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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,
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Descrições do Episódio Podcast: 

Parte 1:   
Você já leu o Apêndice da Doutrina e Convênios? Assim como a Seção 1 é às vezes chamada de Prefácio, 
a Seção 133 é freqüentemente chamada de Apêndice. Dr. Derek Sainsbury relata como essas duas seções 
foram dadas com dois dias de intervalo, e a Seção 133 é a resposta generosa do Senhor às perguntas sobre 
o trabalho missionário e o que o Senhor desejava para os santos. Discutimos as diferenças entre Sião e
Babilônia e depois a Segunda Vinda.

Parte 2: 

Aviso: Este documento é uma transcrição automatizada.
Você pode encontrar alguns pequenos erros incluídos.



 
 

O Dr. Sainsbury continua e discute quantas segundas vindas são indicadas em Doutrina e Convênios 133, 
a importância dos templos e a união de pessoas de todas as nações, religiões e pessoas na causa de Jesus 
Cristo. Discutimos o papel dos governos, a escravidão nos Estados Unidos e a contínua responsabilidade 
dos santos em servir civicamente. 
 
 
EPISÓDIO BÔNUS: O caminho para Cartago 
Aviso de Conteúdo (CW): Violência, estupro 
 
O Dr. Sainsbury continua com um Episódio Bônus especial sobre as tentativas dos santos de corrigir os 
erros na Haun's Mill e Missouri e a campanha presidencial de Joseph Smith. Também discutimos os 
eventos que levaram à prisão de Joseph e Hyrum na prisão de Cartago e o conseqüente assassinato do 
primeiro candidato presidencial dos EUA. 
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O historiador dos últimos dias da Saint Derek R. Sainsbury é doutor em História Americana pela 
Universidade de Utah. Ele tem trabalhado com os Seminários e Institutos da Igreja de Jesus Cristo dos 
Santos dos Últimos Dias durante vinte e quatro anos. Ele é professor visitante na Universidade Brigham 
Young, no Departamento de Educação Religiosa. Ele e sua esposa, Meredith, e seus três filhos moram em 
Bountiful, Utah. 
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O Podcast Follow Him com Hank Smith e John Bytheway não é afiliado à Igreja de Jesus Cristo dos 
Santos dos Últimos Dias nem à Universidade Brigham Young. As opiniões expressas nos episódios 
representam apenas as opiniões dos convidados e dos podcasters. Embora as idéias apresentadas possam 
variar dos entendimentos ou ensinamentos tradicionais, elas não refletem de forma alguma críticas à 
Igreja de Jesus Cristo dos líderes, políticas ou práticas dos últimos dias. 



 

Hank Smith:  00:01  Bem-vindo ao FollowHIM, um podcast semanal, dedicado a 
ajudar indivíduos e famílias com seu estudo "Venha, Siga-me". 
Eu sou Hank Smith. 

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

Hank Smith:  00:11  Nós adoramos aprender. 

John Bytheway:  00:11  Nós adoramos rir. 

Hank Smith:  00:13  Queremos aprender e rir com você. 

John Bytheway:  00:15  Como juntos, nós seguimosHIM 

Hank Smith:  00:20  Olá a todos. Bem-vindos a mais um episódio a seguirHIM. Meu 
nome é Hank Smith, e estou aqui com meu honorável co-
apresentador John Bytheway. Olá, John Bytheway. 

John Bytheway:  00:31  Sinto-me honrado por ser co-honrado com meu honorável 
anfitrião. 

Hank Smith:  00:37  Um anfitrião co-honorável. Ei, queremos lembrar a todos, 
encontrar-nos nas mídias sociais. Você pode nos encontrar no 
Facebook e na Instagram. Jamie Nielsen, nosso incrível membro 
da equipe dirige isso, e gostaríamos muito de ouvir de você lá. 
Você pode obter Show Notes em followhim.co. Followhim.co. E 
adoraríamos que você assinasse, avaliasse, revisasse o podcast. 
Isso realmente nos ajuda muito. Portanto, se você sente que 
nós o ajudamos, por favor, faça isso e nos ajude um pouco. 
Agora, John, você conhece a rotina. Nós saímos e procuramos 
na igreja uma das melhores mentes sobre nossa lição particular 
de hoje. E nós encontramos uma. Quem está conosco hoje? 

John Bytheway:  01:16  Sim, nós temos. Eu amo esta biografia. Derek Sainsbury é um 
feliz pecador reformado. 

Hank Smith:  01:26  Amém. 

John Bytheway:  01:26  Esse é um grande clube. 

Hank Smith:  01:28  Sim, eu adoro isso. 
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John Bytheway:  01:30  Sim. Feliz pecador reformado. Ele é casado com sua escola 
secundária, querida, Meredith, que ele disse como um 
sobrevivente de câncer nove vezes. 

Hank Smith:  01:39  Sim. Uau. 

John Bytheway:  01:39  Isso é um podcast inteiro em si, ou dois, não é? Eles têm três 
filhos adultos, Bryant, Nathan e Joshua, e três cães. Ele é 
bacharel em Ciência Política e História pela Universidade de 
Utah, mestre em Administração Pública pela Universidade 
Brigham Young e doutor em História Americana pela 
Universidade de Utah. E esta é a parte, Hank, da qual estávamos 
falando antes. Ele é o autor do livro pioneiro "Storming the 
Nation": The Political Missionaries of Joseph Smith's Presidential 
Campaign (Os Missionários Políticos da Campanha Presidencial 
de Joseph Smith), que é uma contribuição única. É o primeiro 
livro de investigação sobre a campanha presidencial de Joseph 
Smith de 1844. Ele é autor de vários artigos, fala em 
conferências acadêmicas, dá assistência a vários sites de santo 
dos últimos dias com conteúdo, leciona em várias tarefas e 
seminários e institutos nos últimos 26 anos, e atualmente 
leciona no Departamento de História e Doutrina da Igreja na 
Universidade Brigham Young. E com estas seções e esta 
biografia, estou tão entusiasmado em dar as boas-vindas ao Dr. 
Sainsbury. bem-vindo e obrigado por estar conosco hoje. 

Dr. Derek Sainsbury:  02:51  Obrigado. Agradeço o convite. É bom estar com você. 

Hank Smith:  02:54  Sim, tivemos sorte, tivemos Derek nas Escrituras Antigas em 
nosso departamento na BYU, mas recentemente eles o 
roubaram de nós em História e Doutrina da Igreja. E é um 
professor bem raro, John, e você sabe disso. 

John Bytheway:  03:08  Isso faz as duas coisas. 

Hank Smith:  03:09  ... que pode ensinar em ambos os departamentos da BYU. Isso é 
bastante incrível. Ei, Derek, queremos te dar todo o tempo do 
mundo. Portanto, estamos estudando as Seções 133 e 134 hoje. 
Então, por que você não confirma até onde você precisa, avise 
aos nossos ouvintes de onde eles precisam vir a fim de tirar o 
máximo proveito dessas seções? 

Dr. Derek Sainsbury:  03:34  Incrível. Bem, deixe-me apenas colocar para fora apenas uma 
trajetória realmente rápida de onde eu meio que quero ir para 
combinar isto e tipo de onde seu próximo podcast irá. Assim, a 
seção 133 define a finalidade da Restauração. Era originalmente 
um apêndice do Livro de Mandamentos e uma espécie de 

https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=J2syHsLXpSBhf068mnfTIhAw-pHUo00U_EWL7La1ui0-RImruxMxrOBX9n2Tb9dAf7aQNTpTPiq35BMciYfb5FqHxEs&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=90.53
https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=KWjiN_0SqxNrQOiTmejH-ibT_Sk3P-6eTzj0O7iJNpUEKxRy3FhhTT4P6PHblAQGGpDoPWlUw2niQH2ZE3VyspzKxcY&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=99.36
https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=Povirlv8g9R1YrPdNP2GIaFmQYsBZlChf_4RAu0ts6eBDtk4uimYwUap3Vf_KJ-38azWDKVBs4c5FMILlJHxGyulHUY&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=99.75
https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=GyPDkyJQ5nSApt0Nyct1VKjg2A58TwpuQ2o7-vIgXFgaD_JnEjLbD6EYu7XYq5mV8V9cbWSU4JEpyKm11zvn6nB2q-A&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=171.07
https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=9AUadJtbHL--jwopkNFBcELopOrFQ66gY9wynKbBoPLrE_VOWJMWMgpDnm0gWXi2CANTy-GgRncbYecFQxMmSHtyWnI&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=174.98
https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=xLIFEzItRBFwpzsAo-AFWkocegWVUDxR9v_QfF-7FBBBKpdgV8uRbz5AABzpJ-mneu0X2hrhWAOAEn_uaWy7oJEE6s0&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=188.67
https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=es2fHqEejTXt02XbStyvhOj15PRtslkmefFQ1deVqBX7L1ijjx90IGbvisWS0fehpNIeUN_NY1fZvLFRQCHEXG0vRI0&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=189.4
https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=siec4cw2IrAbppgGxLQVbLWKXSZ5HDr78MsGs7T2z8HeUDu20lXZkZUnN67LfkIxId_t01UPWgHlL39-3bQwOPUZBqI&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=214.3


fleshes out Seção 1, que era o prefácio que foi dado apenas 
alguns dias antes. E tem esta verdadeira urgência pré-milenar 
que Jesus está vindo, e há esta verdadeira divisão no mundo 
entre Sião e Babilônia. E nós vamos entrar em tudo isso, e o que 
isso significa até a Segunda Vinda de Cristo e que temos que sair 
e preparar o mundo. 

Dr. Derek Sainsbury:  04:19  A seção 134 é quatro anos mais tarde, e a realidade se fixou no 
que Sião se parece na América. E não é bonito. E vamos falar 
sobre como esta afirmação que foi incluída na Doutrina e 
Convênios de 1835 sobre o governo surge destas experiências, 
surge desta tentativa de construir Sião nos Estados Unidos. E 
então eu pensei que no final, eu levaria um pouco de tempo 
para fazer uma espécie de ponte entre 134 e 135, que é a 
próxima seção, que é muitos anos mais tarde com o martírio de 
Joseph Smith, e tipo de preencher essa lacuna com um pouco 
de história que realmente flui dessas duas seções e tipo de onde 
está minha experiência. 

Hank Smith:  05:12  Derek, sim, estamos entusiasmados. John e eu estamos juntos 
para o passeio. Nós adoramos. 

Dr. Derek Sainsbury:  05:16  Bem, como eu disse, com a Seção 133, isto é dado em 3 de 
novembro de 1831. Portanto, temos que lembrar, mais uma 
vez, que a Igreja é tão jovem e todos são convertidos. Há 
provavelmente cerca de 600 membros neste momento, com 13 
milhões de pessoas nos Estados Unidos e cerca de 1 bilhão no 
mundo. E portanto, este é um grupo muito pequeno. 

Hank Smith:  05:45  Então Derek, só para o bem de nossos ouvintes, este sai fora de 
ordem, certo? 

Dr. Derek Sainsbury:  05:51  Sim, sim. 

Hank Smith:  05:53  Sim, porque o último que estudamos com o Dr. Holbrook, 
estávamos em 1843. Estávamos nos movendo através de 
Nauvoo, e estamos pulando de volta para Ohio, o começo de 
Ohio, certo? 

Dr. Derek Sainsbury:  06:09  Sim. Isso é absolutamente certo. Na verdade, eles acabaram de 
passar o verão anterior, portanto, apenas alguns meses antes, 
Joseph Smith e outros primeiros membros haviam descido para 
o Condado de Jackson, Missouri e receberam a declaração de 
que era o lugar central de Zion e haviam dedicado o lote do 
templo. 

Hank Smith:  06:29  Então, estamos recuando 12 anos. 
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Dr. Derek Sainsbury:  06:32  Sim. Estamos muito atrasados. E então eles voltam a Kirtland, e 
nesta conferência que é realizada, eles estão tentando decidir 
quais revelações colocar no Livro de Mandamentos. E assim, a 
razão pela qual há isto fora de ordem é que o prefácio é 
recebido no primeiro dia da conferência. É uma conferência de 
dois dias. No dia seguinte à conferência, o que chamamos de 
Seção 133 foi recebido. Naquele momento, foi chamado de 
Apêndice. Não era nem mesmo uma seção. Era uma espécie de 
apêndice de um livro que se destaca de onde vamos a partir 
daqui. E é por isso que está tão fora de ordem. 

Hank Smith:  07:17  Portanto, provavelmente deveríamos ter nossos ouvintes de 
volta e ouvir nosso episódio na Seção I com Anthony Sweat. E 
você pode ouvi-lo. 

Dr. Derek Sainsbury:  07:24  Sim, absolutamente. 

Hank Smith:  07:25  Sim. Se você não ouviu esse, nós o encorajamos, volte, escute a 
seção 1, depois volte e escute a seção ... este episódio que 
estamos fazendo no dia 133, porque esses foram dados com 
apenas dois dias de intervalo, soa como. 

Dr. Derek Sainsbury:  07:35  Sim. E o mais legal nisso é que há muitas semelhanças de frases 
e idéias que são mais bem explicadas na seção 133, o que é 
meio legal para poder lê-las lado a lado. A outra coisa legal 
sobre o contexto aqui é que ele é realizado em 1º de novembro, 
que é uma terça-feira. E eu não acho que isso seja aleatório. 1º 
de novembro é o Dia de Todos os Santos, na tradição cristã. E 
das congregações do século XIX que celebraram o Dia de Todos 
os Santos, os metodistas foram bastante inflexíveis em celebrá-
lo. E como muitos dos primeiros membros da Igreja são antigos 
metodistas [José tinha se inclinado para isso], não vejo muita 
coincidência no fato de que a Seção 1 é recebida no Dia de 
Todos os Santos, porque a mensagem é para todos os santos e 
depois para todo o mundo tanto na Seção 1, o Prefácio, como 
na Seção 133, o Apêndice. 

Dr. Derek Sainsbury:  08:37  E assim, aqui está o fundo que Joseph Smith escreve em sua 
História. No final desta conferência, ele escreve, "nesta época 
havia muitas coisas que os anciãos desejavam saber em relação 
à pregação do evangelho aos habitantes da Terra e em relação 
ao encontro, e para caminhar pela verdadeira luz e ser instruído 
do alto". Portanto, eles querem saber mais sobre a reunião, 
pregando o evangelho e saber viver de tal forma que o façam 
corretamente". E assim o Senhor dá isso e mais, o que é sempre 
tão maravilhoso sobre o Senhor em revelação, Ele sempre nos 
dá ainda mais do que estamos pedindo. E assim, esta seção em 
geral é como preparar para a Segunda Vinda, há Sião e 
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Babilônia, não há menção de uma nação específica, são apenas 
nações. 

Dr. Derek Sainsbury:  09:29  Portanto, é uma espécie de divisão do mundo entre Sião e 
Babilônia. E então, na Segunda Vinda, será um grande dia para 
Sião e um dia terrível para a Babilônia. E então basicamente é 
por isso que eu chamei Joseph Smith, e é por isso que os 
missionários estão indo para a nação, e ler estes mandamentos 
que eles estão trazendo com eles é uma espécie de armadilha. 

