Tenho uma declaração do Presidente Joseph Fielding Smith 
sobre esse versículo, porque se você o ler muito rapidamente, 
poderá pensar: "Bem, meu Deus, então uma vez selado em um 
templo, você pode fazer praticamente qualquer coisa". 

Dra. Kate Holbro  46:10  Está pronta para ir. 

Hank Smith:  46:11  Certo. 

John Bytheway:  46:11  Sim, e isto foi o que disse Joseph Fielding Smith. Ele disse, o 
versículo 26 da seção 132 é a passagem mais abusada de 
qualquer escritura. Ele disse: "O Senhor nunca prometeu a 
nenhuma alma que fosse levada à exaltação sem o espírito de 
arrependimento". Embora o arrependimento não esteja 
declarado nesta passagem, ainda assim está, e deve estar 
implícito. Então, talvez seja isso que significa: "O buffet de 
Satanás". Tem de haver um arrependimento que esteja 
envolvido, porque isso também faz sentido. 

Hank Smith:  46:46  "Até ao dia da redenção", também me soa a arrependimento, 
John? 



John Bytheway:  46:50  Sim. 

Dra. Kate Holbro  46:51  Isso é verdade. Este é o verso que me faz pensar em exemplos 
pessoais. Eu penso no meu pobre rapaz que foi criado na igreja, 
mas seus tios quando ele era criança lhe deram goles de álcool 
e mais tarde, depois de ter sido casado com minha mãe por um 
par de anos ele começou a beber, se tornou alcoólatra, traído, 
casado, a mulher era uma secretária. Era tão... 

John Bytheway:  47:14  Uau. 

Hank Smith:  47:15  Apenas duro... 

Dra. Kate Holbro  47:16  Foi simplesmente ridículo. Depois ele casou com ela para tentar 
fazer as coisas bem. E depois eles divorciaram-se e tiveram mais 
problemas com a bebida. E depois ele apenas trabalhou e 
trabalhou e trabalhou para ter a sua membresia na Igreja 
restaurada e o seu sacerdócio restaurado e os seus convénios 
no templo restaurados. E acabou tirando sua própria vida. 

Dra. Kate Holbro  47:33  E acho que isso é uma ilustração tão trágica quando sim, acho 
que ele ainda está selado para a minha mãe. Mas oh meu Deus, 
como a sua vida se tornou miserável e cheia de sofrimento por 
causa de ... 

Hank Smith:  47:51  Pecado e transgressão, sim. 

Dra. Kate Holbro  47:52  Satanás foi capaz de o rejeitar. 

Hank Smith:  47:54  Sim, sim. 

Dra. Kate Holbro  47:54  Sim, a Dra. Kate Holbro... 

Hank Smith:  47:54  E não é só ele, é você quem disse, são as pessoas que o 
influenciaram também. "Aqueles que lhe tinham dado álcool 
em tão tenra idade." Kate, uau, uau. Isso acabou de me tirar o 
fôlego. 

John Bytheway:  48:10  Esse é um daqueles que me faz sentir como se o Senhor fosse 
misericordioso com esse tipo de coisa, quando alguém usa mal 
a sua agência ao dar álcool a alguém jovem, ou o que quer que 
seja. Há tantos exemplos diferentes disso. E eu estou grato por 
o Senhor ser misericordioso com isso. 

John Bytheway:  48:28  Quando estávamos de volta à Secção 46, ele vai julgar... ele 
vai... Qual foi a frase deles, Hank? "De acordo com as condições 
dos filhos dos homens." E ele tinha lá algumas condições que 



não escolheu. Estou grato por isso. Mas obrigado por 
partilhares isso. 

Hank Smith:  48:48  Sim, isso mudou esse verso para mim. Isso foi muito bom, Kate. 

Dra. Kate Holbro  48:51  Mas também penso num amigo meu que foi presidente da 
missão, teve uns filhos fantásticos, traiu a mulher, casou-se com 
ela, e perdeu tudo. E depois divorciou-se da sua segunda 
mulher. Eu acho que ele foi casado uma terceira vez e se 
divorciou dela e agora ele está solteiro e há tanta miséria e isso 
fez tanto estrago. 

Dra. Kate Holbro  49:15  Os seus filhos ainda o amam e ainda lhe estendem a mão, mas 
isso causou tantos danos à sua vida e aos relacionamentos e a 
todas as coisas que nos enraízam e nos dão sentido, paz e 
conforto no mundo. Ele deixou tudo isso. 

Dra. Kate Holbro  49:30  E ele ainda acredita na Igreja e ainda acredita no seu selamento 
e que é forte. É interessante. Mas ele trouxe todo este 
sofrimento, não só sobre si mesmo, mas sobre os seus filhos e 
os seus netos. 

Dra. Kate Holbro  49:46  E é mais uma vez por isso que a Expiação tem que estar 
funcionando e nós temos que nos voltar para ela ao longo de 
todos estes versos porque estes são ideais que estamos 
descrevendo e nós não vivemos em um mundo onde os ideais 
acontecem. 

Dra. Kate Holbro  50:02  Vivemos num mundo caído e é por isso que temos a Expiação 
para fazer as pazes, para que os seus filhos que não cometeram 
o erro que ele cometeu, mas sofreram por causa do seu erro, 
para que eles possam ter cura e compensação. 

Dra. Kate Holbro  50:16  Eu creio que não há nada que nos possa acontecer, diga algo 
assim, e penso que nos manuais missionários atuais, não há 
nada que nos possa acontecer que não possa ser feito logo após 
a Expiação de Jesus Cristo. 

Hank Smith:  50:31  Uau. 

Dra. Kate Holbro  50:32  Eu realmente acredito que isso é verdade. 

Hank Smith:  50:35  Kate, e acho que talvez venha um pouco mais tarde aqui, mas 
não nos esqueçamos de mencionar que ninguém é selado para 
alguém para quem não quer ser selado. 

Dra. Kate Holbro  50:45  Sim, a Dra. Kate Holbro... 



Hank Smith:  50:45  Já ouvi essa preocupação de pessoas antes: "Não quero ser 
selado para esta pessoa." E isso não faz parte de... Acho que 
não é isso que o Senhor está a dizer aqui. Mesmo que esta 
pessoa te tenha magoado, continuas selado para eles. Acho que 
ele só está a falar do poder do selo para suportar o buffet de 
Satanás e até o que você falou lá, com as pessoas a destruírem 
as suas próprias vidas. O pacto pode resistir a isso. 

Dra. Kate Holbro  51:12  Sim, a Dra. Kate Holbro... 

Hank Smith:  51:12  Mas ninguém vai ser forçado a fazer estas coisas. 

Dra. Kate Holbro  51:15  Absolutamente não, por causa da agência. A Expiação é um dos 
fundamentos, um dos fundamentos da forma como o evangelho 
restaurado de Jesus Cristo funciona, e assim é o arbítrio. 

Hank Smith:  51:25  Agência. 

Dra. Kate Holbro  51:26  Desde o início, desde antes de virmos à Terra, a agência foi um 
princípio fundamental e a vida não funciona sem agência, não 
realizamos o nosso propósito e a agência continuará na próxima 
vida. 

Hank Smith:  51:41  A próxima vida também. 

Dra. Kate Holbro  51:42  Não tenho dúvidas de que vai continuar na próxima vida. 

John Bytheway:  51:44  Este é o único bilhete que eu tinha que queria ter a certeza de 
ter dito. Agência é um princípio eterno e você não tem que se 
preocupar em ser forçado a fazer algo que não gosta. A agência 
é um princípio eterno. Por isso, fico contente por o termos 
coberto. 

Dra. Kate Holbro  51:58  Sim, a Dra. Kate Holbro... 

Hank Smith:  51:58  Sim. 

Dra. Kate Holbro  51:59  Absolutamente. 

John Bytheway:  52:03  Por favor, junte-se a nós para a Parte II deste podcast. 



 

Introdução:  00:03  Bem-vindo à Parte II do podcast desta semana. 

Kate:  00:07  Então o que eu estou falando aqui é do versículo 33 onde Jesus 
diz: "Se não entrardes na minha lei, não podeis receber a 
promessa de meu Pai, que ele fez a Abraão". E eu acho que o 
que ele está a falar é de casamento. Se você não é casado, 
então você não pode receber a promessa de meu Pai, que ele 
fez sob Abraão. E podeis ver como isso seria porque como 
podeis ter semente se não sois casados? Ou se tens semente 
mas não és casado, então não és digno do pacto de Abraão. 

Kate:  00:41  Mas isso é difícil e este é outro lugar onde temos que confiar 
em Deus e na expiação para fazer tudo certo. Porque algumas 
pessoas não têm a oportunidade de casar, para algumas 
pessoas isso não vai acontecer por uma grande variedade de 
razões. Para muitas pessoas, isso não aconteceria. E isso me faz, 
francamente, me faz nem querer falar sobre casamento porque 
posso pensar como isso pode ser doloroso para muita gente 
ouvindo. Mas se não falarmos sobre casamento, então 
perdemos de vista o ideal que é realmente importante. 