Hank Smith:  09:52  Não sei, algo me atingiu quando você estava discutindo isto, 
que a Seção 135 está chegando e o martírio de Joseph Smith. E 
eu adoro como este livro finalmente é arranjado, no final, é 
arranjado, nós o vemos crescer, nós o vemos crescer, nós o 
vemos crescer e ele restaura tanto. E pouco antes de ele ser 
morto, vamos dar uma olhada logo nos primeiros momentos 
para ele, quando ele era apenas um novo presidente da Igreja. E 
eu apenas, eu realmente gosto de como isso acabou. Nós o 
construímos, vamos voltar e dar uma olhada antes de perdê-lo 
em 135. 

Dr. Derek Sainsbury:  10:29  Sim. Bem dito. Bem, vamos mergulhar então. Assim como o 
Prefácio da Seção 1, começa com a idéia de: "Ouçam todos 
vocês da terra, ouçam todos vocês da igreja". "Então, essa idéia 
de não apenas ouvir, mas viver". E então ele cita Malachi, o 
Senhor faz, quando diz ... Bem, na verdade ele está se citando 
através de Malaquias, mas, "O Senhor que de repente virá ao 
seu templo". Então, imediatamente há esta urgência nesta 
mensagem. E isso pode ser várias coisas. Uma delas, é claro, ele 
virá ao Templo de Kirtland daqui a cinco anos. Mas também 
acabam de receber a revelação há poucos meses sobre o 
templo em Sião, onde Deus reinará com seu povo. Portanto, há 
também essa conotação. 

Dr. Derek Sainsbury:  11:21  E então o versículo seguinte é: "O Senhor que descerá sobre o 
mundo, com a maldição do juízo sobre os ímpios". "Então a 
outra coisa sobre a vinda repentina ao seu templo é a idéia de 
vir ao mundo". Então os antigos hebreus e os hebreus da época, 
os judeus da época de Jesus acreditavam que o céu, a criação da 
Terra era um templo, que Deus estava vindo para estar com seu 
povo. E assim, quando ele diz que vem de repente ao seu 
templo, tem muitas, como sempre faz nas escrituras, tem 
muitas aplicações. Ele está vindo para o Templo de Kirtland, eles 
ainda não sabem disso. Obviamente, faz sentido que ele venha 
ao Templo do Missouri quando ele for construído. Mas só a 
idéia de que ele também está vindo para o mundo inteiro, 
para... 
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Hank Smith:  12:09  -a própria Terra.  

Dr. Derek Sainsbury:  12:10  Sim, para limpar aquele templo. Assim como ele faz em sua 
primeira vez aqui na Terra. Então eu realmente gosto dessa 
idéia, ela me fala. E então temos esta idéia de reunião, que está 
ocorrendo há menos de um ano na Igreja. Então vejamos 
apenas alguns versículos. Verso 4: "Santificai-vos. Portanto, 
preparai-vos, preparai-vos, santificai-vos, reuni-vos". Depois, no 
versículo 7, "Saii da Babilônia, reuni-vos entre as nações". Até o 
versículo 9, "Ide para a terra de Sião". E então, se você pular 
para o versículo 12, de repente é: "Fugi para Sião". "Então, esta 
idéia que, mais uma vez, esta urgência, se acumula através da 
fraseologia aqui. E a razão está nos versículos anteriores, que o 
Esposo está chegando, Jesus. 

Dr. Derek Sainsbury:  13:17  Ele vem ao encontro de sua noiva, que é a Igreja. E assim as 
pessoas de todas as nações estão tendo a oportunidade de 
fazer parte dela, de fazer parte desta grande coisa que vai 
acontecer. E enquanto ele diz no versículo 15: "Não o faça à 
pressa, prepare como você está fazendo isso". Mas ele também 
volta a citar-se da Bíblia, onde diz: "Não olhe para trás". Uma 
vez decidido a vir a Zion, não olhe para trás", a idéia de, 
"Lembrando a esposa de Lot". "Por isso eu gosto disso, mais 
uma vez, há esta urgência em fazer isto, que é tão importante 
de se fazer". 

Hank Smith:  14:01  Sim. E você está certo, estou vendo tudo isso da Seção 1, tudo 
na mesma linguagem. Eu adoro isto. Eles são fins de livro... 

Dr. Derek Sainsbury:  14:09  Exatamente. 

Hank Smith:  14:10  - a todas essas revelações que se colocaram entre elas. 

Dr. Derek Sainsbury:  14:13  Sim. Então vamos investigar esta idéia de Zion por apenas um 
segundo. Portanto, Zion é na verdade mencionada zero vezes 
no Novo Testamento. Portanto, para o cristianismo em geral, 
esta é uma idéia um pouco diferente. No Antigo Testamento, 
ela está lá 153 vezes. Mas no Livro de Mórmon, que é precedido 
disto, 42 vezes. E 191, mais do que o Antigo Testamento na 
Doutrina e Convênios na sua totalidade. Até agora, eles já 
tiveram apenas alguns, mas não todos. E depois 14 vezes em A 
Pérola de Grande Valor. Portanto, Sião é uma idéia do tipo 
Antigo Testamento e Restauração. E eles pensam que vem do 
hebraico, tzion, que significa castelo ou cidadela, o que eu acho 
que é muito legal também, porque... 
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Dr. Derek Sainsbury :   -os originalmente nomearam o lugar onde os jebusitas eram 
que David toma sua cidadela, o Monte Zion. Certo? Mais tarde, 
eles a mudam algumas centenas de metros para o Monte do 
Templo, que conhecemos como o Monte Moriah. Há isto. Tem 
raízes antigas, mas não é uma mensagem tão grande no 
cristianismo, pós-Apostasia, certo, quero dizer, mesmo nos 
primeiros tempos. 

Hank Smith:  15:34  Os protestantes da América de Joseph Smith não estariam 
falando sobre a construção de Zion. 

Dr. Derek Sainsbury:  15:39  Não construindo Zion, certo? Eles podem falar de Sião como 
outro nome para Jerusalém, ou para os judeus, todos de Israel 
como Sião, mas não para o cristianismo. No Livro de Mórmon, é 
claro, muitos deles estão citando Isaías, certo, que cita muito 
Sião, mas Néfi também está falando de Sião de forma 
independente: "Tragam minha Sião nos últimos dias se os 
gentios não lutarem contra Sião". "A outra coisa que é 
importante para nós saber é o termo Nova Jerusalém, que não 
está em lugar nenhum no Antigo Testamento, apenas duas 
vezes no Novo Testamento, que está tanto no Livro do 
Apocalipse, mas no Livro de Mórmon e Doutrina e Convênios, 
oito vezes cada um, e depois um muito importante em A Pérola 
de Grande Valor. O importante é que em Moisés 7:62, combina 
Sião e a Nova Jerusalém como a mesma coisa, está bem, e isto 
já foi revelado por esta época. 

Dr. Derek Sainsbury:  16:44  Os santos dos últimos dias entendem Sião de uma maneira 
completamente diferente do resto do mundo basicamente, que 
Sião é esta Nova Jerusalém, e o Livro de Mórmon diz que ela vai 
ser construída em algum lugar nas Américas. Não é mesmo? É 
uma idéia totalmente diferente e uma idéia mais profunda 
também. A partir desse mesmo capítulo, aprendemos que Sião 
não é apenas uma cidade, mas é um modo de vida. É uma 
comunidade, certo, baseada em convênios, que está no 
coração, que está na mente, que habita em retidão sem pobres 
entre eles, certo, de volta na seção 133, versículo 9, que pode 
crescer, certo, que pode crescer de seu lugar central. Isso é 
realmente importante para entender que eles estão olhando 
para Sião e entender Sião é muito diferente do que qualquer 
outra pessoa. O que é Sião, esta idéia desta comunidade, e 
Joseph Smith vai dizer mais tarde, já houve sementes plantadas, 
certo, mas Joseph Smith vai dizer mais tarde que toda a razão 
para se reunir em qualquer dispensação é para construir 
templos, para fazer esses convênios importantes, e isso é tão 
diferente. 
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Hank Smith:  17:58  Construir um povo, não apenas uma cidade. Nós queremos 
construir um povo. 

Dr. Derek Sainsbury:  18:01  Isso mesmo. É isso mesmo. Um povo do templo. Isso é tão 
diferente do resto do cristianismo, do qual falaremos, 
especialmente das conseqüências que levam à Seção 134. 

Hank Smith:  18:13  O que é interessante para mim, não sei se ambos tiveram esta 
experiência, mas as partes centrais do Livro de Mórmon que 
falam sobre a reunião e Sião são as partes que todos saltam. 
Segundo Néfi, Jacó, Capítulo 5, e a segunda visita do Salvador. 3 
Néfi 20-26, esses são os menos falados, menos lidos, e esses são 
os três maiores, esses são provavelmente os três, eu diria, no 
Livro de Mórmon, que destacam a idéia de reunir Israel a Sião. 
Nós simplesmente dizemos: "Oh, eu não entendo isso, e 
saltamos por cima". "Em minhas aulas, não vamos pular isso. 
Vamos entender isso quando terminarmos, então me ajude, 
sente-se ali e sinta o Espírito. Agora. Muito bem. 

John Bytheway:  19:01  Veja como isso tem sido como o Presidente Nelson. Este é o 
maior trabalho no qual você pode estar envolvido: o Encontro 
de Israel. É por isso que você veio agora. Isto é tudo. Esse é um 
bom ponto. 

Dr. Derek Sainsbury:  19:15  Vamos falar sobre a Babilônia, que é de onde estão sendo 
instruídos a fugir. Está bem? Vamos dar uma olhada por um 
instante. Babilônia começa com a idéia de Babel, à direita, a 
Torre de Babel, de Nimrod, e com quem quer que ele esteja 
conspirando para construir uma torre para Deus. Sempre foi, e 
onde a confusão da nação acontece e a confusão das línguas. 
Na verdade, a palavra hebraica que eles usam significa 
confusão. Está bem? 

Hank Smith:  19:45  Ah, está bem. 

Dr. Derek Sainsbury:  19:46  Mas a definição suméria da Babilônia, e isso vem dessa história, 
obviamente, a definição suméria, sua própria definição é a 
porta dos Deuses. É a mesma idéia, certo, de que este é o 
centro do universo. Este é o centro da galáxia, e é aqui que os 
Deuses se encontram. Nos tempos antigos, era a superpotência, 
à direita, de todas as superpotências antes dos Persas e dos 
Romanos. Na maioria dos tempos bíblicos do Antigo 
Testamento, a Babilônia é numero uno, certo, e se torna um 
centro mundial de comércio, de arte, de aprendizado. Alguns 
historiadores estimam que poderia ter havido até 200.000 
pessoas na própria cidade, que naqueles tempos não está nem 
perto. Nada mais está nem perto disso. As paredes eram, 
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segundo um historiador antigo, de 80 pés de espessura e 320 
pés de altura. 

Hank Smith:  20:51  Minha palavra. 

Dr. Derek Sainsbury:  20:53  Quando você se aproximava da cidade, você podia ver uma das 
sete Maravilhas Antigas do Mundo, os jardins suspensos, onde 
tinham criado este elaborado sistema de canalização, onde 
parecia que havia este lindo Jardim do Éden flutuando sobre 
este edifício porque as próprias plantas escondiam as colunas 
que continham a água. Era tudo, certo, e, portanto, uma das 
razões pelas quais ele está ligado à maldade. A outra é, é claro, 
aquele grupo que entra e destrói Judá, destrói Jerusalém, 
destrói o templo, e depois leva cativos os que restam dos 
judeus. Não é mesmo? Sempre terá no pensamento judaico-
cristão esta idéia do mundo, do mal e da maldade. 

Hank Smith:  21:47  Sim. Só para nossos ouvintes que não são versados em sua 
história antiga, trata-se do que, 10 a 15 anos depois de Lehi 
fugir de Jerusalém. Isto é a tomada do poder pela Babilônia, e 
eles levam em cativeiro pequenos meninos sobre os quais 
lemos. Daniel. 

Dr. Derek Sainsbury:  22:03  Certo. 

Hank Smith:  22:04  Shadrach, Meshach, e Abed-nego. Isto é certo durante aquele 
mesmo tempo, e a Babilônia foi a, eles entraram e 
conquistaram, e isto foi brutal. 

Dr. Derek Sainsbury:  22:11  Foi brutal. 

Hank Smith:  22:13  Eu li sobre essa destruição daquela cidade. Lehi estava certo. Ia 
ser ruim. John, o que você ia acrescentar lá? 

John Bytheway:  22:20  Eu amo o que você disse, Derek, e espero que as pessoas só 
tomem um minuto e voltem e leiam o verbete do dicionário 
bíblico sobre a Babilônia porque ele fala sobre a altura daquelas 
paredes e que maravilha do mundo foi. Agora, acho que não é 
nada além de areia. Acho que houve uma história sobre, foi o 
Presidente Kimball e Marion G. Romney ou algo assim? Você viu 
a Babilônia? Ele disse, eu vi o que sobrou dela, eu acho, quando 
eles fizeram uma turnê por lá. Nós cantamos aquela canção 
com tanta freqüência. "Ó Babilônia". Ó Babilônia, nos 
despedimos de você. ” 

Hank Smith:  22:54  Isso foi escrito por meu tataravô Richard Smythe. 
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Dr. Derek Sainsbury:  22:58  Uau. 

John Bytheway:  22:58  Não brinca. 

Hank Smith:  22:59  Eu só tinha que jogar isso dentro. 

John Bytheway:  23:03  Talvez você devesse cantá-la. "Israel, Israel, Deus está 
chamando", saia da Babilônia, certo, porque está descendo e ... 

Dr. Derek Sainsbury:  23:11  Terras de angústia. Certo? 

Hank Smith:  23:14  As paredes de Zion vão tocar com elogios. Certo? Deixe a 
Babilônia vir a Zion, então obrigado avô. 

John Bytheway:  23:21  Isso é ótimo. 

Dr. Derek Sainsbury:  23:22  Apenas mais duas coisas que nos ajudam com o discernimento 
aqui é que a Babilônia, a glória dos Caldeus cai em uma noite 
com quase uma luta. Isso é importante porque o Senhor através 
de João vai usar isso no Livro do Apocalipse também para dizer 
que parece ótimo. Parece fantástico, mas nenhum homem sabe 
a hora e o tempo, e então em um dia tudo se foi. O que 
acontece é que os persas na verdade, a cidade é construída no 
topo do rio Eufrates com grelhas que descem para o rio. Eles 
pegaram um enorme pedaço, os persas, de seu exército, e 
construíram um reservatório, e então esperaram para desviá-lo 
até o Festival Nacional dos Deuses para a Babilônia, e então 
desviaram o rio no meio da noite, e o exército persa, enquanto 
todo mundo festeja no centro da cidade apenas caminha no 
leito do rio, bem debaixo dos portões, e leva a cidade e a 
Babilônia cai em uma noite. Essa é a outra coisa importante. 

Hank Smith:  24:27  Cyrus, certo? Cyrus, Rei dos Reis. 