Kate:  01:18  E mesmo no mundo secular você encontra informações sobre 
como é importante. Há estudos que dizem que as crianças 
fazem muito melhor quando seus pais são casados, é melhor 
para a geração crescente. Eu estava lendo um estudo financiado 
pelo NIH esta manhã sobre como as pessoas que se casam 
vivem mais tempo. É bom para nós. Há também muitas 
evidências de que quando há um divórcio, os homens se tornam 
menos felizes e as mulheres se tornam mais felizes. E para mim 
isso é uma chamada, é uma chamada que precisamos fazer 
melhor em nossos casamentos e fazê-los servir as mulheres 
assim como eles servem os homens. Mas, além de todo esse 
crescimento espiritual que vem com o casamento, há razões 
práticas concretas que até mesmo os sociólogos que fazem 
estudos vêem, que o casamento é uma coisa importante a nível 
da sociedade para nós perseguirmos. 

Hank:  02:24  Sim, o Hank. Bem, e eu acho que o que você fez lá, Kate, é sim, 
vamos falar sobre o ideal, mas vamos ver as pessoas, vamos 



ouvir as pessoas, vamos nos certificar de reconhecer a dor que 
vem de viver em um mundo caído, onde o ideal muitas vezes, 
você fica aquém do ideal, que algo acontece. E eu pensei em 
alguns dos incríveis estudiosos que tivemos que eram solteiros, 
John, e simplesmente são mentes incríveis, incríveis, pessoas 
em todos os sentidos, servos do Senhor, e ainda assim essa 
bênção não está disponível para eles por alguma razão ou 
outra. Acho que Kate fez um excelente trabalho do tipo: "Vamos 
ver isto, vamos ter a certeza que reconhecemos esta dor." E eu 
acho que o Senhor também faz isso, certo? Mas Ele não se 
encolhe do ideal por causa disso. 

John:  03:10  O Presidente Ballard recentemente deu essa palestra e 
reconheceu esse enorme grupo da nossa igreja, uma grande 
parte da nossa Igreja, o adulto solteiro. O que é outro, este 
também pode ser um tema doloroso para eles. 

Kate:  03:25  Mais da metade dos membros da Sociedade de Socorro são 
solteiros, sim. Portanto, podem ser pessoas que eram casadas e 
agora são viúvas, mas neste momento mais da metade dos 
membros da Sociedade de Socorro são solteiros. 

Hank:  03:43  Sim, o Hank. E Kate, não dirias que o Senhor não está 
interessado apenas nesta vida, mas na próxima? 

Kate:  03:49  Sim. 

Hank:  03:49  Essa é realmente uma grande parte desta seção é sim, nesta 
vida pode ser muito difícil e suas escolhas, as escolhas de outras 
pessoas, a Queda, tudo isso pode ser muito difícil, mas ele está 
falando de um ideal na próxima vida que vai estar disponível 
para todos. 

Kate:  04:08  Sim. 

Hank:  04:08  Qualquer um que o queira. 

Kate:  04:09  Acho que podemos segurar isso. Podemos segurar nossa dor 
por pessoas que não têm essa bênção nesta vida ou que são 
casadas, seladas pelo pacto e estão infelizes, ou em uma 
situação abusiva. Como se nós também segurássemos a dor 
delas. E, ao mesmo tempo, reconhecemos que os 
mandamentos são para ajudar o nosso florescimento. E temos 
esses mandamentos porque para a maioria das pessoas o 
casamento é uma forma de promover o florescimento para as 
pessoas envolvidas e para os filhos. E se temos esse ideal que 
também nos pode ajudar a trabalhar para fazer de nossos 



próprios casamentos lugares onde ambos os parceiros estão 
florescendo. 

Hank:  04:48  Isso foi muito bem dito. Parece que os próximos versos também 
podem ser potencialmente dolorosos. 

Kate:  04:55  Sim, não melhora. 

Hank:  04:57  Sim, o Hank. 

John:  04:58  Bem, eu acho que sim, com 33 era o casamento e agora 
estamos a entrar bem, respondendo à pergunta de José, certo? 

Kate:  05:08  Sim. Então eu penso em 33 é o último verso sobre o casamento 
entre um homem e uma mulher. E agora estamos a entrar no 
casamento plural. 

John:  05:20  Então aqui está a parte do cinto de segurança, sim. 

Kate:  05:22  Sim. 

John:  05:23  E eu construí uma fundação, agora vou responder a pergunta 
que você fez no início, depois que eu construí a fundação do 
que é o casamento tradicional de um homem, uma mulher. 
Jacob 2, é como 27 a 30. E quando eu olho para o versículo 30 
ali, isso é como uma das únicas dicas bíblicas que temos de uma 
das possíveis razões do casamento plural é que: "Se eu levantar 
semente para mim, ordenarei ao meu povo; caso contrário, eles 
ouvirão estas coisas". Os versículos acima, um homem, uma 
mulher em casamento. Por isso estou contente por teres trazido 
esses versos à tona. 

Hank:  06:01  O próprio motivo pelo qual Jacob os uniu foi porque eles 
estavam usando as escrituras para se desculparem em casar 
com mais de um, tendo mais de um relacionamento. E Jacob 
está pronto para derrubar o fogo infernal sobre eles, pois você 
não pode fazer isso, isso não está bem. 

John:  06:18  Usando David e Salomão, cujos nomes vão aparecer aqui de 
fato. 

Kate:  06:23  Ainda bem que João trouxe à tona esses versos específicos e os 
leu. E essa informação sobre levantar uma semente justa, temos 
permitido que em nossas imaginações nos dê entendimentos 
imprecisos. Eu não sei sobre você quando você estava em suas 
missões, quando eu estava em minha missão eu ensinei o que 
meu treinador tinha me ensinado, e é incorreto, e foi para dizer 



que a razão de termos tido casamento plural em Utah é porque 
havia mais mulheres do que homens. E assim, para que todas 
essas mulheres pudessem se casar, era necessário que houvesse 
um casamento plural. E isso não é verdade, isso é incorrecto. 
Havia mais homens do que mulheres. Mas o que é correcto é 
que havia mais homens justos do que mulheres. 

Kate:  07:10  Havia mais homens que levavam o Evangelho Restaurado muito 
a sério, a participação da Igreja e a obediência, e tudo isso 
muito a sério. Assim, para uma mulher que queria esse tipo de 
relacionamento, suas escolhas eram mais estreitas. Não estou 
dizendo que isso explica o casamento plural, mas também 
vemos que os descendentes desses casamentos plurais, quase 
nenhum, se é que algum, estou tentando lembrar os 
descendentes dos casamentos plurais que aconteceram em 
Nauvoo. Mas definitivamente há muitos descendentes que 
resultaram de casamentos plurais em Utah, eu sou um deles. E 
entre eles têm sido líderes da Igreja por décadas, por gerações. 
Por isso, produziu uma semente justa. 

Hank:  08:02  Está bem. Sim, isso é muito bom. Ele começa por voltar para 
Abraão. 

Kate:  08:09  Sim, ainda bem que reparaste. Sim. E estes versos eu acho que 
nos ensinam coisas importantes sobre a prática do plural, o que 
Deus queria neste momento em particular. E um deles é Sara, 
que deu Agar a Abraão para esposa. 

Hank:  08:29  Sim, o Hank. 

Kate:  08:29  Deus ordenou a Abraão e Sara deu Agar a Abraão como esposa. 
Eu gostaria de poder perguntar aos nossos ouvintes o que eles 
acham disso. 

Hank:  08:38  Sim, o Hank. 

Kate:  08:41  O que eu penso é que a Sarah tinha agência aqui, certo? 

John:  08:46  Havia consentimento de... 

Kate:  08:47  Ela pode não ter tido uma tonelada de agência, mas ela deu o 
seu consentimento. E eu acho que Jesus está estabelecendo isso 
como um modelo aqui que uma primeira esposa dá 
consentimento para outros casamentos. E a maneira como isto 
aconteceu em Nauvoo foi mais complicado, isto nem sempre 
aconteceu. O casamento plural em Nauvoo é muito diferente do 
casamento no Utah. O casamento plural em Nauvoo, eles 



estavam a tentar perceber isso. Eles sabiam que haveria muita 
oposição social. Eles sabiam que poderia ferir muitos dos seus 
entes queridos. E mantinham segredo enquanto tentavam 
descobrir, mas o segredo também estava muito ferido. Então 
essa parte nem sempre foi cumprida em Nauvoo, às vezes, mas 
nem sempre, inclusive no próprio casamento de Joseph e 
Emma. 

John:  09:39  Muito bem visto. 

Kate:  09:41  No Utah era mais frequente, ainda há pessoas caídas. Havia 
ainda pessoas que não obtiveram o consentimento de suas 
primeiras esposas para aceitarem mais esposas, mas a regra 
que elas deveriam ter. 

Hank:  09:54  Bem, é importante aqui que Deus estava envolvido, Sarah 
estava envolvida. E é por isso que Ele diz que eles não estavam 
sob condenação, pois eu o Senhor ordenou. 

Kate:  10:07  Sim, óptimo, óptimo ponto de vista. Isso é essencial, isso é 
essencial para que isto fique bem. E então é muito estranho 
porque de repente volta a Abraão no versículo 36, mas não 
estamos falando de casamento plural novamente. "A Abraão foi 
ordenado que oferecesse seu filho, Isaac; no entanto, estava 
escrito: "Não matarás. Abraão, porém, não recusou e isso lhe foi 
imputado como justiça". 

John:  10:32  Eu gosto que o Senhor esteja levantando este teste Abraâmico 
como viemos a chamá-lo porque eu sinto que o casamento 
plural é uma espécie de teste Abraâmico para toda a Igreja, e 
até mesmo para nós hoje. Mesmo para nós hoje tentando dar 
sentido a isto é uma espécie de teste Abraâmico para alguns de 
nós. 

Kate:  10:52  Sim, absolutamente. E muitas das pessoas que estavam vivas 
durante o tempo em que a prática fazia parte da Igreja, eles se 
referiam a ela desta forma como um teste Abraâmico. E por que 
um teste Abraâmico? Porque era tão doloroso como ter que 
oferecer o seu filho como sacrifício. Foi, quero dizer, isto foi 
doloroso. Todos os ideais que eles tinham de casamento 
romântico, da intimidade do casamento entre duas pessoas em 
vez do casamento entre cinco pessoas ou mais, eles tinham que 
desistir de todos aqueles ideais que eram realmente, realmente 
valorizados e prevalecentes na sociedade daquela época. Ainda 
mais do que agora, agora todos nós temos muitas outras visões 
do casamento do que eles tinham naquela época. Então isto foi 
duro, isto foi um grande pedido. 



Hank:  11:45  Kate, não sei se ias falar nisto mais tarde. Não quero roubá-lo 
de você, mas se bem me lembro quando Joseph introduz este 
princípio a Brigham, Brigham diz: "É a primeira vez que eu 
desejo a sepultura". 

John:  11:55  Sim, ele viu um funeral e invejou o cadáver que viu no funeral. 

Hank:  12:01  Ele disse: "Prefiro morrer a viver isto." 

Kate:  12:05  Sim. 

Hank:  12:06  Espero não ter roubado isso de você, mas imagino que todos se 
sintam assim. 

Kate:  12:12  O que eu li é que ninguém gostou. Todos eles, quero dizer 
Hyrum, o próprio irmão de José, apenas resistiram e resistiram 
durante anos. Um par de anos lá. 

John:  12:23  Hyrum ficou muito chateado com José. 

Kate:  12:26  E então imagine as mulheres que ouviram falar sobre isso 
porque, geralmente porque foram convidadas a serem seladas 
para Joseph Smith. Elas também odiaram, mas estamos no 
alicerce do amor e da graça de Deus aqui nesta seção, e Deus o 
fez, Ele respondeu às orações. E nem todas as mulheres 
disseram sim, e aquelas que disseram sim, tiveram experiências 
espirituais. Profundas, profundas, deixando-as saber que esta 
era a vontade de Deus. Então elas não precisavam entrar nesta 
cega. 

John:  12:58  A maioria das mulheres teria que ter algo muito poderoso. E 
assim, o consentimento ainda funciona aqui, é o que você está 
dizendo. 

Kate:  13:08  Sim, sim, absolutamente. E sempre pensamos em como foi duro 
para as mulheres e foi, e também foi tão duro para os homens. 
Isto não é uma coisa fácil, financeira ou emocionalmente. 

Hank:  13:21  Sim. Eu quero fazer uma nota sobre o versículo 36 onde ele 
menciona este mandamento de sacrificar Isaac. Imagina só isso. 
Todos nós temos filhos, todos que ouvem provavelmente têm 
sobrinhos e sobrinhas ou crianças, ou apenas a idéia de que 
você vai sacrificar esta criança é horrível. E eu acho que estava 
destinado a ser, estava destinado a ser um teste severo, severo. 
Eu não consigo imaginar. Onde Joseph Smith diz isso, ele diz: "O 
que está errado em uma circunstância pode estar e muitas 
vezes está certo em outra". Deus disse: "Tu não matarás". Em 



outra ocasião, Ele disse: 'Tu destruirás totalmente'. Este é o 
princípio sobre o qual o governo do céu é conduzido." 
Revelação adaptada às circunstâncias, revelação adaptada às 
circunstâncias. "Tudo o que Deus requer é certo, não importa o 
que seja, embora possamos não ver a razão até muito depois 
dos acontecimentos acontecerem." 

Hank:  14:25  Falo disso com um nefita que mata libanês no Livro de Mórmon, 
com o qual crescemos e por isso estamos bastante 
acostumados a isso. Mas alguém que é um leitor pela primeira 
vez do Livro de Mórmon pode ficar horrorizado com a idéia de 
Néfi matar libanês. E por isso acho que ninguém precisa entrar 
no casamento plural sentindo-se bem com isso como, oh, isso é 
uma coisa boa. Sinto-me tão quente e confuso por dentro. Acho 
que não é essa a expectativa do Senhor, ele só diz que isto é 
uma revelação adaptada às circunstâncias. Esta é a minha lei, é 
assim que vamos fazer isto. Por isso, não sei, gosto da 
comparação com o Néfi matar o Leban que é uma excepção, 
não a regra. Mas você tem de confiar em Néfi e confiar no 
Senhor que isso é realmente dele. 

Kate:  15:14  Eu acho que essa é outra explicação muito poderosa para 
termos este versículo 36 que de outra forma não parece caber. 
E é porque isso é, a regra é não dormir com ninguém além de 
sua esposa, a pessoa com quem você é casado, mas então aqui 
está uma situação como a de Abraão, assim como a situação de 
Néfi, onde você faz algo diferente. 

John:  15:38  Acho que é exactamente por isso que está lá dentro. 

Hank:  15:41  Uau, esta é uma escritura intensa. Vamos continuar, Kate, 
continua a acompanhar-nos através disto. 

Kate:  15:48  Então, temos várias escrituras novamente olhando para os 
profetas antigos que tinham mais de uma esposa. E isso explica 
que a maioria deles: "Foi-lhes imputada a justiça". Eles não 
estavam pecando quando fizeram isso porque estavam fazendo 
isso de acordo com a vontade de Deus. Mas então um deles não 
o fez de acordo com a vontade de Deus, este é o versículo 39 
com Davi. Então, a princípio, estava tudo bem, diz: "Em 
nenhuma destas coisas ele pecou contra mim, exceto no caso 
de Uriah e sua esposa". E nós sabemos que isso é Betsabá. 
David a vê tomando banho, deseja-a, dorme com ela, e depois 
não quer ser apanhado, então manda-o para a linha da frente 
onde... 

Hank:  16:37  Uriah seja morto. 



Kate:  16:38  Ele vai certamente ser morto. 

John:  16:39  Lembro-me da queda de mandíbula que tive no seminário 
quando soube que o mesmo David, o herói David que matou 
Golias, era esse mesmo David. Eu pensei: "Espere, mas não. 
Mas ele matou o Golias!" 

Kate:  16:54  Que desilusão. 

John:  16:55  Então os gigantes de oito pés não são problema, a não ser sua 
própria luxúria, oh cara, esse foi um dia triste. 

Kate:  17:05  Sim, sim. E assim vemos o que acontece com ele. O David caiu 
da sua exaltação. Ele já recebeu sua parte: "Ele não herdará 
mais do mundo". Deus deu essa porção, que celestial, esses 
tronos e principados e poderes, "esses são dados a outra 
pessoa". 

Hank:  17:29  Agora, Kate, me corrija se eu estiver errado aqui, mas vejo no 
versículo 39 o Senhor dizendo, este princípio que eu vou te dar, 
o casamento plural tem limites muito rígidos e você não pode 
cruzar esses limites. Isto não é do tipo: "Está bem, faz o que 
quiseres", se quiseres isto. Esta é uma lei rígida que vamos 
manter cuidadosamente na linha. É isso, eu estaria correto em 
dizer que no versículo 39 isto é muito sério? 

Kate:  17:56  Acho que isso é absolutamente verdade. Então acho que 
aprendemos duas coisas até agora, e a primeira é que a 
primeira esposa deve consentir. E a segunda é isto, que isto não 
é de graça para todos. E a forma como isto aconteceu, a forma 
como a minha casa é a casa da ordem sai no que estamos 
falando agora é que você tinha que perguntar ao profeta. Você 
não poderia praticar o casamento plural com autoridade a 
menos que tivesse a permissão de Joseph Smith, e em Utah, a 
permissão de Brigham Young. 

Hank:  18:28  Não é esse o conflito de Joseph com John C. Bennett? Se John C. 
Bennett está vendo o dele: "Ei, eu posso fazer o que eu quiser 
aqui". E Joseph é: "Não, isto é rigoroso". 