Dr. Derek Sainsbury:  24:29  Sim. Mas a idéia ali, certo, é sair da Babilônia, certo, e não 
espere porque quando cair, cairá tão repentinamente, tão 
rápido, que não haverá tempo para fazer mais nada. A outra 
parte é instrutiva porque, como você lê no versículo 5 da seção 
133, "Ide da Babilônia". Sede limpos que carregais os vasos do 
Senhor". "Isso vem do Livro de 2 Crônicas onde os homens que 
estão trazendo de volta os instrumentos do templo, exceto a 
Arca do Convênio, porque Indiana Jones teve que conseguir isso 
para que tudo funcionasse, mas todas as outras partes do 
templo que haviam sido levadas pelos babilônios foram 
devolvidas aos judeus para levá-las de volta, e eles tiveram que 
estar limpos para levá-las. Há também a nossa idéia de 
Restauração que está saindo disso, certo, que se encaixa muito 
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bem nesta narrativa geral, que estamos cativos há tanto tempo 
na Babilônia, e agora Deus está nos restaurando, incluindo as 
belezas e a glória do templo. 

Hank Smith:  25:30  Porque a Babilônia se torna um símbolo para, o que você diria, a 
mundanização, o mundo, o Grande e Espaçoso Edifício quase. 

Dr. Derek Sainsbury:  25:39  Certo. Sim. Sim. Confusão, engano, certo, todos esses cabem. 
Certo? O Senhor faz com que entendamos isso no versículo 14 
onde Ele diz: "No meio da maldade", que é a Babilônia 
espiritual. 

Hank Smith:  25:56  Sim. Acho importante porque o usamos o tempo todo como um 
símbolo, então esta é uma grande discussão para dizer símbolo 
de quê? Porque também foi admirado. Tinha uma 
mundanização e uma riqueza. Como você disse, até mesmo a 
tecnologia, até os jardins suspensos, que era admirada, e então 
o Senhor chama de Babilônia espiritual. Estou tão feliz que você 
tenha trazido isso. 

John Bytheway:  26:20  Acho que é inteligente para nós ajudarmos nossos ouvintes a 
conectá-lo ao Grande e Espaçoso Edifício. Como Néfi o chama? 
"A Grande e Abominável Igreja". Certo? João até faz referência 
a ela no Livro do Apocalipse. Há um ponto no Livro do 
Apocalipse 18, onde o Salvador chama o povo da Babilônia e 
diz: "Saiam daí, meu povo". ” 

Hank Smith:  26:44  Sim. Eu adoro como você falou sobre a maneira como foi 
tomada em uma noite, porque eu acho que isso combina, e isso 
é o que você estava fazendo, eu acho, o eu venho rapidamente, 
de repente, sem aviso prévio, tipo de idéia de que a Babilônia 
vai cair assim. Eu pensei, isso é um estratagema. É o que o Livro 
de Mórmon, chamamos um estratagema, não é mesmo? 
Desviar o rio e subir por baixo. 

Dr. Derek Sainsbury:  27:06  Exatamente. 

Hank Smith:  27:08  "Vamos tomar este lugar por estratagema". ” 

Dr. Derek Sainsbury:  27:11  E eles o fizeram. 

Hank Smith:  27:14  Derek, seria provavelmente esta idéia de Babilônia nunca 
poderia cair. 

Dr. Derek Sainsbury:  27:17  Exatamente. O Titanic nunca poderia afundar e a Babilônia 
nunca poderia cair. 
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Hank Smith:  27:22  Que conexão interessante. Estou adorando estas conexões 
através das escrituras. 

Dr. Derek Sainsbury:  27:26  Sim. Este todo, portanto há esta dicotomia Zion/Babilônia 
nestas seções, não apenas 133, mas em todas as seções até 
agora que falaram sobre isso. Há Sião onde os santos estão se 
reunindo e depois tudo mais é Babilônia, e as nações são 
apenas faladas como nações, certo, que não importam tanto 
quanto a cidadania em um destes dois reinos, se você quiser. A 
razão que é importante é, como dissemos antes, que o 
casamento do cordeiro, que o retorno de Jesus vai acontecer 
em Sião, certo, primeiro. Na verdade, ao longo desta seção, 
vemos três Segundas Vindas diferentes. Nós sempre gostamos 
de agrupar tudo em um só, mas na verdade, ao passarmos por 
isso, vemos que há, ele fala sobre isso três vezes diferentes 
como três coisas diferentes. Ele passa mais tempo em alguns do 
que em outros, mas é importante então, é por isso que no 
versículo 16 ele diz: "Ouçam aqui e ouçam, todos na Terra, por 
favor, ouçam meus anciãos. " Certo? "Estou pedindo a todos 
que se arrependam", certo, "É por isso que eu trouxe o 
evangelho à tona". " "Endireitem os caminhos". "Endireite seu 
caminho para que eu possa ir até você. "Você está no lugar 
onde estou chegando, pois a hora está próxima". " Certo? 
Novamente, essa urgência, esse imediatismo, que depois 
também se alimenta com aquela queda da Babilônia. O primeiro 
deles está no versículo 18, e depois também nos versículos 44 e 
45. Isto vem do Livro do Apocalipse: "Quando a terra estiver 
sobre o Monte Sião e com ele 144.000 tendo o nome de seu Pai 
escrito na testa". "Então, se você saltar para 44 e 45 comigo, e 
então quebraremos tudo: "Sim, quando descer, e as montanhas 
fluírem", falaremos sobre o que isso significa um pouco mais 
tarde: "Você encontrará aquele que se regozija e trabalha pela 
justiça", que se lembra de ti e de teus caminhos, pois desde o 
início do mundo os homens não ouvem nem percebem pelos 
ouvidos, nem eu vi, ó Deus, além de ti, quão grandes coisas 
preparaste para aquele que espera por ti. ” 

Dr. Derek Sainsbury:  29:44  Não é lindo? Eu adoro a linguagem, e é tão bonito o que o 
Senhor faz por mim, pelo menos em Doutrina e Convênios, 
sobre como ele simplesmente puxa de todos os lugares e faz 
estas belas frases e belas analogias que depois podemos voltar 
atrás e olhar para estas originais e é nossa ... 

Dr. Derek Sainsbury:  30:03  Se você pode voltar atrás e olhar para estes originais e já foi 
incorporado para nos ensinar o que está acontecendo e eu 
simplesmente amo isso. 
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John Bytheway:  30:09  Estou feliz que você tenha dito isto, porque enquanto estudava 
isto, ao me preparar hoje, pensei: "Uau, primeiro você tem um 
pouco de Isaías aqui, depois tem um pouco de Apocalipse aqui, 
e depois tem um pouco de Malaquias aqui". E isso me faz 
lembrar uma frase interessante no final da visita de Jesus no 
Novo Mundo que dizia que ele expunha todas as escrituras em 
um só. E eu sempre me perguntei, como você consegue um 
bilhete para isso, antes de mais nada? Mas em segundo lugar, é 
como se todas as escrituras, como você disse, elas vieram Dele 
em primeiro lugar, de qualquer forma. Mas ele as tinha todas 
juntas em uma bela harmonia. E garoto, esta seção está 
puxando de todos os lados. Agora só temos 1 Coríntios lá 
dentro. 

Dr. Derek Sainsbury:  30:53  Sim, estamos um ano e meio dentro. Certo? 

John Bytheway:  30:56  Sim. 

Dr. Derek Sainsbury:  30:58  Eu acho que também, como você disse, eu pensei, John, que 
talvez seja também uma outra maneira de ver a Dispensação da 
plenitude dos tempos ou o Encontro de todas as Dispensas. 

John Bytheway:  31:07  Todos juntos. 

Dr. Derek Sainsbury:  31:07  Sim. Que todas as escrituras de todas as dispensações, Ele está 
tecendo juntas nestas revelações na doutrina dos convênios de 
uma maneira tão bela. Assim, esta primeira aparição no Monte 
Sião, aprendemos mais tarde na Seção 84, versículo dois, que o 
Monte Sião é a Nova Jerusalém ou o Paço Central, que fica no 
condado de Jackson, Missouri. E sabemos que o templo será 
construído lá. Sabemos que o Salvador aparecerá lá para os 
santos que lá estiverem. Mas também sabemos que algumas 
dezenas de milhas ao norte de lá, em Adam-ondi-Ahman, há 
aquele grande encontro do qual você falou em um episódio 
anterior. 

Dr. Derek Sainsbury:  31:50  Portanto, antes que Ele venha ao mundo, há esta bela 
oportunidade onde Ele se encontra com as tribos reunidas de 
Israel, exceto Judá. E é simplesmente linda, e as coisas que 
irão... John Taylor falou da Sua vinda a nossas casas e de nós 
podermos dar-Lhe uma refeição e apertar-Lhe a mão e coisas 
assim. Agora, se é exatamente assim que vai acontecer ou não, 
não sei. Mas a idéia de que Ele vem até nós primeiro, aqueles 
de nós que se prepararam, eu acho que é tão bonita e nos 
ensina por que não estaremos despreparados. Portanto, se 
estamos nos preparando agora, podemos ser parte disto, parte 
de Sua Segunda Vinda, o mundo não sabe o que está 
acontecendo, mas nós já sabemos o que está acontecendo. 

https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=O78s6-P_2Ul4UYrOO4C2APgWd8fAk8qzk7tVqcVBzDGpBr9lAHabjF9aFZsCNvXlDq29A6TEPBCp6yfgEEfDxHDoLRs&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=1809.16
https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=oKWI3Q0IHWV5TVUzWgJgusOY8MkvEX92iN7_WWC3ZIoKijzAmZdXvmYa0jiy7XCyM7NInJP9SImAJxOIeQHmQdsfUOw&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=1853.57
https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=IAtwue-NqvmX0cxf386Pps2xWMykavY-Ts_JtFC7iOJLJK0Er6DLjAv2Tjk6K6JrSLvH-yoetsQijyGsbAjezHSNjGc&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=1856.23
https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=0q-ZYAu6y4cmQaCYQBOP3L9jbV2de-P9mVTKd9zC7T_V0-VKfApZ_t9wusLLNqT3q2TcBZx5rtwc9WWdjhJScwCZ89Q&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=1858.05
https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=bwedZRVWTzVdnvJewjbICAho_ZuQxWYZ_r-BHRWUU8stTFg2ZU0IlS-gPw1FPUy1bAIK1e8jNzPpWIjhAt6GZVIxTP8&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=1867.21
https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=SH2YfbkFeTBmkt6t6u2XQHHfYAQhSxP1Q2KXfxG129Eb_jZrz96syFflJElU9oBiDLKrw7_ieOzKzpC72yvueVx0ZYg&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=1867.92
https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=aYn2AehQs6fuyGsevjoVZJfveE1sVKfZjcMmMLkN8uoTXdFILWKGfLtlg3xK1jQCvfJDrvOSbsggs-F5YJRxClq3-H8&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=1910.21


Hank Smith:  32:33  Sim. Deixamos a Babilônia e fomos para Zion. 

Dr. Derek Sainsbury:  32:37  Sim. 

John Bytheway:  32:38  Em um podcast anterior tivemos o Dr. Robert Millet e ele falou 
sobre isso, as duas metáforas diferentes usadas para Sua 
Segunda Vinda. O ladrão da noite é para aqueles que não estão 
preparados, que são perversos, talvez. Mas a mulher em 
trabalho é para aqueles de nós que estão observando os sinais 
dos tempos. Uma mulher sabe. Ela é conhecida há meses. E por 
isso é bom que o Senhor nos dê todas essas informações e diga: 
"Estou deixando que você saiba, para que isso não o ultrapasse 
de repente como um ladrão na noite ou como a Babilônia 
caindo". 

Dr. Derek Sainsbury:  33:15  Então, "o nome do pai deles escrito na testa", isto é, 
novamente, do Livro do Apocalipse, é a idéia de selar, é a idéia 
de pactos do templo, mais especificamente, e assim por diante. 
Assim, no versículo 20, ele diz: "Eis que Ele estará sobre o 
Monte das Oliveiras". Portanto, o Monte das Oliveiras. E então, 
se você saltar para o versículo 35, ele diz: "E eles também, a 
tribo de Judá", é para quem ele aparece, no Monte das 
Oliveiras, que fica do outro lado do vale do templo Monte de 
Jerusalém, "que depois de sua dor", que é a perseguição da 
Guerra do Armagedom ou o que quer que seja que está 
acontecendo, "será santificado em santidade diante do Senhor, 
para habitar em Sua presença dia e noite e para sempre". 
Assim, Sua Segunda Aparição parece ser o resgate dos judeus 
no final da Guerra do Armagedom ou a Batalha do Armagedom 
ou o que quer que seja que se queira chamar. 

Dr. Derek Sainsbury:  34:09  E uma vez me ocorreu... isto me ensinava tão mu-... tínhamos 
aqueles versos no Antigo Testamento de: "Eles olharão para 
mim e verão as marcas em minhas mãos e meus pés e quem fez 
isto? E, "Isto foi feito na casa dos meus amigos", e o Messias 
que eles esperavam e oravam por isso, eles não acreditavam ser 
Jesus, aqueles que estavam vivos naquela época, obviamente. 
Ele vem do jeito que eles queriam que Ele viesse. Ele vem para 
salvá-los das nações do mundo. E então Ele vai ensiná-los a 
primeira parte, a verdadeira razão pela qual eu vim. "Eu vim do 
jeito que vocês queriam que eu viesse". Mas a verdadeira razão 
pela qual eu vim é para que, como diz o primeiro, você possa se 
santificar. ” 

Dr. Derek Sainsbury:  34:59  E como Ele é, é o Leão de Judá, acho isso tão comovente 
pessoalmente para mim sobre o caráter do Salvador, que Ele, 
não é missionário ensinando os judeus, Ele virá e estará com 
Sua tribo, estará com Sua família. Salve-os da maneira que eles 
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queriam ser salvos, mas depois ensine-lhes a coisa maior que 
Ele já fez. Não só para eles, mas para o mundo inteiro. E eu não 
serei qualificado para estar lá, mas rapaz, espero que eles façam 
algum tipo de urim e thummim e gravação ou qualquer outra 
coisa, porque vai ser um momento de 3 Néfi 17. E vai ser 
simplesmente lindo e incrível, eu acho. 

Hank Smith:  35:41  Derek, eu adoro essa idéia. Não vai ser, esta é uma viagem de 
culpa. Este é quem eu fui ferido na casa de meus amigos, muito 
obrigado. Será: "Venha minha família, a casa de Judá". Eu amo... 
cara, Derek, isso foi lindo. 

Dr. Derek Sainsbury:  35:54  Eu estava apenas dizendo, e novamente, aquela idéia: "Você 
veio do jeito que nós queríamos que viesse, que nós 
pensávamos que viria". Que Deus faz... Eu pessoalmente, eu 
sinto assim, que Ele é capaz de mesclar o que Ele precisa para 
mim e o que às vezes acho que preciso para mim, se não for 
inofensivo. E eu adoro a doçura daquele momento, aquela 
idéia. 

John Bytheway:  36:20  E eu só queria dizer, obrigado por equacionar isso como um 
momento 3 Nephi 11, porque diz ali mesmo: "Eles vão estar 
olhando para Suas mãos". E logo em 3 Néfi 11, "Ele os convidou 
um a um a vir olhar para minhas mãos, olhar para o meu lado". 
Ele os convidou a tocar Seu lado, "e as feridas em meus pés". E 
você mencionou Zacarias 13:6. Esse mesmo, "O que são essas 
feridas em suas mãos?". E então convido nossos ouvintes à 
seção 45, dá ainda mais detalhes: "Minhas mãos e em meus 
pés". E estes são momentos maravilhosos que foram 
profetizados sobre chegar a... oh, obrigado por dizer isso. Eu 
adoro tentar imaginar isso como mais um terno momento 3 
Néfi 17. Sim. Eu gosto de pensar dessa maneira. 

Dr. Derek Sainsbury:  37:13  Sim. E, é claro, ele divide a montanha apenas desembarcando 
ali, se você quiser, e cria aquele vale de segurança em um rio 
que corre de baixo do Monte do Templo até o Mar Morto. E 
você pensa na metáfora de Ezequiel sobre isso, como tudo que 
a água lhe toca cicatriza e restaura. 

John Bytheway:  37:34  E restaurar o Mar Morto. 

Dr. Derek Sainsbury:  37:35  Sim. Sim. E assim está fazendo ali a mesma coisa que Jesus faz. 
Ele restaura o povo em 3 Néfi 17. Todas as pessoas que estão 
doentes, ou o que quer que seja, são restauradas. E assim você 
tem estes dois momentos realmente incríveis e ternos que 
estão acontecendo antes que Ele venha ao mundo inteiro. Mas 
a casa de Israel é realmente... você só tem que fazer... manter 
convênios. 

https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=YRn1V35bt6-bU8tUG_3TZANCmUSeRvSJw60yVCeB2UPAcr8rj1NKPM5-7JS9v1c7xvWlPyfg2JH6mOGhqV433pG-fDo&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=2141.43
https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=yzSacnGs51tA8ncj8EABSurarj5tx5X-MgJSqV-gZWs-syHBdQrSseBiYZ9yq16g0MkpKweGofmu6CsYiBpEoxoGQwg&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=2154.23
https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=XhPMNqKyuEJFl3yHSOhRTJud4jaYUR7XPssMrUdVOk2FWX1_E0oxHvA-f68hZSuhdrjzW2TlL2mf5GZDpZySg4NVNyg&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=2180.45
https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=pRjhUPiszHDmTxonqwfvuQ1K4fpnFZXIn0DHQCxLNivemn0Ncva1B3vYrVR9ghdT2YSiKjTUYhLNUzTWiItxjmNttcg&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=2233.57
https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=aaZ1YPg1vnJGRCsyW-YSJ8MYu9u1BDlCoqtK18k5P5yLS7kbe6T-qK-82dTb6D91qCEptwnCyrBM4h_0I66Eaqk-XOE&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=2254.7
https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=oiySeIgL_bflpk24XTLTSUE9x9giO3fHdptjJSYY6jrrKarPB4ihYrGWsbngFAmyMgV4qxR-eTDsnU08MSy4zou4uqE&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=2255.82


Dr. Derek Sainsbury:  38:03  É um argumento tão forte e longo sobre o que significa ser 
descendente de qualquer tribo ou o que quer que seja. Mas a 
idéia é que é este convite que Ele está dizendo tanto no 
prefácio como no apêndice 133, que eu estou falando com 
todos vocês. "Entrem, vocês são todos meus filhos". Quero que 
todos vocês tenham estas grandes experiências que eu não vi, 
ouvido não ouvi, nem sequer entrou em seu coração", antes 
que as outras coisas aconteçam. Vocês sabem? E eu realmente 
amo isso. Acho que é tão poderoso e tão fantástico. 

Hank Smith:  38:40  Eu queria trazer à tona algo muito rápido. Versos 18 e 19, você 
tem aqui alguma linguagem que é muito antigo, e John, espero 
que nosso podcast continue indo para o Velho Testamento, 
para que possamos falar sobre isto. Também, muito Novo 
Testamento é esta idéia de ter o nome do Pai escrito em sua 
testa. Portanto, a idéia aqui, e vocês podem me ajudar, é a idéia 
de propriedade. A quem vocês pertencem? E no Livro da 
Revelação, vocês têm duas escolhas. Você pode obter a marca 
da Besta, ou a marca da Babilônia, ou você pode obter a arca do 
Pai. Então essas são suas duas escolhas, em que equipe você 
está? Isso é realmente o que é. 

Hank Smith:  39:21  E então o versículo 19, quando fala sobre o Salvador ser o 
Noivo, vocês querem expandir sobre isso? A idéia é que Israel, 
Sua família, vai ser uma noiva e Ele é o noivo e nós fizemos 
convênios. E vocês podem ver isso em todo o Antigo 
Testamento, especialmente em Isaías. Esta mulher, toda a 
igreja, todo Israel que simplesmente não pode ser fiel ao seu 
marido e Ele está sempre convidando-a de volta, convidando-a 
de volta, dizendo: "Voltemos e façamos um novo convênio, e 
voltemos a nos casar". Alguma idéia sobre alguma dessas duas 
coisas é antes de continuarmos? 

Dr. Derek Sainsbury:  39:57  Eu amo... é outra coisa linda. E temos tantos modelos 
masculinos, que eu amo isso, que a Igreja é uma mulher, certo? 
Em Apocalipse, "Estar vestida com este belo linho branco", que 
é a retidão dos santos. E, é claro, não é por causa de nossa 
retidão, é por causa de Sua retidão e Sua Expiação que está nos 
mudando. Há uma banda que eu amo, uma banda cristã 
chamada Casting Crowns. E eles têm uma canção chamada 
"Wedding Day", que é apenas uma bela analogia de combinar 
esta idéia de Cristo voltando com a Igreja, conosco como 
indivíduos, noivas individuais. E nossa história, como você 
estava falando, Hank, de não ser o melhor, de ser pecador, e a 
idéia de que Ele olha para ela e tudo isso se derrete. 

Dr. Derek Sainsbury:  40:57  É tão bonito e inspirador para mim. E, é claro, é também o fim 
do evangelho. Toda a idéia de criar esta bela relação que 
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continua para sempre entre marido e mulher. E é o símbolo 
central, ao que parece, de Sua Segunda vinda. E, portanto, há 
apenas esta beleza incrível que todos nós podemos entrar nesse 
papel e pensar sobre essa idéia de ser selados a Cristo. De 
estarmos casados com Ele em retidão... não da maneira usual 
de casar, mas você entende o que estou tentando dizer. E é tão 
pessoal, bonita e cheia de amor, essa idéia. E assim, mais uma 
vez, simplesmente fantástico. 

Hank Smith:  41:44  E nós tomamos Seu nome em nossos convênios. Somos a noiva 
e assumimos Seu nome em nós. Na verdade, o único capítulo de 
Isaías, o Salvador, cita os nefitas. João, você pode me ajudar 
com que capítulo é este, 3 Néfi, onde Ele cita Isaías 54, e é o 
capítulo mais bonito sobre esta mulher que está desorientada e 
solitária e se sente proscrita. E Ele vai e a pega e a leva para 
casa. É uma bela idéia que está em todas as Escrituras. Derek, 
hoje você está apenas nos surpreendendo. 

Dr. Derek Sainsbury:  42:24  Então o final dessa canção, a última parte do último verso é, e 
Ele pega a mão dela enquanto as nuvens rolam para trás e a 
acompanha através do portão. "Para sempre nós reinaremos". 
Que também sai do Apocalipse e duas vezes nesta seção e no 
versículo 45, que novamente, Ele fez todo o trabalho e ainda 
assim nós vamos reinar com Ele. E, mais uma vez, é tão bonito 
para mim. É tão poderoso. 

Hank Smith:  42:57  E é. Eu me lembro do Dr. Alonzo Gaskill me ensinar uma vez, 
mesmo sobre Adão e Eva, você pode ver esta relação. Que Eva é 
a Igreja, todos nós e Adão podemos representar Cristo e ela 
deixa a presença de Deus e ele vai com ela. É tudo isso em todo 
o Antigo Testamento e é realmente uma idéia avassaladora. 
Sim, é algo com o qual todos nós podemos nos identificar. É 
simplesmente lindo. 

Dr. Derek Sainsbury:  43:26  A Terceira Vinda será mais tarde. E há aqui uma seção 
intermediária onde no versículo 21, diz que "Ele pronuncia sua 
voz de Sião e de Jerusalém". "Esta idéia de que há uma capital 
em ambos os lugares e, "Sua voz será ouvida entre todos os 
povos, e então será uma voz", como é descrito em outros 
lugares, "Como água e trovão, que derrubará as montanhas e o 
vale não será encontrado. "Agora, para estas próximas várias 
escrituras, os santos dos últimos dias, os profetas e outros 
desde então, têm interpretado tudo aqui literalmente. E eu não 
tenho nenhum problema com isso. Creio que pode ser esse o 
caso, mas como em todas as escrituras, há sempre, pelo menos 
para mim, pensamentos muitas vezes mais poderosos no 
simbolismo do que está acontecendo. Porque é assim que 
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aqueles que escreveram as escrituras eram desse tipo de 
cultura. 

Dr. Derek Sainsbury:  44:26  Eles estão escrevendo poemas e contando histórias, ao 
contrário de nossa lógica de somar palavras para lidar com algo. 
Portanto, o que vou dizer agora, não estou descontando o fato 
de que estas coisas poderiam acontecer de forma literal, mas 
acho que há mais poder para eles, para mim neste momento, 
no simbolismo do que eles estão ensinando. Assim, as 
montanhas no mundo antigo, como usadas no Antigo 
Testamento, eram símbolos de grandes nações, grandes 
poderes. "E quando Ele vier, Ele derrubará as montanhas". 
Então todos esses reinos desapareceram e então os vales 
seriam apenas... 

Dr. Derek Sainsbury:  45:02  E então os vales seriam exatamente o oposto, certo? Aqueles 
reinos ou aqueles povos que são exatamente o oposto. Eles 
nem sequer são planos, são vales e ele vai erguê-los. Então toda 
essa idéia desse achatamento das nações, dos povos, de que só 
existe ele. Não há mais superpoderes, não há mais nações que 
estão sendo exploradas. Só há ele. E ele comandará as grandes 
profundezas e será levado de volta para os países do norte e a 
ilha se tornará uma só terra. Assim, no Antigo Testamento, a 
água é freqüentemente um símbolo para as nações do mundo. 
Particularmente a perversidade das nações do mundo. E a terra 
é mais sobre o bom povo do mundo ou sobre Israel. E assim ele 
está afastando todos os ímpios, certo? 

Dr. Derek Sainsbury:  45:53  O que ele está fazendo aqui é afastar todos os ímpios e depois 
levar toda a humanidade. E no verso seguinte, versículo 24, 
todos voltando juntos em um só lugar, certo? Pangea, se você 
quiser olhar para ele literalmente. Mas a idéia de que estamos 
espalhados desde Babel e como pessoas em diferentes línguas, 
diferentes línguas, diferentes culturas. E com seu retorno, todos 
aqueles governos terrestres morrem, ou se vão ou se 
desmoronam. E tudo volta junto no milênio e todos voltam 
juntos no milênio. E então isso é seguido pelo versículo 25 onde 
ele diz: "Eu estarei no meio de vocês e reinarei sobre toda a 
carne". Portanto, eu adoro isso. Mais uma vez, que esse 
pensamento de que somos todos filhos de Deus, fomos todos 
divididos uns dos outros por causa da humanidade, por causa 
do pecado, por causa do que quer que se chame. Mas que a 
grande causa de Sião que leva ao Milênio é fazer exatamente o 
contrário, reunir-nos a todos de volta. Pegar o melhor de cada 
cultura e nos reunir a todos de volta. Portanto, acho que isso é 
lindo assim. 
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Hank Smith:  47:06  Na Grande Oração Intercessora, o pedido central de Jesus é um 
só. "Seja um, sem divisão". Nenhuma divisão, seja uma", e aqui 
está ela. 

John Bytheway:  47:15  Ele é Zion. 

Hank Smith:  47:15  A terra se reunirá novamente antes de ser dividida. E você 
pensa em Satanás como o Grande Divisor. 

Dr. Derek Sainsbury:  47:21  Certo. 

Hank Smith:  47:22  Certo? Qualquer maneira de dividir as pessoas, vamos dividi-las 
e criar contendas e divisões. 

John Bytheway:  47:27  Sinto que às vezes as escrituras são bem simples e às vezes são 
escritas em um gênero chamado Apocalíptico. Tive o Dr. Richard 
Draper, meu professor do Livro do Apocalipse, que foi tão bom 
em nos ajudar a entender. Quando você está lendo Daniel, 
quando você está lendo o Apocalipse, quando você está lendo 
Ezequiel, é um gênero diferente e é fortemente simbólico. E 
você deu um belo significado a isso ali. Sim, talvez algumas 
dessas coisas sejam literais, talvez sejam apocalípticas e você 
possa ver um significado simbólico nas pessoas que se juntam. 
Estou realmente feliz que você tenha dito dessa maneira. E 
mesmo alguns dos comentários que li disseram: "Não sabemos 
tudo sobre isto, mas procurem o Senhor para revelar mais e 
procurem os significados simbólicos aqui". Algum de vocês tem 
um comentário sobre o Apocalíptico versus uma forma mais 
direta de escrever? 

Hank Smith:  48:21  Ah, sim. John, eu faço isso o tempo todo. Meu exemplo central 
que uso com meus alunos é que a lua será transformada em 
sangue. Eu disse: "Você acha que isso é literal?". 

John Bytheway:  48:29  Isso é uma metáfora? Será isso... 

Hank Smith:  48:31  E poderia ser. Deus poderia transformar a lua em uma grande e 
velha mancha de B+, certo? Mas também poderia ser figurativo, 
no qual a lua é como Deus. Ela está olhando para a terra e está 
zangada ou envergonhada e por isso está vermelha, certo? E 
assim você pode definitivamente. Figurativo e literal é uma 
habilidade de estudo das escrituras que todos precisam ter se 
você quiser tirar o máximo proveito das escrituras. Acho que 
Derek nos deu um grande exemplo disso ali mesmo. 