Kate:  18:41  Sim. E John C. Bennett não tinha sido trazido para esta história 
de José, como se ele apenas tivesse ouvido rumores, mas ele 
não tinha sido convidado. Joseph Smith não o havia convidado 
para praticar o casamento plural, mas ele pegou esses rumores 
e os usou, assim como alguns de seus amigos, usou-os para 
seduzir as mulheres dizendo que eu... E como eram amigas de 
Joseph Smith, as mulheres acreditaram nelas. "Eu tenho 



autoridade, Joseph Smith me disse que tenho autoridade para 
dormir com mulheres com as quais não sou casado", e assim o 
fez. E então aquelas mulheres tiveram de vir a julgamento 
público. E não conhecemos muitos detalhes sobre o casamento 
plural em Nauvoo porque era secreto e as pessoas nem sequer 
escreviam, a maioria das pessoas, há algumas exceções, nem 
sequer escreviam sobre isso em seus diários. Mas temos estes 
casos em tribunal de pessoas que foram seduzidas e enganadas. 

Hank:  19:41  Então, porque isto poderia ser tão abusado, o Senhor está 
colocando regras muito rígidas sobre isso, e ele usa David como 
exemplo. 

Kate:  19:52  E outra prova de que aprendemos cedo nesta secção, "A minha 
casa é uma casa de ordem". Podes ver quão alto é o risco disso 
quando chegares aqui. 

Hank:  20:02  E eu estou contente com isso. Não sei, há algo sobre isso que 
diz: "Sim, eu vou comandar isto, mas este é um princípio muito 
rigoroso e cuidadoso de que vamos viver". Isso dá-me confiança 
para avançar com isto. 

John:  20:15  Gostaria de ter certeza e quero reafirmar algo que Kate disse, 
então você teve de ser convidado pelo presidente da Igreja, 
pelo profeta para participar disso, seja Joseph ou em Salt Lake, 
Brigham. Mas houve quem mentisse e dissesse que eles tinham 
sido... 

Hank:  20:35  Abusado. 

John:  20:37  Sim. Então eu tenho ouvido porcentagens jogadas ao redor, eu 
não sei, talvez esta não seja a hora de falar sobre isso, mas 
sobre quantos estavam realmente praticando isso aqui em Salt 
Lake, por exemplo, quantos dos homens da igreja estavam 
praticando isso em Salt Lake ou Nauvoo. Nós sabemos, temos 
bons números? 

Kate:  21:00  Nós não temos bons números. Não por falta de tentativas, mas 
as pessoas que têm olhado muito de perto para isso ainda 
sentem que há muitos tipos de perguntas e não há dados 
suficientes para realmente sair com um número seguro. 
Sabemos que não foi uma maioria de pessoas, foi uma minoria 
de pessoas. Especialmente uma minoria de homens. 

Hank:  21:29  É o que eu acho que Elizabeth Kuehn chamou, "Silêncio 
histórico", certo? Ela disse que temos que nos acostumar ao 
silêncio histórico. 



Kate:  21:37  Ela tem muitas frases boas. Frases boas e inteligentes. Então 
sabemos claramente que há maneiras muito específicas de 
fazer isso, e então finalmente sabemos que a agência é 
essencial. E vemos isso na forma como Joseph Smith fez isso. Ele 
não disse às mulheres que elas iriam ser seladas para ele ou 
para outra pessoa, pediu-lhes e convidou-as a irem por conta 
própria, pensarem e orarem sobre o assunto. Essa foi uma parte 
muito importante desse processo. 

Kate:  22:17  E vamos falar de quando esta revelação chegou. Falamos sobre 
como esta revelação veio em julho de 1843, mas isso não é o 
início do casamento plural. Mais uma vez, há muitos pontos de 
interrogação, mas parece que Joseph Smith foi provavelmente, 
por volta de 1833, selado ao que provavelmente foi sua 
primeira esposa no plural. E não sabemos, com algumas uniões 
porque as mulheres falaram mais tarde em Utah, assinaram 
declarações juramentadas sobre isso, sabemos que havia um 
relacionamento sexual que fazia parte de alguns desses 
casamentos. E também sabemos que muitos desses casamentos 
não tinham uma componente sexual. E também não temos 
evidências de Joseph Smith ter filhos com nenhuma de suas 
esposas no plural. Então, o que isso acaba parecendo não são 
todos esses casamentos no sentido sexual. E mesmo que 
fossem casamentos no sentido sexual, não teria sido muito ou 
teria havido filhos resultantes das uniões. 

Kate:  23:25  Assim, em 1843, ele teve esta revelação porque embora Deus 
lhe tenha dito para praticar isto 10 anos antes e ele, mais de 10 
anos, ele resistiu e resistiu e resistiu. E como ele a descreve, um 
anjo veio até ele três vezes diferentes dizendo, você tem que 
fazer isso. E finalmente ameaçou-o com morte, destruição e 
problemas, é uma ameaça à sua exaltação se ele não fizesse 
isso. Ele finalmente começou a praticar o casamento plural, mas 
foi mais ou menos um pouco de cada vez. E este período em 
Nauvoo é quando ele está a praticá-lo muito mais. Ele tem 
várias esposas na altura em que esta revelação chega. E isso 
levou algumas pessoas a especular que ele pediu essa revelação 
para apaziguar Emma, porque houve momentos em que ela 
estava ciente do que estava acontecendo e ela se sentia bem 
sobre isso, sentia que era a vontade de Deus. E houve outros 
momentos em que foi tão doloroso para ela que ela não podia 
suportar e era contra. 

Kate:  24:37  Assim, quando Joseph Smith recebeu essa revelação, ele já 
tinha algumas esposas no plural. Ele estava na Loja de Tijolos 
Vermelhos, que é um prédio tão importante - lá em cima. E era 
uma loja, então isso é importante para a comunidade, é onde 
eles podiam ir para comprar suprimentos e comida. E lá em 



cima era onde eles estudavam juntos. Acho que neste ponto 
ainda eram apenas homens que se preparavam para a doação 
do templo, embora isso se tornasse mulher. Essas primeiras 
reuniões foram aqui no segundo andar, a Sociedade de Socorro 
foi formalmente organizada e teve muitas de suas primeiras 
reuniões aqui neste segundo andar da Loja de Tijolos 
Vermelhos. Portanto, este prédio é um grande negócio. 

Kate:  25:19  Joseph Smith estava em seu escritório lá, e William Clayton é o 
escriba, Joseph falou a revelação e William Clayton escreveu-a. 
E William Clayton disse: "Bem, Hyrum veio até Joseph e disse 
que Emma ainda está resistindo a isso, então tente ter uma 
revelação, talvez isso a ajude". Mas William Clayton é a fonte 
disso, então muitas pessoas tomaram isso para ser a verdadeira 
história. E pode muito bem ser, mas não estou 100% 
convencido de que essa seja a história. 

Hank:  26:02  Sim, o Hank. E Kate, podes corrigir isto se eu estiver errado 
porque eu adoro ser corrigido, na verdade. Mas muito do que 
sabemos sobre Nauvoo só vem décadas depois, quando as 
pessoas estão finalmente falando sobre isso em 1800, eu não 
sei, anos 60, anos 70. E como historiador não deveria ser, não 
sou historiador, mas como estou tentando ser historiador, não 
deveria ser um pouco mais cuidadoso com memórias que estão 
20, 30 anos depois do fato do que talvez seja com uma fonte 
contemporânea? Você pode falar um pouco sobre isso, que o 
que sabemos sobre poligamia talvez venha dessas fontes 
posteriores que tanto quanto as pessoas, eu não acho que elas 
estão mentindo, eu só acho que as memórias podem mudar 
com o tempo? 

Kate:  26:51  Sim, isso é absolutamente verdade, Hank. Nossas melhores 
ferramentas como historiadores são coisas que estão escritas 
muito perto da época em que algo aconteceu. Então isso são 
entradas de jornais, e cartas, e até artigos de jornal. E artigos de 
jornal são bons porque são contemporâneos, aconteceram por 
aí ou foram escritos na mesma época em que o evento 
aconteceu, mas também são de segunda mão, então não são 
perfeitos, mas são bons. Mas realmente nosso trabalho como 
historiador é sempre pesar evidências, nós tentamos triangular. 
Talvez possamos conseguir um artigo de jornal, e uma carta, e 
depois uma memória, alguém que olhe para trás e conte a 
história 50 anos depois. E então começamos a nos sentir mais 
confiantes sobre o que realmente aconteceu. E é por isso que as 
nossas mãos estão atadas. Se temos apenas uma fonte que diz 
algo que poderia ser, quero dizer que William Clayton foi o 
escriba desta revelação, ele estava lá. Mas não temos Joseph 
Smith e Hyrum Smith dizendo isso. 



Hank:  27:59  Sim, escreva logo isso. 

Kate:  28:01  Sim. Estamos sempre a pesar essas coisas com cuidado. 

John:  28:06  Esta é uma das coisas que me fascina na História da Igreja e me 
ajuda a estender a misericórdia, porque as únicas fontes que 
temos são as únicas fontes que temos, e algumas são melhores. 
Essas pessoas não estão aqui para se defenderem, elas não 
estão aqui para serem entrevistadas. E o meu pai já foi um herói 
num acidente grave e o artigo de jornal que saiu sobre isso foi 
de cortesia, mas houve tantos erros sobre os fatos que eu acho 
que às vezes é difícil saber. E por isso estamos encostados à 
parede da fé e pedimos ao Senhor para nos ajudar a sentir paz 
sobre as coisas às vezes porque temos o que temos, mas 
felizmente temos o Apocalipse e o Espírito Santo para nos 
confortar também quando não o temos. 

Kate:  28:54  E porque os escritores dos jornais também têm agendas. Minha 
primeira experiência sendo citada, eu fiz uma entrevista, eu 
estava na pós-graduação, eu ainda era jovem. E eu pensei ter 
contado uma piada e no artigo do jornal saiu que a minha piada 
acabou como as linhas finais do artigo. E 10 anos depois, o 
repórter usou-a novamente. 

John:  29:15  Oh, meu Deus. 

Kate:  29:21  Sim, nós tentamos pesar as coisas e ter tudo isto em mente. 
Tentamos ser, reconhecemos preconceitos, reconhecemos 
buracos e tentamos ter a melhor integridade que podemos ter 
como estudiosos e graça. Eu realmente acredito que para todo 
historiador dentro ou fora da igreja você quer ser honesto e 
também quer dar às pessoas o benefício da dúvida. Richard 
Bushman disse tão bem a um de seus alunos que o repetiu para 
mim, apenas saiba que essa pessoa sobre a qual você está 
escrevendo, como você vai se sentir sobre o que você escreveu 
quando você os vir e apertar a mão com eles na vida após a 
morte? É que é algo que nós, como santos dos últimos dias, 
temos em mente. E não significa, quero dizer, acredito que 
essas pessoas gostariam que fôssemos honestos, não significa 
que nós branquemos nada, mas significa que abordamos isso 
com empatia e respeito pela humanidade deles. 

John:  30:22  Bonito. 

Hank:  30:23  Oh, isso é tão bem dito. Eu digo aos meus alunos que recebo 
meu conselho médico de médicos treinados, recebo meu 
conselho dentário de dentistas treinados, e recebo meu 



histórico de historiadores treinados. Nem todos são 
historiadores, apesar do que a internet lhe diz, nem todos são 
historiadores. Só porque eles têm uma fonte não significa que 
eles tenham feito o trabalho. Esta pode ser uma boa 
oportunidade para falarmos sobre um novo livro que eu acho 
que seria útil para qualquer um que esteja lutando, escrito por 
Brittany Nash, eu acho que se chama, John, você pode me 
ajudar aqui. 

John:  31:00  Eles fizeram uma série, eu acho que Brad Willcox que 
entrevistamos antes fez uma sobre bênçãos patriarcais, eles 
têm coberturas semelhantes. E esta chama-se apenas 
Casamento Plural? Ou é... 

Hank:  31:10  Acho que se chama, Vamos Falar de Casamento Plural por 
Brittany Nash. Eu estava ouvindo a entrevista dela em um 
podcast chamado All In, se alguém conhece esse podcast, o que 
eu realmente gosto, se alguém conhece Morgan Jones, que é a 
entrevistadora daquele podcast, diga a ela o bom trabalho de 
nós aqui no FollowHIM. Mas eu acho que as coisas que ela disse 
foram excelentes. Eu só quero ler algo dela muito rápido, 
Morgan citou isso na entrevista dela com Brittany. Ela diz: 
"Quando eu comecei minha jornada estudando poligamia, eu 
estava com raiva pelo que eu via como uma injustiça". Que 
Deus exigia um princípio tão difícil para ser vivido por essas 
pessoas fiéis e provadas. Mas enquanto estudava os escritos 
pessoais, histórias e testemunhos de polígamos, aceitando-os 
nos seus próprios termos", é muito o que Kate acaba de 
mencionar. 

Hank:  32:02  Ela diz: "Eu encontrei a paz. A prática nunca poderia ter sido 
sustentada por meio século por compulsão, manipulação, ou 
simples desejo sexual. Aqueles que estabeleceram o 
fundamento da fé do santo dos últimos dias não eram super-
heróis bidimensionais como às vezes são retratados, mas eram 
complexos, fortes, inteligentes, edificadores de um reino 
encorpado que estavam dispostos a deixar entes queridos, 
riqueza, conforto e países nativos pelo que acreditam ser 
verdade. Essa mesma disposição os levou a aceitar a poligamia, 
uma prática que aceitaram como um mandamento de Deus, 
instituído em seu tempo para seus propósitos únicos". E 
terminarei aqui: "Desde então, tenho visto o casamento plural 
como parte da história dos santos dos últimos dias para ser 
dono sem desculpas e para ser um dos mais valiosos 
testamentos da fé na história de A Igreja de Jesus Cristo dos 
Santos dos Últimos Dias". Eu amo isso. 

John:  32:55  Rapaz, ela devia ser uma escritora. 



Kate:  32:56  Estou contente por teres partilhado isso, Hank. Ela é uma 
escritora e uma grande pesquisadora. E ela trabalhou nisto 
durante muito, muito tempo. Podes confiar no trabalho que ela 
fez naquele livro. 

John:  33:08  Sim. Bem, você me vendeu, essa é uma bela maneira de dizer. E 
para ir às fontes originais, o que é que as pessoas envolvidas 
realmente disseram? Estou tão agradecido por esse tipo de 
coisa, em vez de todos nós julgarmos isto décadas depois, 
olhando para trás e fazendo os nossos próprios julgamentos. 
Então essa é óptima, Hank. 

Hank:  33:29  Essa é Brittany Nash, e você pode ouvir seu podcast com 
Morgan Jones no All In, ou você pode pegar o livro, Let's Talk 
About Polygamy, ou Let's Talk About Plural Marriage. Acho que 
é um ou o outro. E vou dizer isto também, John, você traz-me 
uma grande declaração de Maclane Heward. Lembras-te do Dr. 
Heward, quando ele regressou da Secção 40 ou assim, quando 
éramos novos com isto? E ele disse: "Por favor, pare de se 
ofender em nome deles e comece a se inspirar neles." Sempre 
me lembrei disso: "Parem de se ofender em nome deles e 
comecem a ser inspirados por eles." Leia as histórias deles, leia 
o que eles realmente têm a dizer. Muito bem, o John e eu 
assumimos demasiado tempo, Kate, vamos voltar para ti e 
deixar-te assumir. 

Kate:  34:10  Não Hank, mas essa citação importante que você acabou de ler 
também me faz lembrar nossos irmãos e irmãs de cor dizer a 
mesma coisa para os brancos que querem fazer a coisa certa, 
mas depois acabam inventando coisas que estão um pouco fora 
da marca ou defendendo-as de maneiras que não se sentem 
verdadeiros para eles, os irmãos e irmãs de cor. É a mesma 
coisa, ouvi-los, ouvir suas vozes, ouvir suas histórias, seus 
testemunhos. 

Hank:  34:42  Absolutamente. Eu gosto mesmo disso, sim. Pronto, já temos, 
estamos a meio da nossa secção. Vamos continuar. 

Kate:  34:50  Se olharmos novamente no versículo 40 temos aquela menção 
de: "Eu te dei, meu servo José, uma nomeação e restaura todas 
as coisas". Então, mais uma vez, estamos sendo lembrados que 
isto é uma restauração, a coisa mais importante a ser lembrada. 
Então temos todos estes versos sobre adultério e o que alguém 
pensa que pode ser o casamento plural não é o casamento 
plural, na verdade é adultério. E alguns para aqueles ouvintes, 
para aquelas pessoas lá fora que vão ler isto cuidadosamente, 
você verá um pouco de contradição. Vocês verão que o que diz 
aqui não é como sempre se joga na prática do casamento plural 



de Joseph Smith. Então, novamente, acho que precisamos 
voltar aqui para o versículo 66 no final. "E agora, quanto a esta 
lei, em verdade, em verdade, em verdade, eu vos digo que vos 
revelarei mais no futuro." Portanto, isso não é apenas uma 
sentença para nós, é uma sentença para o próprio Joseph 
Smith. E foi uma sentença para os santos quando a vida em 
Nauvoo se encerrou e eles viajaram para o oeste, e continuaram 
ficando com esse diretor em Utah, e o casamento plural parecia 
diferente do que parecia em Nauvoo. 

Kate:  36:04  E então, em 1890, quando Wilford Woodruff anunciou que 
deveria haver um fim ao casamento plural, isso foi muito 
devastador para muitos santos que haviam se sacrificado tanto 
por esse princípio. E eles sentiram não só o sacrifício, mas 
sentiram que era uma coisa chave que os separava e que era 
uma parte crucial do seu testemunho. Ouvir o profeta a quem 
iriam honrar, porque esses eram crentes ortodoxos, dizer que 
isso não fará mais parte de nosso sistema, que era uma prova 
totalmente nova. Portanto, a revelação contínua ou a forma 
como diz aqui: "Eu vos revelarei mais", é outra coisa realmente 
importante a ter em mente ao estudar tanto esta seção como a 
prática do casamento plural. 