Dr. Derek Sainsbury:  48:57  E acho que do 26 ao verso 34 é o retorno das Tribos Perdidas. E 
o comentário sobre isso, como você disse, John está em todo 

https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=CAulFJVs9klAtCAkhgukd-r14899mRpPgyt6QHxPTTiBgOjC4MaITh0DrMp8aqsY7FAbc9_ft3_MbAMZay2OIexXkVU&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=2826.5
https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=z9OphhOECWJxmElxz5eVkotxAEN-UHssQvuVVpFyR0PynXIb6oWG0gNXsTnC0b8gl33blMpRf7tM0xQteMQ6PPLCfNU&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=2835.1
https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=kx8s4_9Hg8Y4kbNvaJ1FQJx9dYTtU5Kgh6Z14vpgmPBo7KtNIuxESjG66cJbkOfksodM2EzTDqn7rrzbchAFTAbXSm0&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=2835.81
https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=uqSLMpg1NPf_qoxI5yQM3e2nNKNGngmOw4z5gwdjVmeuU-KgLBQHyqdc9muGFIepLgVtYkH0IIXdm-TADG7CfLzhYg8&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=2841.72
https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=UMI6Z4EqlshGud7Gez9Tpu_kSzXPg7NLlsBPBluigD2RFiGaWBKIzM9z_ara_O3CQ9zRw_3nBl4Em5ulAvjxAPiPIfI&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=2842.03
https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=-rw4aJ39IaOcnmNDrX1PCRq4xGMTuHoJM2YLHa3BRNs41WFP-wiErEt4xSg9pbPhXIeC4Nq3bk7lgDC5PsgbEGOMix8&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=2847.48
https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=h9l_byari0s3G-MJ6pg22xZzvrSam57qAQhU4FMsXJ_U3O4wN44aSVWsp-ZCNxENaxr0JF5TERwgCp2r2WU3pylBZKA&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=2901.8
https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=tHRmj32aKyOFfhxuzhO9ivOwnovtoXpvL_NJpBWob6SDiNwJSMt2w7HewEkJkqiQMhtebNnmvFs6R7DMmTN9wK62IRc&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=2909.31
https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=rXY4Ib4zLkuvskVoTt_GXDMV0xTMHsuE8fNF8knlfmaamO3SUz2uCr7aJJhwb9pRp8Qr0mgCyFifxxwmN1vVBqMxE6c&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=2911.46
https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=UdgWr3pmr-wUPTQD8u767chN31Kil1d_y8XSl2g3wJ4kEhxYuckIQugHJ2e9swyAHvOdIz461ogf6Ls41ED5ftbDN-s&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=2937.91


lugar. Eles estão em um planeta, estão no centro da Terra, estão 
debaixo de alguns icebergs... 

John Bytheway:  49:14  Tampa de gelo polar. 

Dr. Derek Sainsbury:  49:16  Sim. 

John Bytheway:  49:16  Triângulo das Bermudas, meu triângulo das Bermudas favorito. 

Dr. Derek Sainsbury:  49:20  Sim, Triângulo das Bermudas. Então, há todas estas coisas. E 
mais uma vez, não estou descontando que tudo pode ser 
possível, mas mesmo aqui, o simbolismo é simplesmente lindo. 
O país do norte. Portanto, em hebraico, o norte está escondido 
ou escondido. E assim eles estão perdidos, certo? As tribos 
saíram do norte de Nínive e estão perdidas. E tudo isto é sobre 
o Senhor lembrando-os e eles voltando, certo? E ao invés de 
montanhas fluindo para baixo, o gelo está fluindo para baixo. E 
o gelo só é usado que eu pude encontrar pelo menos, muito 
poucas vezes no Antigo Testamento. E a única vez que ele é 
usado, em Jó 6: 16 diz que os amigos o consolam e não o 
consolam de verdade. Eles estão realmente piorando a situação. 

Hank Smith:  50:07  Sim. 

Dr. Derek Sainsbury:  50:09  Ele diz que eles são negros, o que significa que uma das poucas 
vezes que o negro é usado nas escrituras para significar que 
você está me derrubando, certo? Você está colocando pano de 
saco e cinzas. Que eles são negros por causa do gelo. Você está 
com tanto frio ou onde a neve está escondida. E há esta idéia de 
que as Dez Tribos Perdidas estão perdidas. Elas não sabem sua 
identidade e estão presas, como se alguém pudesse estar preso 
no gelo. E quando o Senhor se lembra deles, o gelo começa a 
fluir para baixo e eles são capazes de ferir as rochas que os 
mantêm no caminho, certo? Então, vamos voltar a toda essa 
analogia de montanha. É claro, há também as coisas de Moisés 
com a batida das rochas. Mas então uma estrada é erguida para 
que eles possam chegar às bênçãos de seu templo. E assim 
novamente, os lucros dos últimos dias em nosso período de 
tempo interpretaram as Tribos Perdidas de serem mais 
misturadas entre as nações. 

Dr. Derek Sainsbury:  51:15  E se você olhar dessa forma, então isso é lindo, certo? Eles têm 
estado presos em sua progressão espiritual porque não sabem 
quem realmente são. E dessa forma, você pode até falar do 
Livro de Mórmon como sendo a rodovia que os leva além do 
gelo e até Zion, onde eles podem receber aquelas bênçãos do 
templo. E onde eles, "Canções de alegria", "certo? Onde eles 
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podem fazer parte dessas belas coisas. E assim novamente, esse 
é apenas mais um exemplo onde prefiro sentir isso do que 
tentar imaginar se eles estão no centro da terra. 

John Bytheway:  51:49  Adoro isso porque sempre senti que a perda não é tanto 
geográfica quanto a identidade pessoal. E os judeus nunca 
perderam sua identidade como Casa de Israel, mas me lembro 
de uma das primeiras conversas em que o Presidente e a Irmã 
Nelson falaram juntos e ela falou sobre estar com um grupo de 
cem mulheres na Rússia... Ou menos de cem mulheres, disse 
ela, e elas eram 11 das 12 tribos que faziam parte desse grupo. 
E então alguém a chamou de "Encontramos Levi", porque elas 
não tinham Levi lá. E nós estamos perdidos porque não 
sabemos quem somos. E um Patriarca nos ajuda a ser 
encontrados e nos diz: "Esta é a sua identidade". 

Hank Smith:  52:34  Este é quem você é. 

John Bytheway:  52:35  Sim, portanto, ao invés de geograficamente perdido, sempre 
senti que significava mais um tipo de identidade perdida. 

Dr. Derek Sainsbury:  52:43  E para eles, perder-se sempre foi ir para o norte, certo? Então 
os sírios desceram, levaram-nos para o norte, a Babilônia não 
atravessou o deserto, passaram pelo Crescente Mesopotâmico 
e os levaram do norte. Os nefitas estão sempre escapando cada 
vez mais para o norte, para tentar fugir dos lamanitas. E assim, 
sim, estou com você que novamente, a bela simetria, o belo 
simbolismo, o simbolismo apocalíptico que pode ser ambas as 
coisas, certo? 

John Bytheway:  53:15  Sim. E quando são encontrados, eles estão saindo do norte. 
Bem, talvez não do norte geograficamente, mas deste lugar 
onde eles estavam inicialmente perdidos. Isso é o que eu digo 
aos meus alunos. 

Dr. Derek Sainsbury:  53:26  Assim, no versículo 32, só para encerrar nossa conversa aqui é 
que eles: "Caem e são coroados de glória em Sião". E isto tem 
sido interpretado pelos profetas como bênçãos do templo". E se 
eu pudesse apenas fazer uma pausa por um segundo, isso nos 
leva de volta às coisas de que estávamos falando antes. Nos 
antigos templos, os antigos templos eram lugares para 
sacerdotes, reis e profetas serem ungidos, certo? Na verdade, a 
palavra Cristo é a mesma palavra Messias, que significa: "O 
Ungido". "E esses eram os três grupos de pessoas e Jesus Cristo 
falou muitas vezes como nosso profeta, sacerdote e rei, que são 
esses ofícios ungidos. Então, novamente, a idéia aqui é que no 
batismo, somos lavados e depois com a imposição de mãos, 
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somos ungidos com o Espírito Santo assim como Jesus foi 
ungido em seu batismo com o Espírito Santo. 

Dr. Derek Sainsbury:  54:21  E assim nos tornamos profetas, em minúsculas P. Ele é o Profeta 
P capital. Mas como o Livro do Apocalipse nos ensina que, "O 
testemunho de Jesus é o espírito da profecia, "certo? O dom da 
profecia, que começa nossa caminhada com ele para nos 
tornarmos como Ele e a restauração total das bênçãos do 
templo que as tribos estão recebendo aqui. E que chegaremos 
um pouco mais tarde quando estivermos falando de fato da 
seção 1:34 de todas as coisas que trazem esses outros dois, 
certo? Que a idéia de sacerdote e rei. E para as fêmeas, 
sacerdotisa e rainha. E assim há apenas esta poderosa idéia de 
que os templos são o que está em jogo e de que se tornar... 
Porque vamos vê-lo um pouco mais tarde, falar sobre o seu 
redimido. E nós não estamos apenas redimidos, estamos 
transformados. Nós nos tornamos o que ele é de certa forma, 
certo? E então eu amo essa idéia de novo, de que somos 
ungidos com letras minúsculas A, certo? Nós não somos o 
Ungido, mas somos ungidos. Nobres e Grandes, se você quiser, 
desde o início. 

Hank Smith:  55:41  Sim. Isto é apenas material fantástico. Se você olhar para os 
capítulos de Isaías no Livro de Mórmon e Néfi e Jacó e tantos 
outros, Jesus no terceiro Néfi, todos eles estão ansiosos por 
este dia de reunião. Este dia de vamos trazer todos para casa e 
eles sabem quem são e a maneira como você descreveu não é 
apenas administrativa: "Sim, vamos trazer todos para cá". Há 
uma beleza espiritual do amor, de vamos reunir a todos. Vamos 
levá-los de volta para casa e fazê-los se sentirem bem 
novamente. 

John Bytheway:  56:13  Nós somos uma família. Somos uma grande família. 

Hank Smith:  56:17  Sim. 

Dr. Derek Sainsbury:  56:18  Adoro uma frase que o historiador SUD Richard Bushman 
escreve em um de seus livros onde fala sobre a idéia que está 
na Seção 1 e é aqui na Seção 1:33 que criamos Sião, 
missionários vão de Sião para o mundo, para a Babilônia, 
reúnem pessoas de volta a Sião. Essas pessoas então têm filhos 
e têm missionários e outras coisas. E a linha que ele escreve é 
que Sião trará uma renovação mundial, certo? Que o Milênio 
não é realmente em termos de tempo, mas a idéia do que é o 
Milênio começa com Zion. Que quando Jesus vier, ele já 
encontrará um povo de Sião - milenar, e isso também fará parte 
da nossa discussão da Seção 1:34. 
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Dr. Derek Sainsbury:  57:04  Mas essa idéia é mais do que uma simples reunião. É mais do 
que fazer estes rituais no templo. Trata-se de reunir a família, 
como você disse João, de Deus de novo para renovar a terra. E 
começa com nossas próprias renovações individuais e 
renovações de relacionamentos. E em Sião, estamos 
literalmente construindo não apenas o Milênio, mas o Céu, 
certo? Estamos construindo essas relações com o Salvador e um 
com o outro. E por isso sempre adorei essa linha de que Sião 
começa o processo de renovação mundial. 

Hank Smith:  57:39  Renovação mundial. E já ouvi dizer antes que o Rei não pode vir 
aqui até que haja um Reino. 

Dr. Derek Sainsbury:  57:45  Certo. 

Hank Smith:  57:45  Certo? Temos que construir um Reino para que o Rei chegue. 
Não podemos simplesmente sentar e esperar que ele venha. 

John Bytheway:  57:54  Por favor, junte-se a nós para a Parte II deste podcast. 
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John Bytheway:   00:00:03   Bem-vindo à parte dois do podcast desta semana. 

Dr. Derek Sainsbury:   00:00:07   Certo, e tão rapidamente aos 36 a 40, temos esta idéia de ... 
Certo, então, como eu disse, esta é a razão pela qual eu trouxe 
o evangelho e estou enviando missionários para todas as 
nações. Acho que isto é recebido por 10 homens em um 
conselho. Há 600 membros. 

John Bytheway:   00:00:24   Eu sei. 

Dr. Derek Sainsbury:   00:00:24   Há 600 membros no total da igreja. Isto é como, conversa de 
loucos. Quer dizer, é uma conversa absolutamente louca. Eu fiz 
as contas. E assim, naquela época do mundo, não que eu seja 
bom em matemática, eu usei uma calculadora. Naquela época 
do mundo, como igreja, representamos um 0,0000006 do 
mundo, um em cada seis milhões de pessoas. É audacioso que 
isto seja o que as igrejas ... Ainda hoje, representamos menos 
de 0,02% da população mundial. E você ouve a maneira como 
proclamamos. 

Hank Smith:   00:01:06   Sim, o mesmo idioma. 

John Bytheway:   00:01:07   Isto é o que Stephen Harper, um de nossos convidados, disse 
sobre isto, porque, como você disse, estamos em 1831. Ele 
disse sobre esta revelação: "Para um grupo inexperiente de 
santos falíveis dos últimos dias reunidos em uma casa 
particular, ela estabelece um escopo audacioso de cobrir o 
globo com o evangelho restaurado". Exatamente. É um bando 
de caras em Hiram, Ohio. E o Senhor está falando deste alcance 
global e da Babilônia e citando escrituras de todo o lugar. E este 
é você, 10 caras. 

Dr. Derek Sainsbury:   00:01:47   Às vezes, podemos nos sentir sobrecarregados com o que Deus 
nos deu para fazer, mas é o trabalho Dele e Ele escolhe fraco e 
nós podemos fazê-lo. Com Ele, nós podemos fazer qualquer 
coisa. 

Hank Smith:   00:01:58   Eu me lembro, e aposto que ambos se sentiram assim. Eu senti 
o mesmo com minha bênção patriarcal. Senti-me audacioso. 
Senti-me muito maior do que eu poderia imaginar. Oh, eu não 
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sei. E isto pareceu uma bênção patriarcal da igreja, seção 1, 
seção 133. Isto vai ser grande. 

John Bytheway:   00:02:18   E você disse 600? Cerca de 600? 

Dr. Derek Sainsbury:   00:02:23   Sim, cerca de 600. E, é claro, espalhados por toda parte. Ainda 
alguns em Nova York, um pedaço de Kirtland e depois 
espalhados por todos os outros lugares. 

John Bytheway:   00:02:32   Certo, vá cobrir a terra porque eu estou chegando. 

Dr. Derek Sainsbury:   00:02:34   Sim, exatamente. E isso é uma boa continuação para a última 
das segundas Vindas, esta idéia que ele fala em 41 a 51. Então, 
novamente, veja como ele a apresenta, no final do versículo 40, 
que você desceria. Esta é a oração para que o Senhor desça, 
para que as montanhas possam fluir na sua presença. 
Novamente, essa idéia de que quando você vier, todos os 
outros governos, sociedades ou qualquer outra coisa terrena 
derreterão. Eles se foram. E sua presença será como o 
derretimento do fogo, como o fogo que faz ferver as águas. 

Dr. Derek Sainsbury:   00:03:10   E falamos sobre como sua glória é como um fogo que limpa. E 
mais uma vez, não estou descontando uma espécie literal de 
fogo de glória que, quimicamente, torna tudo puro. Não estou 
descontando isso de forma alguma. Mas gosto de como o fogo 
que derrete e como o fogo que faz ferver as águas, esta idéia de 
que o fogo, a água, o sangue e o fogo são os agentes de 
limpeza. E assim, alguns foram limpos pela água. Aqui, alguns 
estão sendo limpos pelo fogo. E há alguns que estão sendo 
limpos pelo sangue, o que vamos fazer em apenas um minuto. 

Dr. Derek Sainsbury:   00:03:46   E que todas as nações tremam no teu presente. Portanto, essa 
idéia de terremoto novamente é a idéia de que é um grande 
choque para o sistema mundial. Que tudo se desmorona. Isso 
não é verdade. Tudo desmorona que não está seguindo a lei 
eterna, seja dentro ou fora da igreja. Que tudo o que não é 
inspirado por ele treme. E aí você tem o versículo 43, que faz 
coisas terríveis. Quando você desce, as montanhas fluem. 

Dr. Derek Sainsbury:   00:04:23   Falamos sobre 44 e 4. Verso 46, ele vem em trajes tingidos. Ele 
vem em vermelho. E então, por que você vem em vermelho? E 
sua primeira resposta é, eu sou ele, versículo 47, que fala em 
retidão, poderoso para salvar. Bem, o que isso significa? Bem, 
eu estou em vermelho porque minhas vestes estão cobertas 
com suco de uva por ser a única na cuba de vinho. Então, 
naqueles dias, como ambos sabem, a colheita das uvas é então 
colocada nestas grandes cubas de madeira. E os criados, 
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geralmente, nas culturas antigas, teriam que entrar ali e 
literalmente esmagar cada uva a pé. 

Dr. Derek Sainsbury:   00:05:10   E tenho visto vídeos de pessoas fazendo isso ainda hoje. Por 
isso, não os imagine subindo até suas canelas. Estamos 
conversando acima dos joelhos, coisas do tipo cheio. E você está 
lá dentro, você tem que pegar cada uva para tirar o suco. E, é 
claro, eles estariam segurando suas vestes ou o que quer que 
seja, mas não há como você escapar de sujar e manchar suas 
roupas. Isto é uma mancha porque estas coisas não estão 
saindo. Não me importa o quanto você lave. 

Hank Smith:   00:05:40   Então, este é ele no jardim do Getsêmani. 

Dr. Derek Sainsbury:   00:05:41   Exatamente. 

Hank Smith:   00:05:42   Por ele mesmo. 

Dr. Derek Sainsbury:   00:05:43   Sim, certo. E o versículo 50, e esta voz será ouvida. Eu tropecei 
no lagar sozinho. Julguei todas as pessoas e nenhuma estava 
comigo. 

John Bytheway:   00:05:52   Isso é o Getsêmani, ou até mesmo na cruz. Bem, diz que em 
Mateus, ninguém estava com ele e Elder Holland deu aquela 
palestra, não estava com ele sobre aquele momento, então isso 
o amarra ao Getsêmani, não é mesmo, e [crosstalk 00:06:10]. 

Dr. Derek Sainsbury:   00:06:11   E ambos e o derramamento de sangue ali. Como o carmesim do 
manto que o Élder Maxwell sempre dizia, que nós realmente 
não mostramos em fotos ou não mostramos em nossos filmes 
como o sangue já estaria manchado, suas roupas já estariam 
saindo do jardim muito antes desta outra coisa. 

Dr. Derek Sainsbury:   00:06:30   E assim, essa idéia de que eu estou vindo de vermelho porque 
eu vim poderoso para salvar. Meu manto vermelho aqui mostra 
que eu sou poderoso para salvar. Cada pecado que eu 
esmaguei, cada um deles e os tomei sobre mim. E posso salvar 
qualquer um que queira ser salvo porque eu o pisava sozinho. É 
simplesmente lindo. 

Dr. Derek Sainsbury:   00:07:25   E depois, no versículo 51, no entanto, muda. E eu os espezinhei 
em minha fúria. Agora, ele está falando dos ímpios, da 
Babilônia, daqueles que não quiseram escolher. E os pisei na 
minha raiva e o sangue deles aspergi em minhas vestes e 
manchei toda minha acusação, pois este era o dia da vingança 
que estava em meu coração. Muitos santos dos últimos dias 
leram esse versículo e não vão reconhecer Jesus, embora seja 
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realmente ele. Eles não vão reconhecer e eu acho que às vezes 
podemos fazer com que ele eu diga em minhas aulas, podemos 
transformá-lo em um ursinho de pelúcia. E o ursinho de pelúcia 
não tem poder para salvar. 

Dr. Derek Sainsbury:   00:08:03   E com esta idéia, porque eu vou ver como ele muda a linguagem 
rapidamente, mas ele está sendo muito sério que a outra razão 
pela qual o sangue se vestiria ou esse tipo de cor se vestiria na 
roupa naqueles dias eram os padres que ofereceriam os 
sacrifícios. E o sangue desses animais de necessidade se 
agarrava a eles. Na verdade, em alguns sacrifícios, eles são 
aspergidos sobre eles de propósito. 

Dr. Derek Sainsbury:   00:08:28   E assim, você pode ou aceitar o manto vermelho do perdão e 
arrependimento ou o manto vermelho do espezinhamento e da 
vingança. É exatamente a seção 19. Você pode aceitar minha 
expiação e arrepender-se, ou terá que sofrer como eu sofri. E 
isso é ser perfeito com o mesmo manto vermelho, ele está 
dizendo as duas coisas. 

Hank Smith:   00:08:55   E a divisão, certo? 

Dr. Derek Sainsbury:   00:08:56   Babilônia e Zion. 

Hank Smith:   00:08:57   Temos a mesma divisão. 

Dr. Derek Sainsbury:   00:08:59   Exatamente. 

Hank Smith:   00:08:59   Faça uma escolha. 

Dr. Derek Sainsbury:   00:09:00   Faça uma escolha. 

John Bytheway:   00:09:02   Eu vejo o Deus da misericórdia e o Deus da justiça e da 
misericórdia no versículo 50, justiça no versículo 51. 

Dr. Derek Sainsbury:   00:09:10   E então o versículo 52, e eu acho que isto vem do Apocalipse 
novamente, lembre-se que ele ouve falar sobre o leão de Judá. 
E ele vira-se para olhar e é um cordeiro ferido. É um significado 
ferido, as cicatrizes do sacrifício, ele teve sua garganta cortada, 
basicamente. 

Hank Smith:   00:09:31   Acho que isso é o capítulo cinco, certo? 

Dr. Derek Sainsbury:   00:09:33   Acho que sim, acho que sim. 

Hank Smith:   00:09:35   Ele está tipo, John está chorando. Não há ninguém para salvar a 
terra. 
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Dr. Derek Sainsbury:   00:09:39   Certo. 

Hank Smith:   00:09:39   E aqui está o leão e ele vira e você está certo, e ele vê um 
cordeiro, não um leão. 

Dr. Derek Sainsbury:   00:09:44   Isso está ferido. Certo, não apenas um cordeiro, mas um 
cordeiro que foi ferido e que, de alguma forma, foi ... Você pode 
olhar para as marcas e ver que ele foi morto, mas de alguma 
forma ele está vivo e ver como ele muda rapidamente. Então, 
51 é aquele leão, certo? Não há misericórdia que rasgue as 
coisas. 

Dr. Derek Sainsbury:   00:10:00   E então, e agora é o ano da minha vinda redimida. E eles devem 
mencionar a bondade amorosa de seu Senhor, e tudo o que Ele 
lhes concedeu de acordo com sua bondade e de acordo com sua 
bondade amorosa para todo o sempre. Em todas as aflições 
deles, ele foi afligido. E o anjo da presença os salvou, ou seja, 
ele, e em seu amor e em sua piedade, ele os redimiu e os 
suportou e os carregou todos os dias da antiguidade. 

Dr. Derek Sainsbury:   00:10:31   Assim mesmo, todo o sentimento muda imediatamente. Então, 
a justiça e a misericórdia, e como você assinalou, John, a 
misericórdia também está antes disso, certo? 

John Bytheway:   00:10:41   Sim. 

Dr. Derek Sainsbury:   00:10:41   Justiça, misericórdia. 

John Bytheway:   00:10:42   Certo. Adorei. Eu gostaria de compartilhar com minhas aulas 
quando chegarmos a 1 Néfi 19:9, que diz que eles cuspiram 
nele, e ele sofre. E eles o golpeiam, e ele sofre. Eles o flagelam, 
e ele sofre. E depois, o que é sempre maravilhoso de se ver, o 
que Jesus estava pensando? Bem, é meu dever, por causa de 
seu longo sofrimento e de sua bondade amorosa. E assim, 
quando vi essa frase, ela apenas me lembrou disso. Sua 
paciência e seu amor por nós são parte daquele Deus de 
misericórdia. E assim, então, vemos o versículo 53, seu amor, 
então estou fazendo ali minha nota de rodapé de 1 Néfi 19:9. 

Dr. Derek Sainsbury:   00:11:25   Sim. Novamente, tirando de todas essas escrituras. E nós nem 
sequer falamos em grandes detalhes, para os quais não temos 
tempo e não precisamos falar, de quantas das seções anteriores 
já foram dadas são frases diretas de palavras que também estão 
misturadas aqui. Portanto, é até mesmo como se as revelações 
mais recentes estivessem todas sendo misturadas neste belo 
apêndice. 
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Dr. Derek Sainsbury:   00:11:51   E então, depois de falar sobre isso, ele fala sobre o tempo todo, 
tem estado com as pessoas que ressuscitarão, têm ressuscitado, 
e que as sepulturas dos santos serão abertas. E novamente, 
aquela idéia de estar no Monte Sião, a Nova Jerusalém, estar 
com o cordeiro, cantando canções para sempre, e então 
novamente, ele vai, e assim, novamente, deixe-me dizer-lhe 
agora pela terceira vez, esta é a razão pela qual eu restaurei a 
plenitude do evangelho, em simplicidade e simplicidade, para 
preparar os fracos para aquelas coisas que estão chegando, 
para que você possa estar no lugar certo. 

Dr. Derek Sainsbury:   00:12:29   Você pode ser, mais importante, a idéia não é necessariamente 
o lugar certo, mas a pessoa certa. Comigo você pode ser a 
pessoa certa. E as coisas fracas, vou voltar a ela em 58, mas em 
59, as coisas fracas da terra mudarão esta palavra para debulhar 
porque significa a mesma coisa. Mas a debulha passou a 
significar algo. Há uma grande banda de metal dos anos 80, 
Thrash the Nations. Quero dizer, eu acho que isso seria como o 
nome da banda de metal perfeita. 

John Bytheway:   00:12:57   Os Thrashers. 

Dr. Derek Sainsbury:   00:12:58   Os Thrashers, oh, sim, esse também é bom. Mas a idéia de que 
eles estão colhendo, a debulha do trigo. Eles estão colhendo 
estas fracas, estas 600 pessoas. Eles já saíram. E esta é a razão 
pela qual eu dei estes mandamentos. E esta é a razão pela qual 
eles estão levando este livro. E novamente, vou parar mais uma 
vez para dizer: "Veja, esta é a razão". Esta é a razão do que você 
está fazendo para responder à pergunta específica deles". 

Dr. Derek Sainsbury:   00:13:24   E a razão para as pessoas que leram estes mandamentos mais 
tarde, incluindo nós, é a razão para prepará-lo para o 
casamento, para prepará-lo para conhecer o cordeiro e não o 
leão, para prepará-lo para Zion, não para Babilônia, como você 
quiser olhar para essa idéia. 

Hank Smith:   00:13:39   Sim. 

John Bytheway:   00:13:40   Essa mesma idéia, eu invoco as coisas fracas do mundo, aqueles 
que são desaprendidos e desprezados para debulhar as nações 
pelo poder do meu espírito é a seção 35 versículo 13. E diz: "E o 
braço deles será o meu braço". E eu sempre uso isso quando 
ensino Amã porque Amã tira seu braço e diz: "E o braço deles 
será o meu braço". E então, modestamente, ele diz, bem, o 
poder que há em mim. Porque quando é o braço do Senhor, é o 
braço que ele está usando. E eu também adoro o que diz no 
versículo 58, que colocará dezenas de milhares em vôo. 
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Dr. Derek Sainsbury:   00:14:22   Certo, exatamente. 

John Bytheway:   00:14:24   Whoa. 

Dr. Derek Sainsbury:   00:14:25   Um pequeno se tornará ... Acabamos de falar sobre todas estas 
nações serem derrubadas, fluindo para baixo como as 
montanhas. E um pequeno está se tornando uma nação, dois 
podem colocar milhares em fuga. Há uma importância nisso, 
como você mencionou sobre como com Deus, nossas fraquezas 
se tornam forças e forças mais fortes do que qualquer outra 
coisa que pudéssemos fazer. Mas há também esta idéia, e isto 
vai se alimentar em 134, que estamos prestes a ir é que, por 
causa de seções como esta, que dão esta dicotomia, às vezes 
pensamos que ou você é um santo dos últimos dias que é justo 
ou todos os outros são habilidosos. E isso simplesmente não é 
verdade. 

Dr. Derek Sainsbury:   00:15:08   E aprendemos com outras revelações e com outros profetas 
que ainda seremos um ... E aqui está um caso disso. Ainda 
seremos uma minoria muito pequena de pessoas na terra 
quando o Senhor voltar, porque, quero dizer, eu não sou um 
grande fã de música country. Mas quando Luke Bryan canta, eu 
acredito que a maioria das pessoas são boas, eu estou nisso. 
Isso é verdade. E isto vai realmente levar a nossa conversa da 
seção 134, porque este pequeno se tornando ... Somos 
pequenos entre as nações do mundo, se você olhar o projeto 
como uma nação ou como um reino. 

Dr. Derek Sainsbury:   00:15:45   Mas quando ele chega, é para esse reino que ele está vindo. E o 
mundo precisará ser colocado de volta. Pensem em todos os 
desastres naturais, pensem em todo o colapso do governo. As 
pessoas vão se perguntar o que diabos está acontecendo? Elas 
viram Deus descer do céu. E onde está esse quadro de pessoas a 
quem Deus poderia recorrer para sair entre o mundo, que já 
compreendem o que está acontecendo, e em grande parte se 
tornaram o que está acontecendo. 

Dr. Derek Sainsbury:   00:16:15   E eu acho que é importante enfatizar os dois pontos. um, que 
restará todo tipo de gente boa aqui na terra. Que é apenas o 
fundo que está sendo movido para o norte. Que há bondade 
entre todos os povos, mas também que algo importante sobre a 
Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Há algo 
importante nos convênios do templo que são, no sentido de 
sacerdotes e reis e rainhas e sacerdotisas. 

Dr. Derek Sainsbury:   00:16:47   Há algo importante sobre o que estamos sendo preparados. 
Pelo menos eu notei, podemos ficar muito limitados em nosso 
entendimento do que é a Segunda Vinda, mas qual é nosso 
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papel, como depois, depois de Adão [inaudível 00:17:03], 
depois das coisas boas que aconteceram no templo na Nova 
Jerusalém, depois da destruição dos ímpios e tudo isso. Não é 
apenas como, Deus nunca usa uma varinha mágica para fazer 
coisas. Não há uma varinha mágica que volte a juntar tudo de 
novo, todas as ilhas voltando a se juntar de novo. 

Dr. Derek Sainsbury:   00:17:23   Haverá um governo e será ele. Mas com quem ele está 
trabalhando? Não sei, talvez trabalhe com reis, rainhas, padres 
e sacerdotisas. E assim, é realmente, realmente só esta bela 
idéia que sim, você é pequeno. Sim, você é minúscula em 
comparação com o resto. Sim, eu lhe dei um grande trabalho, 
mas você pode fazer isso através de mim. Mas que esse 
trabalho simplesmente não termina na Segunda Vinda. Há mais 
depois disso. Estamos preparando o mundo para a Segunda 
Vinda. E eu adoro essa idéia. 