Hank:  36:55  Que reviravolta, é uma reviravolta tão fascinante. É tão difícil de 
aceitar e depois tão difícil de largar. 

John:  37:01  Tão difícil de sair. Eu nunca tinha pensado nisso, pensei que eles 
ficariam felizes por isso ter acabado. Mas é mais como, mas 
espere, estas são nossas famílias, estas são nossas relações, nós 
temos um testemunho disso. Interessante. 

Kate:  37:13  Sim, sim. E você chega a algo realmente importante, John, que 
uma das razões foi difícil, porque ameaçou os laços familiares e 
tornou algumas esposas muito mais vulneráveis 
financeiramente, fisicamente. Foi outro julgamento 
Abrahâmico. Sim, um teste. E havia pessoas que estavam muito 
aliviadas. Eu só, quero ter a certeza que estamos a cobrir todas 
as perspectivas. 

Hank:  37:41  Kate, eu acho, e quero perguntar isto corretamente, eu acho 
que em nossa mente ouvintes, pode ser o medo de que Joseph 
ou Brigham está usando isto para conseguir o que eles querem. 
Há algo no registro histórico que diz que Joseph e Brigham ou 
quaisquer outros eram, não achavam que isto era de Deus, eles 
sabiam que não era de Deus e eles estavam apenas se 
esgueirando em algo porque eles sabiam que as pessoas iriam 
comprar isto. Eu só quero acalmar esse medo vindo de qualquer 



um. Há alguma coisa na história que diga que eles estavam a 
tentar puxar a lã por cima dos olhos de alguém? 

Kate:  38:16  Não, não. Não quero dizer nada em nenhuma carta, nada. É 
muito claro para mim que isto era algo que eles acreditavam 
que Deus queria, não só queria, mas ordenou-lhes que fizessem. 
E também Kathleen Flake é a primeira a mencionar essa 
perspectiva, então estou citando-a, mas há maneiras muito 
mais fáceis de ter sexo extraconjugal ou ter sexo com muitas 
mulheres do que casar com elas. 

Hank:  38:50  E ser responsável pela prole e por tudo. 

Kate:  38:52  Espero que isso não seja muito grosseiro, mas sim. E para 
inventar essa elaboração, há muitos outros líderes religiosos, 
não os santos dos últimos dias, que também tiveram uma vida 
sexual vibrante. Eles não tiveram, eles apenas o fizeram. 

Hank:  39:11  Não há teologia. 

Kate:  39:14  Não havia teologia, não havia revelação, não havia explicação e 
trazer as pessoas cuidadosamente e dizer-lhes e dizer-lhes para 
irem e orarem sobre isso, não havia nada disso. Esta é uma 
situação excepcional, isto não se parece com aqueles outros 
casos. 

Hank:  39:31  Acho que isso é importante para, obrigado, Kate. Eu acho que 
isso foi muito importante para as pessoas que apenas acalmam 
um pouco seus medos, que José não é o homem que eles 
pensavam que ele era. 

Kate:  39:41  Espero que houvesse, há mais alguns medos dos quais espero 
que possamos falar brevemente. E uma é a situação da esposa 
mais jovem de José, e a outra, então você vai me lembrar disso, 
é o casamento plural na vida após a morte. Porque eu sei que 
isso talvez seja... 

Hank:  39:58  Isso é um medo, sim. 

Kate:  39:58  Com o que as pessoas mais se preocupam agora. 

John:  40:01  Bem, aí vem a agência de novo, certo? 

Kate:  40:04  Certo. 

Hank:  40:06  Então você queria falar sobre Helen Kimball e Helen por um 
segundo? 



Kate:  40:11  Sim. Então Helen Mar Kimball tinha 14 anos quando se casou 
com Joseph Smith. E alguns de nós querem pensar: oh, as 
pessoas se casavam regularmente aos 14 anos de idade naquela 
época. Bem, isso era jovem na época. Não era inaudito e era 
legal, mas era jovem. Joseph Smith não se aproximou de Helen 
Mar Kimball, o pai de Helen Mar Kimball aproximou-se de 
Joseph Smith porque ele queria, por intermédio de sua filha, 
que sua família fosse selada a Joseph Smith. E há um artigo de 
Spencer Fluhman sobre isso, disponível on-line, e é ótimo, por 
isso recomendo-o vivamente a qualquer pessoa que queira 
investigar de perto o assunto. E a teologia, meu marido Sam 
Brown escreveu muito sobre isso em diferentes locais, incluindo 
um livro chamado, In Heaven As It Is On Earth (No Céu Como 
Está na Terra). Mas ajuda a explicar por que o casamento plural, 
às vezes envolve sexo, e com Helen Mar Kimball temos suas 
reminiscências sobre o casamento plural. 

Kate:  41:16  Nós realmente temos muitos registros sobre ela, o que é ótimo 
porque ela era tão jovem que ela é a que mais nos incomoda. 
Ela nunca mencionou que havia uma componente sexual neste 
casamento. Mas sabemos que ela sofreu por causa disso porque 
perdeu as esperanças de romance e todas aquelas coisas que 
um adolescente tem sobre quem eu vou casar e como será o 
meu casamento e tudo isso, tudo isso desapareceu para ela. E 
ela ficou, viveu durante décadas, viveu para ser uma mulher 
velha e permaneceu fiel à Igreja o tempo todo. O que eu acho 
que ajuda, o que eu acho que é um contexto importante para 
essa união. 

Hank:  41:55  Quando ouvimos estas pessoas, sim. Veja-os. 

Kate:  41:58  Sim, sim. 

Hank:  41:59  Veja toda a história dela. 

Kate:  42:00  Ela não correu a gritar. E acho que não terminei este 
pensamento, mas o casamento plural foi muito, nós não 
praticamos o selamento do jeito que praticamos agora. Onde 
você está selada, como meu marido e eu estamos selados, e nós 
estávamos casados no templo, então nossos filhos faziam parte 
do pacto conosco. Ou outro casal pode entrar para a Igreja ou 
casar-se no templo depois de casados e, então, seus filhos são 
selados para eles. Isso não foi, isso veio muito, muito mais 
tarde. Neste momento, na Igreja, selar significava apenas fazer 
parte de uma rede familiar com pessoas que ajudariam a 
garantir sua salvação. E é por isso que mesmo há mulheres 
casadas, que foram seladas para Joseph Smith enquanto o 
marido era vivo, e essa é a maneira de dar sentido a isso é que 



talvez o marido não fosse um membro da Igreja. E ser selado a 
uma pessoa realmente valente, especialmente o profeta, há 
todo tipo de pessoas selando-se ao profeta, mesmo depois de 
sua morte. Selando-se a si mesmas quando criança, selando-se 
a si mesmas, todas essas outras coisas. 

Hank:  43:14  Certo, eles só querem estar ligados a ele numa portaria. 

Kate:  43:16  Eles querem estar ligados a ele e querem ser salvos, e viram ser 
selados a ele como uma forma de assegurar sua própria 
salvação. Então era isso que o pai de Helen estava tentando 
alcançar para a família deles. Helen então teve uma escolha 
sobre se queria entrar neste casamento. E foi algo sobre o qual 
ela orou, mas ao contrário de algumas outras mulheres que 
entraram em casamentos plurais, ela disse que não tinha 
nenhum anjo aparecido, ela não tinha uma revelação grande e 
brilhante. Ela disse que decidiu entrar neste casamento por 
causa da lógica, porque fazia sentido para ela as coisas de que 
estávamos falando, sua própria salvação e a salvação de sua 
família. E seus registros dizem que foi difícil, mas ela sentiu que 
fez a escolha certa também nele. 

Kate:  44:11  E nós, eu sei que quando eu tinha 14 anos eu teria sido 
influenciada. Eu não quero branquear isto, eu teria sido 
influenciada pelo que o meu bispo, muito menos o meu profeta 
queria que eu fizesse e o que os meus pais queriam que eu 
fizesse. Mas é importante para mim ainda honrar a decisão que 
ela tomou. Quero dizer que Joseph Smith também tinha 14 anos 
quando teve a Primeira Visão. É importante para mim honrar o 
arbítrio que ela teve, a decisão que tomou e, particularmente, 
seu legado de permanecer, não apenas fiel à Igreja, mas 
realmente continuar a construir Sião ao longo de sua vida. 

Kate:  44:48  E um último pensamento sobre o casamento plural em Utah é 
que nem todos disseram sim a ele, e aqueles que não disseram 
sim a ele não foram excomungados, eles não foram excluídos. 
Sarah Kimball, que foi uma das fundadoras da Sociedade de 
Socorro, após a morte de seu marido ela nunca mais se casou, 
não se tornou uma esposa plural, e foi uma das nossas líderes 
mais importantes na Sociedade de Socorro por décadas. Ela foi 
Presidente da Sociedade de Socorro por décadas, ajudou Eliza R. 
Snow a restabelecer a Sociedade de Socorro em todo Utah 
porque ela foi perturbada no final do período de Nauvoo. Todos 
os elogios a ela, todas as pessoas nos círculos altos eram amigas 
dela e a honraram. Portanto, você ainda poderia ter sucesso 
social em Salt Lake e na Igreja, mesmo recusando o casamento 
plural, acho que isso é uma coisa importante a entender. 