Dr. Derek Sainsbury:   00:17:57   Lembro-me cedo de nossa entrevista com Mike McKay, cedo, 
onde ele disse, pense na igreja como um fio em uma colcha, 
juntando estes grandes remendos, estes remendos de pessoas, 
estas pessoas maravilhosas juntas que todos amam a Deus e 
você tem que ter um fio para amarrá-los todos juntos. E você 
disse que os santos dos últimos dias são o fio, talvez não o 
grande acolchoado em si, mas o fio de atravessar estas nações e 
uni-las todas. 

John Bytheway:   00:18:25   Você usou a palavra dicotomia, e eu sempre digo aos meus 
alunos: "Certo, aí vem uma palavra universitária, dicotomia". Só 
a idéia, e as escrituras fazem isso muitas vezes. Sinto que se o 
Livro de Mórmon em particular tivesse uma personalidade, é 
um livro muito preto e branco. É isto ou é isto. E eu adoro o que 
você disse ali mesmo sobre tanta gente boa. E é a dicotomia 
que me lembro em 1 Néfi 13 e 14, temos o grande e 
abominável, e é uma coisa muito dicotômica. É isto ou é isto. 

John Bytheway:   00:19:01   E então Stephen Robinson escreveu um artigo chamado 
"Warring Against the Saints of God" (Guerra contra os Santos de 
Deus) para expor em 1 Néfi 13 e 14 e uma vez escrito em 
apocalíptico, ele diria. Mas ele falou sobre, é mais sobre ser um 
membro do grande e abominável ou ser um membro da Igreja 
do Cordeiro de Deus. Ele disse que se tratava mais de quem tem 
seu coração do que de quem tem seus registros. 

Dr. Derek Sainsbury:   00:19:28   Isso é perfeito. 

John Bytheway:   00:19:29   Sim, você deve se lembrar dessa frase, e eu pensei: "Oh, 
obrigado por dizer dessa maneira". Todos sabemos que há tanta 
gente boa lá fora e será tão bom nos unirmos no que é bom e 
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correto. O que é a dicotomia? Vamos explicar aos nossos 
ouvintes. Uma dicotomia coloca tudo em dois grupos, certo? 

Dr. Derek Sainsbury:   00:19:49   Certo, qualquer um dos dois - ou. É uma ou a outra. 

John Bytheway:   00:19:51   Sim. E as escrituras fazem muito isso, mas todos nós sabemos 
que há tanta coisa boa lá fora que talvez não se encaixe numa 
dicotomia isto ou aquilo tão facilmente, mas as escrituras usam 
esses termos para nos ensinar. É uma maneira justa de dizer 
isso? 

Dr. Derek Sainsbury:   00:20:06   Sim. E John, eu diria, aquela frase que você pegou emprestada 
lá. Mas talvez seja apenas uma reformulação da dicotomia. 
Então, em outras palavras, não é a igreja de Jesus Cristo e o 
reino do diabo. É quem tem o seu coração. E acho que essa é 
uma maneira melhor de ver as coisas. Na verdade, Deus tem o 
seu coração? 

Hank Smith:   00:20:25   Sim. 

Dr. Derek Sainsbury:   00:20:26   Deus tem o seu coração? E há tantas pessoas que não são da 
nossa fé, e Deus tem o seu coração. Ou exatamente o contrário. 
Há aqueles que têm os nossos registros. 

Dr. Derek Sainsbury:   00:20:33   Se você voltar até o versículo dois, o Senhor diz exatamente o 
que você disse, John. Ele diz: "Eu desço como julgamento sobre 
as nações que se esquecem de Deus e sobre todos os ímpios 
entre vós". Se você me der licença por um minuto para contar 
uma história que acabou de acontecer com minha família no 
ano passado. Meu filho recebeu uma chamada de missão para a 
Inglaterra. E menos de um mês depois, ele teve uma infecção 
esquisita que durante a noite atacou seu cérebro e o colocou no 
hospital, incapaz de controlar o lado direito de seu corpo e de 
só poder dizer a palavra um, um. Tudo era um só. 

Dr. Derek Sainsbury:   00:21:11   Na primeira noite, pensamos que não o teríamos de volta. Na 
segunda noite, pensamos que não íamos trazê-lo de volta, o que 
significa que ele poderia viver, mas ele pode nunca mais pensar, 
falar novamente, de repente, quero dizer, eles fizeram uma 
cirurgia de emergência e todas essas coisas. Muitas orações, 
muitos milagres incríveis ao longo do caminho. Mas o maior 
para nossa família, para ser honesto, foi um incrível terapeuta 
da fala metodista, que veio à nossa casa três vezes, quatro 
vezes por semana, às vezes em tempo extra, não sendo pago 
pela empresa para a qual ela trabalha. 
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Dr. Derek Sainsbury:   00:21:51   E ele saiu com plena capacidade de fala, plena capacidade 
cognitiva. Ela levou para casa ... Ela o ajudou a escrever seu 
discurso, seu adeus por falta de uma viagem melhor. Ela levou 
para casa, Pregou Meu Evangelho, e leu tudo em um fim de 
semana, e depois voltou e trabalhou com todos os termos lá 
dentro que ele ... Porque seu cérebro tinha que reconectar os 
pensamentos às palavras. E assim, ela passou por todos os 
termos que ele estaria usando em uma missão que alguns são 
especificamente SUD, mas termos evangélicos. 

Dr. Derek Sainsbury:   00:22:31   E então ela o mandaria treinar para ensiná-la. E ela até o 
corrigia algumas vezes. "Não, não é nisso que você acredita". Eu 
me escondia na sala ao lado para não interferir, porque ela lhe 
perguntava e ele gostaria: "Eu não sei". Eu pensava: "Cara". Mas 
foi apenas uma experiência incrível. E eles ainda estão em 
contato. Nós estamos em contato com ela. E ela é como a 
metodista mais fiel e fantástica. Ela é uma metodista melhor do 
que eu sou um santo dos últimos dias. Posso lhe dizer isso agora 
mesmo. 

Dr. Derek Sainsbury:   00:23:03   E não há como eu ver Deus dizendo: "Oh, seus registros estão 
no lugar errado. Você não pode fazer parte deste grande 
milênio". E assim, sim, eu adoro essa idéia de que, sim, as 
escrituras falam em termos muito claros porque é um senso de 
urgência. É mais fácil de entender, mas a nuança também está 
lá se você estiver procurando por ela. Acabamos de ver nesse 
versículo que... 

John Bytheway:   00:23:29   Sim, obrigado, verso dois. Sim, obrigado, versículo dois. 

Dr. Derek Sainsbury:   00:23:30   Sim, que se... 

John Bytheway:   00:23:32   O ímpio. 

Dr. Derek Sainsbury:   00:23:32   Oh, você é membro da igreja? Ótimo. Você é ímpio. Bem, então 
não. Não, você não está aqui. Você é transferido e nós veremos 
o que podemos fazer com você no mundo espiritual. Então, sim, 
acho que isso é importante para onde estamos indo porque o 
que é esse primeiro governo no milênio? Como é que é? Como 
ele funciona? 

Dr. Derek Sainsbury:   00:23:53   Estas são perguntas esotéricas que não conhecemos. Mas 
sabemos um pouco sobre o que o templo deve nos preparar e 
sabemos que ele virá e encontrará um reino que vai espalhar o 
evangelho e ajudá-lo a governar, que está nas escrituras antigas 
e modernas, ajudá-lo a governar por mil anos. Portanto, sim, 
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estou contente que possamos chegar a um acordo sobre isso. 
Há grandes pessoas lá fora, grandes, grandes pessoas. 

John Bytheway:   00:24:20   Sim. Vamos ao 134, que tipo de ajuda é realmente útil porque a 
nação na qual a restauração foi dada e como isso vai funcionar e 
como vai ser no contexto deste governo relativamente recém-
formado, podemos saltar para o pano de fundo do 134? 

Dr. Derek Sainsbury:   00:24:42   Sim, absolutamente. Deixe-me começar com uma citação e me 
diga quem a disse. "Há confusão em tudo, tanto político quanto 
religioso. E, apesar de todos os esforços que estão sendo feitos 
para criar uma união, a sociedade continua desunida. E todas as 
tentativas de uni-la são tão infrutíferas quanto uma tentativa de 
unir ferro e argila. Os pés da imagem são o governo desses 
estados unidos. Outras nações e reinos estão olhando para ela 
em busca de um exemplo de liberdade sindical e igualdade de 
direitos, embora estejam começando a perder a confiança em 
que ela veja os broches e as discórdias que se levantam em seu 
horizonte político e religioso". 

John Bytheway:   00:25:22   Uau. 

Dr. Derek Sainsbury:   00:25:23   Quem disse isso? 

John Bytheway:   00:25:25   John Adams. Não? 

Dr. Derek Sainsbury:   00:25:26   Martin Luther King? 

John Bytheway:   00:25:29   Eu ia dizer... 

Dr. Derek Sainsbury:   00:25:30   CNN? 

John Bytheway:   00:25:30   ... Washington Joseph Smith. 

Dr. Derek Sainsbury:   00:25:32   É Joseph Smith. É Joseph Smith. Certo. Mas isso poderia ser 
tirado das nossas manchetes, não poderia? 

Hank Smith:   00:25:39   Quero dizer, poderia ser, sim. 

Dr. Derek Sainsbury:   00:25:40   Particularmente no último ano, um ano e meio. 

John Bytheway:   00:25:43   Muito bem dito. 

Dr. Derek Sainsbury:   00:25:45   E assim, uso isso como uma forma de introduzir esta idéia de 
que eles estavam lidando com coisas difíceis também no que diz 
respeito ao governo e à religião como nós somos hoje. E muitas 
vezes, as raízes ainda são as mesmas. E a seção 134 nos ajuda 
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muito a reunir novamente todas as ilhas do mar usando e 
defendendo os instrumentos que Deus nos deu para podermos 
manter o que já temos. Não há engano que a última conferência 
geral que o Presidente Oaks escolheu para falar. Ele é o perfeito 
para fazer isso. Mas que nós, esse é o título, devemos defender 
a Constituição. 

Dr. Derek Sainsbury:   00:26:33   E assim, vejamos de onde isto realmente vem. Então, nossa 
dicotomia de Sião, quase como um reino separado, e Babilônia, 
bem, entre esta revelação e aquela revelação de 1831, e esta de 
17 de agosto, não é necessariamente uma revelação, mas 17 de 
agosto de 1835, esta seção da Doutrina e Convênios, muita 
coisa aconteceu. E os primeiros santos podem ter acreditado 
que tudo estaria bem. Nós temos um projeto. Nós o 
construímos. Missionários em todos os lugares. 

Dr. Derek Sainsbury:   00:27:07   Os Estados Unidos ainda não entraram em nenhuma das seções 
da Doutrina e Convênios. Há basicamente duas nações, Sião e 
Babilônia. E então isso não funciona para nós. É por causa de 
Sião. Ok. Então, deixe-me explicar o que quero dizer com isso, 
um de coração, um de mente, um habitante da retidão, nenhum 
pobre entre eles. Bem, construir isso na fronteira de um estado 
escravo com as nações indianas do outro lado do rio não dá 
certo. Portanto, você tem pessoas principalmente da Nova 
Inglaterra e dos estados do MidAtlantic, que acreditam na 
família, antes de tudo, que acreditam na religião comunal. 

Dr. Derek Sainsbury:   00:27:52   Esse não é o caso da maioria das pessoas que estão lá, elas 
estão lá muitas delas do Alto Sul para fugir da lei ou fugir de 
suas famílias, e encontrar uma oportunidade porque a fronteira 
em algum lugar você pode se esconder. Isso não é para todos. 
Mas este é o tipo de idéia do faroeste selvagem de se afastar da 
sociedade. Então, economicamente, estamos vivendo a lei da 
consagração. Estamos tentando construir Zion através de um 
esforço econômico comunitário e estamos começando a 
comprar um lote de terra. 

Dr. Derek Sainsbury:   00:28:24   E isso está em conflito com pessoas que estão lá para ganhar 
dinheiro com as rotas comerciais que vêm de Santa Fé ou com o 
jogo ou a obtenção de comissões governamentais, e assim por 
diante e assim por diante. Então você tem esta idéia de que 
acreditamos que somos uma Zion. E temos esta religião que fala 
de anjos, visões e placas de ouro, e alguns de nós somos 
insensatos em falar de sua Babilônia, você vai ser dizimado, esta 
é nossa terra. E não está funcionando muito bem. 

John Bytheway:   00:29:03   Não creio que isso esteja em Como ganhar amigos e Influência. 
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Dr. Derek Sainsbury:   00:29:06   Certo, certo. 

John Bytheway:   00:29:06   Como ganhar amigos e Influenciar os colonos. 

Dr. Derek Sainsbury:   00:29:09   Sim. Então, no final, tudo chega à cabeça por causa de um artigo 
em nosso jornal lá, em Independence, chamado Free People of 
Color. E sua idéia era dizer, olha, estamos reunindo a Sião. Estou 
apenas quebrando tudo em poucas palavras. A idéia é vir a Zion. 
Se você é uma pessoa de cor, que é livre, lembre-se, este é um 
estado de escravidão. E, portanto, você precisa exercer 
julgamento sobre isso. Bem, os locais consideram isso como, 
tudo bem, bem, eles acreditam nisso. 

John Bytheway:   00:29:46   Foi o Phelps que escreveu isso? 

Dr. Derek Sainsbury:   00:29:48   Sim, WW Phelps. 

Hank Smith:   00:29:48   WW Phelps. 

John Bytheway:   00:29:49   Certo. 

Dr. Derek Sainsbury:   00:29:49   Sim. E assim, os locais são como, "Yup, veja" Novamente em 
1831, de volta àquela primeira revelação, apenas alguns meses 
antes era a Rebelião Nat Turner, onde um pregador escravo 
chamado Nat Turner liderou uma rebelião armada e eles 
mataram 50 brancos. E, como retaliação, multidões, milícias e 
bandos assassinaram centenas de escravos. E em todo o sul, 
que agora é o sul com o qual eles estão lidando aqui em 1835, 
em todo o sul, as legislaturas mudaram as regras e restringiram 
ainda mais as liberdades dos escravos, e todos estavam no 
limite de que, quando é a próxima revolta de Nat Turner. 

Dr. Derek Sainsbury:   00:30:38   E assim, para os nativos de lá, eles puderam interpretar isso, 
eles decidiram interpretar isso como eles vão trazer ... Este vai 
ser outro Nat Turner aqui na fronteira, onde é fácil conseguir 
armas e é fácil se esconder em lugares porque é menos 
povoado ou o que quer que seja. E assim, eles pegam a lei em 
suas próprias mãos e queimam a gráfica e a destroem e dizem 
que temos que sair. E eventualmente temos que fazê-lo porque 
eles pegam nossas armas e marcham para fora do 
acampamento de Zion. A idéia é voltar. 

Dr. Derek Sainsbury:   00:31:17   Bem, as revelações no acampamento de Zion trazem os Estados 
Unidos para a narrativa pela primeira vez. Eu inspirei os homens 
que fizeram surgir a Constituição e por esta razão, que todos 
pudessem ter direitos para que pudessem expressar sua agência 
moral. E deveriam procurar boas pessoas para governar nesses 
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escritórios e assim por diante. O governador Dunklin, que é o 
governador democrata do Missouri, na época, que se ofereceu 
pela primeira vez para ajudar os santos a serem reintegrados. 