Kate:  45:51  Então realmente isto era para estas pessoas, nós dissemos isto, 
mas eu quero dizer novamente, um teste Abrahâmico. Foi 
muito difícil. Para alguns deles funcionou melhor do que para 
outros. Algumas mulheres se davam muito bem com suas 
esposas irmãs e elas descobriram que tinham alguma liberdade 
para desenvolver seus talentos. E elas se revezam cuidando dos 
filhos uma da outra e realmente, funcionou de uma maneira 
bonita. E outras pessoas não se davam bem com as esposas-
irmãs ou havia muita inveja por causa dos recursos limitados. 
Por isso, para muitas pessoas também havia dor. 

Kate:  46:25  Para Emmaline Wells, cujos diários são publicados, nós estamos 
continuamente publicando-os e muitos deles estão online agora 
no site da Igreja Historians Press. Ela é uma diarista fabulosa, 
mantém diários muito detalhados. E você pode ver nos diários 
dela a dor que veio do casamento plural, especialmente quando 
ela era casada com Daniel H. Wells, a quem ela realmente 
amava. E ela só queria ter mais tempo com ele. Ambos eram 
intelectuais e ela gostava de conversar com ele e trocar idéias, 
mas você também vê sua absoluta fé de que ela estava fazendo 
a coisa certa, que ele estava fazendo a coisa certa. E ela dedicou 
toda a sua vida à construção da igreja e ao apoio ao evangelho. 
Por isso é importante para nós honrarmos o legado das 
mulheres e dos homens que aceitaram isto. 

Hank:  47:15  Kate, o que acabaste de dizer faz-me lembrar uma citação da 
Brittany Nash, que acabei de mencionar anteriormente. Na 
verdade não é uma citação de Brittany Nash, mas uma citação 
de uma mulher que ela estudou e que estava num casamento 
polígamo e num casamento plural, e o seu nome é Martha 
Cragun Cox e isto é o que ela escreveu. Ela disse: "Para mim é 
uma alegria saber que lançamos as bases de uma vida futura 
enquanto vivíamos nesse casamento plural". Que nós três", e 
ela está falando das três mulheres, "que se amavam mais do 
que irmãs". Filhos do amor de uma mãe vão andar de mãos 
dadas durante toda a eternidade. Esse conhecimento vale mais 
para mim do que o ouro e mais do que compensa toda a tristeza 
que já conheci". 

Kate:  48:08  Isso é lindo. E isso chega a algo que, uma das coisas que o 
casamento plural fez foi abrir as pessoas, ampliou seu senso de 
quem eram responsáveis por elas. Eu acho que esse é um 
desafio que temos hoje em nossas famílias nucleares é 
realmente levar a sério nossas responsabilidades para com 
nossas famílias de ala, para com as pessoas além de nossa 
família nuclear. Claro que priorizamos nossa família nuclear, 
mas o casamento plural foi uma maneira eficaz de fazer com 



que as pessoas realmente olhassem umas pelas outras além 
delas mesmas. 

Hank:  48:41  Uau. Uau, uau, uau. 

Kate:  48:44  E eu me pergunto quando terminamos, há mais um medo que 
eu sei que as pessoas têm e por isso eu queria abordar isso. E 
talvez seja o maior medo que as pessoas têm agora, 
especialmente as mulheres da Igreja ao pensarem sobre a vida 
após a morte, ou seja, serei forçada a praticar o casamento 
plural? O que nossos líderes atuais nos garantiram é que 
ninguém será forçado a praticar o casamento plural na 
eternidade. E o que sabemos é que essas verdades fundacionais 
do amor e misericórdia de Deus, e essa verdade fundacional do 
arbítrio. Portanto, não é o evangelho em que acredito se as 
pessoas fossem, não é o evangelho que existe em nossas 
escrituras e em nossos outros textos sagrados se fôssemos 
forçados a participar do casamento plural. 

Hank:  49:46  O Senhor promete uma plenitude de alegria, certo? 

John:  49:50  Eu tenho aquele ancião Bruce R. McConkie disse uma vez: "O 
casamento plural não é essencial para a salvação ou exaltação". 
Néfi e seu povo foram negados o poder de ter mais de uma 
esposa e, no entanto, puderam obter todas as bênçãos na 
eternidade que o Senhor já ofereceu a qualquer povo". Em 
nossos dias, o Senhor resumiu, por revelação, toda a doutrina 
da exaltação e a baseou no casamento de um homem com uma 
mulher". E a referência é Doutrina e Convênios, Seção 132:1-28, 
quando ele disse isso. 

Kate:  50:24  Portanto, é um bom lembrete de que há muitas evidências das 
escrituras, além do fato de que o casamento plural não é um 
pré-requisito para a salvação. Eu acho que a razão pela qual isso 
é tão doloroso de se pensar é porque a morte é dolorosa, a 
separação que vem com a morte. Lembro-me da minha avó, 
cresci com a minha avó e o meu avô morreu quando eu tinha 
cinco anos. E de vez em quando ela admitia que estava 
realmente preocupada quando ela morria e ele vinha ao seu 
encontro para ter outra esposa no braço. Era um medo muito 
real para ela. 

Hank:  50:59  Oh, uau. 

Kate:  51:00  E até a minha prima deixou recentemente um marido e ela só 
se preocupa, ela é jovem, está nos seus cinco dias, que quando 
ela morrer eles não terão mais muito em comum porque eles 



terão tido perspectivas tão diferentes por décadas. Com as 
nossas mentes humanas, é pungente e dói. Lembro-me de mim 
mesma quando estava diante de uma doença que ameaçava a 
vida e estava considerando a possibilidade da minha própria 
morte, teoricamente eu sempre pensei que queria, se eu 
morresse eu queria que meu marido levasse outra esposa para 
companhia, por todas essas coisas boas que conseguimos 
através do casamento. Mas quando eu pensava nisso em 
termos reais, era excruciantemente doloroso. 

Kate:  51:44  E eu acho que um tipo de coisa que me ajudou foi no mundo 
dos negócios ou no meu mundo também no Departamento de 
História na Sede da Igreja, você sabe que um gerente às vezes 
tem acesso a informações que o gerente simplesmente não 
tem. Porque é isso que um gerente faz, o gerente tem outras 
conversas. E então, quanto mais alto você sobe, mais essa 
pessoa tem conhecimento de informações que as outras 
pessoas, as pessoas que fazem mais produção e menos 
gerenciamento simplesmente não têm. E assim você aprende 
que não toma suas decisões com base apenas em sua própria 
experiência e no que você sabe, você precisa verificar com as 
pessoas à sua frente porque elas têm mais informações do que 
você. Por isso, no meu trabalho, sei que o meu chefe faz o 
check-in com os nossos conselheiros Apóstolos, por isso sei que 
ele tem uma perspectiva e informação que eu não tenho. 

Kate:  52:45  Bem, isso é apenas um pequeno exemplo do que você pensa 
quando pensa em nosso relacionamento com Deus. Deus sabe 
muito mais do que meu chefe, ou o historiador da Igreja, ou 
mesmo os conselheiros dos Apóstolos, certo? Deus tem toda a 
sabedoria, todo o conhecimento, toda a compreensão. E assim, 
mais uma vez, estamos de volta àquele fundamento de fé em 
Deus e na bondade de Deus. E se eu pensar em cada 
experiência que tive quando me senti próximo de Deus, eu me 
senti encorajado. Senti-me pacífica, senti-me clara em minha 
cabeça e, acima de tudo, senti-me amada. E essas são as minhas 
pequenas experiências com Deus na Terra, estar na Sua 
presença, pensar como é a vida após a morte, como são os 
diferentes reinos. Acho que eles são apenas aquela experiência 
do amor de Deus que se amplia uma e outra vez, eu nem sei 
que expoente usar. 

Hank:  53:45  Sim. Eu adoro isso. Confia no gerente, ele tem a informação, ele 
vai cuidar de ti. Eu gosto disso. Kate, Dr. Holbrook, acho que 
nossos ouvintes adorariam ouvir de alguém que estudou a 
história da Igreja tão profundamente como você há tanto 
tempo, que não olha para ela, mas por tanto tempo, quais são 



seus sentimentos pessoais para com Joseph Smith, seus 
contemporâneos e a Restauração? 

Kate:  54:16  Estou tão grata por ter tido o trabalho que tive onde cheguei, 
meu escritório está no arquivo e posso chamar esses 
documentos, coisas na caligrafia das pessoas, e pensar em como 
incluí-los em histórias, papéis e livros que o resto da Igreja pode 
ter. E quando estou no meu escritório com estes registros, 
sinto-me guiado pelo Espírito com tanta força. E às vezes parece 
que realmente sinto o espírito da pessoa que criou o 
documento. Essas experiências que tenho, às vezes não consigo 
encontrar algo de que preciso e depois tenho um missionário 
que passa por aqui e se pergunta se eu poderia usar isso e 
então acaba sendo exatamente o que eu preciso, todos aqueles 
milagres diários que aconteceram ao longo da minha carreira no 
Departamento de História da Igreja realmente me ensinaram 
que eu tenho o conhecimento. Sei o que está nas fontes agora, 
mas também tenho alguns deles, como os testemunhos 
espirituais das pessoas que fizeram os registros, tanto porque 
escreveram coisas como porque as senti comigo. 

Kate:  55:38  Não há nada a temer na História da Igreja, exceto talvez obter 
informações de uma fonte ruim ou obter apenas um pouco de 
informação quando você precisa de mais, precisa de mais 
contexto e precisa de outras fontes. Mas quando você vê tudo 
isso, e eu posso dizer isso com as oportunidades que tive de ver 
as coisas acontecerem e acho que já vi todas as coisas 
perturbadoras em minha própria pesquisa, tudo isso aumenta 
minha fé. Tudo isso aumenta a minha sabedoria. Não há nada lá 
fora de que eu tenha medo. Eu sei que Deus está nesta Igreja. 
Eu sei que o nosso Salvador está nesta Igreja. Sei que mesmo 
esta revelação complicada que estudamos hoje, sei que Deus 
está nela, que Joseph Smith foi um profeta e que quando os 
honrarmos e procurarmos aproximar-nos mais deles, eles se 
aproximarão mais de nós. É aí que está a verdade. 

Hank:  56:41  John, foi um grande episódio de followHIM, meu. 

John:  56:45  Vai abençoar muita gente. Muito obrigado, Kate, por estar 
connosco hoje. Você abençoou minha vida e mudou a maneira 
como eu vou ler e marcou esta seção para sempre. 

Kate:  56:59  Bem, muito obrigada pelas palavras gentis e pela oportunidade 
de me juntar a vocês e falar sobre isso. 

Hank:  57:05  Sim, foi um tempo bem passado. Esperamos que todos os 
nossos ouvintes sintam o mesmo. Não podemos agradecer o 
suficiente por nos ouvir, não teríamos um podcast se não fosse 



por vocês. Queremos dizer-vos que estamos gratos. Queremos 
agradecer aos nossos produtores executivos, Steve e Shannon 
Sorensen, e à nossa equipa de produção Will Stoughton, David 
Perry, Jamie Neilson, Lisa Spice e Kyle Nelson, e esperamos que 
todos vocês se juntem a nós no nosso próximo episódio de 
followHIM. 

 



 

Hank Smith:   00:00   Olá, meus amigos. Bem-vindos a seguirHim Favoritos. Meu 
nome é Hank Smith. Estou aqui com meu incrível co-
apresentador John Bytheway. Bem-vindo, John. 

John Bytheway:   00:08   Obrigado, Hank. 

Hank Smith:   00:09   E nossa convidada desta semana é a brilhante Dra. Kate 
Holbrook. Bem-vinda Dra. Holbrook, Kate. 

Dra. Kate Holbro   00:18   Obrigada, Hank. Estou tão feliz em estar com você. 

Hank Smith:   00:21   Isto vai ser tão divertido. FollowHim Favorites é onde 
escolhemos um verso, ou uma idéia da lição, e o damos aos 
nossos ouvintes de uma forma condensada aqui. Queremos 
fazer isto rápido e divertido e bater muito forte. Assim, John, ou 
John e Kate, nossas seções esta semana são as seções 129 a 132 
do Doctrine & Covenants. Você pode escolher uma favorita. Eu 
sei que é difícil, mas escolha uma, John, você vai primeiro. 

John Bytheway:   00:46   Oh, vou escolher o versículo 24. Acho que isto nos dá uma 
maneira de ouvir tudo hoje. E isto soa muito como o Livro de 
John. Portanto, versículo 24. 

Hank Smith:   00:56   Verso 24 de que seção, John? 

John Bytheway:   00:58   Este é o Verso 24 da Seção 132 do Doctrine & Covenants. 

Hank Smith:   01:02   Certo. 

John Bytheway:   01:03   Diz: "Esta é a vida eterna - conhecer o único Deus sábio e 
verdadeiro, e Jesus Cristo, a quem Ele enviou", depois "Eu sou 
Ele". "Recebei, portanto, minha lei". O fato de esta ser a voz do 
Salvador nos últimos dias é simplesmente incrível. "Eu sou Ele". 
E então diz: "Jesus Cristo, que Ele enviou", e eu estava olhando 
para a nota 24C, diz um dos versículos mais repetidos em todo o 
mundo cristão, João 3:16 e 17 que diz: "Deus amou tanto o 
mundo que Ele deu Seu Filho unigênito". E diz: "Jesus Cristo, a 
quem Ele, Deus, enviou, que Ele deu Seu Filho unigênito". Ele 
nos amou. E toda esta seção, espero que você a leia, sentindo 
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aquele amor que o Salvador tem por todos nós. É exatamente 
por aí que quero começar agora. 

Hank Smith:   01:58   Excelente. Na verdade, John, isso me leva diretamente ao meu 
SeguidorHIM Favorito, que é a seção 132 versículo três, onde o 
Senhor, introduzindo esta idéia de casamento plural diz: 
"Prepare seu coração para receber". O Dr. Holbrook fez um 
trabalho tão bom em nosso podcast completo. Esperamos que 
você se junte a nós falando sobre o casamento plural. E eu o 
convidaria, nosso ouvinte, a vir ouvir o podcast completo. E 
enquanto você se prepara para fazer isso, quando encontrar um 
bom momento para ouvir, prepare seu coração para receber. E 
o que John acabou de dizer é provavelmente a parte mais 
essencial da recepção, preparar seu coração para receber, é a 
idéia de tentar compreender o amor de Deus por você. E o 
amor de Deus por todos os nossos irmãos e irmãs neste planeta 
e pelo Salvador que requer coisas difíceis, mas tudo isso é 
baseado em um alicerce de amor e uma plenitude de alegria 
para vir na próxima vida. 

Hank Smith:   02:59   Dr. Holbrook, nós lhe daremos o resto do tempo para o seu 
seguidorHIM Favorito. 

Dra. Kate Holbro   03:04   Obrigada, Dr. Kate Holbro. Eu escolhi para o meu SeguinteHIM 
Favorito, Seção 132, versículo 66, que é o último verso da seção. 
Diz: "E agora, como pertencente a esta lei, em verdade, em 
verdade, eu vos digo que vos revelarei mais, no futuro; 
portanto... que isto seja suficiente para o presente. Eis que eu 
sou Alfa e Ômega". Amém". 

Dra. Kate Holbro   03:16   E uma das coisas que me agradam aqui é esta: "Eu vos revelarei 
mais no futuro", e Jesus Cristo certamente fez, mais a Joseph 
Smith, mais ao seu predecessor Brigham Young, mais a John 
Taylor, mais a Wilford Woodruff, até o Presidente Nelson. 
Nossos profetas estão sempre recebendo mais informações 
para nós e dando-as a nós. E então, é claro, voltamo-nos para 
Deus e também nós podemos ter mais informações para nossa 
própria administração e nossos próprios testemunhos. 

Dra. Kate Holbro   04:03   A outra coisa que eu realmente amo nisto é que ele termina 
com: "Eis que eu sou Alfa e Ômega". Porque penso que sempre 
que estamos lidando com uma revelação de Deus, mas 
especialmente uma que é complicada sobre o casamento 
monogâmico, e o casamento plural, temos que ter um 
entendimento básico de que estamos lidando com Deus, e Jesus 
Cristo, com Alfa e Ômega, o início e o fim, o ser que sabe mais 
do que nunca e o ser que pode confiar, que como eu costumava 
ensinar em minha missão, é onisciente e todo-amoroso e todo-
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sábio, todo-poderoso. Este é o ser que nos deu esta revelação. 
Esse é o ser de quem temos a Igreja Restaurada de Jesus Cristo 
dos Santos dos Últimos Dias. 

Hank Smith:   04:59   Hmm. Isso é lindo. Lembra-me a seção 58, onde o Senhor diz: 
"Não podeis contemplar com vossos olhos naturais, para o 
tempo presente, o desígnio de vosso Deus a respeito das coisas 
que virão depois, e a glória que se seguirá depois de muita 
tribulação". Que Ele é um Deus de glória e quer nos dar essa 
mesma glória". 

Hank Smith:   05:21   Bem, esperamos que você se junte a nós no podcast completo 
em followHIM. Você não vai querer perder esta semana, mas se 
você quiser, se estiver muito ocupado, você tem coisas a fazer, 
nós conseguimos, nós conseguimos. Junte-se a nós na próxima 
semana para mais um FavoriteHIM followHIM. 
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