Dr. Derek Sainsbury:   00:31:50   Mas depois recuou quando parecia que seria uma guerra civil 
tinha escrito algumas cartas de acompanhamento aos líderes da 
igreja em Kirtland dizendo: "O que aconteceu foi repugnante". 
Eu vou olhar para tentar mudar as leis do Estado para que 
possamos corrigir este problema". E esse tipo de atitude deu 
aos santos a esperança de que talvez haja outra oportunidade. 

Dr. Derek Sainsbury:   00:32:10   E assim, o que eles fizeram foi iniciar um jornal em Kirtland 
chamado, separado do outro jornal, o jornal da igreja que eles 
tinham, chamado o Northern Times. Quase todos os jornais 
naqueles dias eram, adivinhe só? Partidários. Portanto, ou eram 
jornais democráticos ou Whig papers. E os santos se 
encaixavam mais naturalmente no Partido Democrata daquela 
época, que era mais pelos direitos individuais e mais pelo 
controle local e outras coisas. 

Dr. Derek Sainsbury:   00:32:47   De qualquer forma, e o democrata de Dunklin, a maioria das 
pessoas no condado de Jackson são democratas. E assim, este 
documento tinha inclinações muito democráticas para tentar 
consertar cercas, incluindo ir atrás dos abolicionistas duros que 
existiam na época para dizer que isto iria dilacerar o país. 
Portanto, eles estão tentando consertar as cercas. Eles estão 
tentando saber que a única maneira de voltar a entrar é através 
da ajuda do governo. E assim, eles estão tentando dar o melhor 
de si para estar do lado do governo. 

Dr. Derek Sainsbury:   00:33:20   E você pode ter falado sobre um podcast anterior, mas um 
jornal local chamado The Painesville Telegraph. É como o Sinal 
de Varsóvia antes do Sinal de Varsóvia. Então, o tipo de inimigo 
da igreja na mídia, na imprensa, diz: "Oh, eles têm um jornal". 
Então, isso deve significar que eles são um jornal político. Então, 
isso significa que eles estão ultrapassando seus limites. E assim, 
talvez precisemos agitar algo aqui em Ohio". 

Dr. Derek Sainsbury:   00:33:49   E assim, esse é o tipo de ambiente, a parte de trás é o ambiente 
que está acontecendo. Que há um comitê que é como ... 
Falamos antes do comitê que elaborou o Livro de 
Mandamentos, este é o comitê que elaborou a primeira edição 
do Doctrine and Covenants, que é o seguimento. E Joseph Smith 
está de fato fora com outro membro da Primeira Presidência, 
Frederick G. Williams, em Michigan. É o quanto ele confia em 
Oliver e Sidney e outros, para finalizar o processo de Doutrina e 
Convênios. 
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Dr. Derek Sainsbury:   00:34:22   E esta conferência, liderada por Sidney e Oliver acrescenta duas 
declarações unânimes à Doutrina e Convênios, e uma delas é a 
declaração sobre o governo. Está bem. E Joseph a endossa mais 
tarde. Certo. Então, mesmo que ele não tenha sido o autor, não 
foi uma revelação recebida nesse sentido, ele a endossa no ano 
seguinte, em 1836. E até 1842, ele a usa como se fosse sua 
própria revelação. Ele escreve uma carta em 1842 onde ele 
apenas nos substitui por mim em uma carta sobre o que você 
acredita no tipo de coisa do governo. 

Dr. Derek Sainsbury:   00:35:03   E assim, no próprio título da seção, diz que nossa crença, por 
isso é enquadrada de forma diferente do tipo de revelação do 
Senhor, que nossas crenças com relação a governos e leis 
terrestres em geral não podem ser mal interpretadas ou mal 
interpretadas. Pense no contexto que acabamos de 
compartilhar. Achamos apropriado apresentar ao final deste 
volume nossa opinião a respeito do mesmo. 

Dr. Derek Sainsbury:   00:35:29   E assim, é onde conseguimos isto. E é meio importante que 
compreendamos tudo o que está acontecendo em segundo 
plano para entender o que eles escolhem especificamente para 
falar com o governo e o que isso significa para os santos dos 
últimos dias que vão adiante. 

Hank Smith:   00:35:45   Notei que se parece um pouco com artigos de fé. 

Dr. Derek Sainsbury:   00:35:49   Correto. 

Hank Smith:   00:35:49   Nós acreditamos, nós acreditamos. 

Dr. Derek Sainsbury:   00:35:51   Sim. 

Hank Smith:   00:35:51   O inverso começa com a nossa crença, exceto no versículo nove, 
não acreditamos. 

Dr. Derek Sainsbury:   00:35:56   Certo. Isto é o que não deve ou o que quer que seja. 

Hank Smith:   00:36:00   Sim. 

Dr. Derek Sainsbury:   00:36:01   Sim. 

Hank Smith:   00:36:01   É uma dicotomia, o que acreditamos e o que não acreditamos. 

Dr. Derek Sainsbury:   00:36:04   Sim, um último ponto pelo contexto, estes homens e mulheres 
da igreja, em sua grande maioria são filhos ou netos da 
revolução. 
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John Bytheway:   00:36:15   Você consegue imaginar? 

Dr. Derek Sainsbury:   00:36:17   E assim, eles levam isso muito a peito, que esses direitos estão 
sendo negados. É muito, meu avô também morreu, ou meu pai 
sangrou em Yorktown ou o que quer que seja. Eles são os 
mesmos. Eu sou o herdeiro desses mesmos direitos que você é, 
por que não os está dando a mim. E você também tem que ... 
Acho que outra coisa que eu também deveria dizer, que acabei 
de pensar, é que estamos a apenas duas gerações da revolução. 
E ainda não há garantia de que isto vai dar certo. Não é o tipo 
de democracia da república do rock dos últimos dois séculos. Há 
um medo real de que algo possa derrubar tudo isso, que um 
tirano possa se envolver ou o que quer que seja. 

Dr. Derek Sainsbury:   00:37:10   E para muitos americanos na época, eles olhavam para a fé não-
protestante, então os católicos e os santos dos últimos dias 
basicamente, como sendo suspeitos e que seus pensamentos 
ou idéias poderiam derrubar ou que sua imigração, na verdade, 
também poderia derrubar a república. E eles falaram em termos 
disso também. 

Dr. Derek Sainsbury:   00:37:35   E não é só dizer algo para chicotear a máfia. Estes foram os 
sentimentos que foram expressos sobre os católicos. Estavam 
difundidos naquela época, quase a idéia de que, sim, a 
liberdade de religião é para os protestantes, mas não tanto para 
os católicos e para este povo santo dos últimos dias, estes 
mórmons como eles os chamariam então. E assim, isso também 
é importante ter como pano de fundo que essas são as 
discussões que estão acontecendo. 

Hank Smith:   00:38:06   Uau. 

Dr. Derek Sainsbury:   00:38:07   Muito bem. Então, está bem, e novamente, sai fora de ordem, 
1835. 

Hank Smith:   00:38:11   Certo, sim. Então, isto está muito fora de ordem. 

Dr. Derek Sainsbury:   00:38:14   Então, eu vou quebrá-lo. Em vez de ir verso a verso, quero fazer 
esta um pouco mais tematicamente. O que diz esta seção sobre 
governos em geral, o que diz sobre o papel do governo para os 
governados, e depois aqueles que são governados, qual é seu 
papel para o governo, depois religião e estado, e depois o tipo 
dos dois últimos versos, reparação e escravidão. 

Dr. Derek Sainsbury:   00:38:43   Portanto, os governos em geral, está bem, então no versículo 
um, ensina, acreditamos que os governos foram instituídos por 
Deus para o benefício dos homens. Portanto, o governo é bom. 
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Ele vem de Deus, é necessário. No versículo seis, diz ele, para 
regular nossos interesses como indivíduos e nações entre o 
homem e o homem. Nem todos concordam em tudo, 
precisamos de um governo. No versículo dois, que ele exige leis. 
E depois no verso três, que pode haver diferentes tipos de 
governos. 

Dr. Derek Sainsbury:   00:39:15   Assim, nele diz que esses líderes devem ser procurados e 
defendidos pela voz do povo se uma república ou a vontade do 
soberano, ou a vontade do rei, ou qualquer outro tipo de 
governo que exista. Portanto, não se trata apenas de repúblicas 
ou de democracia, mas de governo em qualquer lugar. Um 
governo ruim é melhor do que nenhum governo. 

Dr. Derek Sainsbury:   00:39:37   Porque se você olhar no versículo seis, no meio do versículo 
seis, diz que os governos são necessários porque, sem eles, há 
anarquia e terror. Quer dizer, se todos podem ser o governo e 
decidir como as coisas vão, então as coisas desmoronam. Então, 
é mais ou menos isso que é governo e é por isso que Deus tem 
governo na Terra. 

Dr. Derek Sainsbury:   00:39:58   E então o próximo papel do governo para o governo ou o que o 
governo deveria estar fazendo em relação aos cidadãos, 
independentemente de ser república ou se é um rei soberano 
ou algo parecido. Verso um, fazer leis e administrá-las para o 
bem e a segurança da sociedade. É por isso que o governo 
existe. Que podemos prosperar e nos dar bem e ser protegidos. 

Dr. Derek Sainsbury:   00:40:23   Então, no verso dois, estes começarão a soar familiares. O livre 
exercício da consciência, o direito de propriedade, a proteção 
da vida. E assim, você pensa na Declaração de Independência. 
Consideramos estas verdades como evidentes por si mesmas. 
De fato, evidentes por si mesmas serão usadas os direitos 
inalienáveis herdados no versículo cinco. A vida, a liberdade e a 
busca da felicidade. 

Dr. Derek Sainsbury:   00:40:50   Você sabe o que o rascunho original que Jefferson escreveu 
tinha para... 

John Bytheway:   00:40:54   Eu faço, eu faço. 

Dr. Derek Sainsbury:   00:40:56   Vá em frente, John. 

John Bytheway:   00:40:57   A vida, a liberdade e a busca de bens. 

Dr. Derek Sainsbury:   00:41:00   Correto, correto. 

https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=26O4XJKKvkACmVM1FWotXxLyh0IB28MFSFgrqsyWYGD0J-9f9L3Fysgaxbn7TWuJp6UuH0-8gOT0M9dr2g3mzzGBdNI&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=2355.89
https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=QSGXBot1LId4dyz54-vsujQufHW1U031ljSrwuhCIixEwyldQI3RUcC5eGXUK6VDCUGJGJUFyaSK_UO0LfnmMh5uwf0&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=2377.22
https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=GnllJV7mfKXWIw_qodkMguNPhTqb6kg1xjNpVfESHxzDT7JncOcMFCFZ_tz9cD6sVdsoyDWUExTIKfzpQDLBRWbIyOg&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=2398.79
https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=RZmt9QuuD00m6AlPaDsBTNty8ZlStON6wEqL_Rqp4NcR3SxWvAxp9PQIpPHXim23jWB--RTZ7H032mnVhPrP7TGhHHg&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=2423.62
https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=-dOHLQfHXYNOIY0uSq2-iR8O2sjDRHGQ95sTzEFgcrf1jnWoTjiusdyJwsEHNj23-W_5YYPSpnRCceZrsLUEVG6sNIg&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=2450.75
https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=eOgcwdyqw-3j3-kmQDBLZbTX2_7zR-riTQhLBURbk9LFSr4eVmNncGeiT8fWPL1UWtghylO-Npql7ihMHvK5x6vRPvI&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=2454.93
https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=yjIcWTgILUHrr4Z3RKWjl9xj03UKQfZjMoEWjdwpNbqSK3bH-0bJRp47LpThgAddcCWj58SlZM_oEJAVaWbLu6XN-ZA&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=2456.32
https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=lun6YEdl73bR-hmI32PfWGiUItinV8VEvS4OK2OqHfwDrzAuaYzgJlgk1BA7g-fGXeheoV02ta8xZz6TXPXu5jFL6fw&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=2457.42
https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=hpGiYZWX7B5QwVgSSW-0OxbyJcAl9-3uJBnL3GNF9sU6jPUk56WrInMnva-RUO2Wci1RPAp_EuNHwrTV8QXSLs0Ba3Y&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=2460.49


John Bytheway:   00:41:02   Sim. 

Dr. Derek Sainsbury:   00:41:03   Mas isso foi editado. 

John Bytheway:   00:41:05   Sim. 

Dr. Derek Sainsbury:   00:41:06   E isto volta a ser editado, está bem? 

John Bytheway:   00:41:09   Perseguição de bens imóveis. 

Dr. Derek Sainsbury:   00:41:11   E isto, ele é editado de volta porque é um exercício livre de 
consciência e controle do próprio. 

John Bytheway:   00:41:14   E controle de propriedade. 

Dr. Derek Sainsbury:   00:41:16   E a proteção da vida. Então, eles realmente a escrevem de volta 
quando escrevem isto. 

John Bytheway:   00:41:22   E eles acham que não é verdade que Jefferson a recebeu, foi 
George Mason, que na constituição da Virgínia, ele tinha 
algumas dessas idéias. George Mason é aquele que se recusou a 
assinar a Constituição porque não tinha uma Carta de Direitos. E 
ele queria algumas dessas coisas lá dentro. É realmente 
interessante. Quer dizer, isto está escrito numa época em que 
os santos estão sendo mobedecidos, certo? 

Dr. Derek Sainsbury:   00:41:46   Certo, sim. 

John Bytheway:   00:41:48   E a Constituição, não estava funcionando. Alguém colocou desta 
maneira, ajude-me se você souber quem era. Mas é um 
documento aspiracional. Estamos aspirando a estes princípios e 
ideais e é como se todos nós fôssemos. Nós temos as escrituras. 
Aspiramos a viver da maneira que eles nos pedem, e às vezes 
não estamos lá. Mas isso não significa que elas não sejam 
verdadeiras. E isso não significa que a Constituição não seja 
válida. É um documento aspiracional. Nem sempre estivemos à 
altura disso. Mas é a isso que estamos aspirando. 

Dr. Derek Sainsbury:   00:42:19   Absolutamente, absolutamente. Isso está muito bem dito. E 
vamos ver. Então, no verso três, para administrar a lei 
igualmente e com justiça. Este é novamente, ainda o papel do 
governo. No verso quatro, no final, conter o crime, mas nunca 
controlar a consciência, punir a culpa, mas nunca suprimir a 
liberdade da alma. 

Dr. Derek Sainsbury:   00:42:46   E quero dizer, eu acho que hoje, estamos começando a ver um 
pouco desse tipo de pensamento iliberal, liberalismo não no 
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sentido político de esquerda e direita, mas no sentido do 
pluralismo e liberdade de pensar da maneira que você quer 
pensar e agir da maneira que você quer agir, desde que você 
não tire esses mesmos direitos de outras pessoas. Portanto, é 
muito interessante que essa mesma conversa que estamos 
tendo agora esteja bem ali dentro. 

Dr. Derek Sainsbury:   00:43:15   E então, versículo cinco, esta é também uma grande afirmação, 
em direção ao fundo, que os governos têm o direito de 
promulgar tais leis como em seus próprios julgamentos são 
melhor calculados para servir ao interesse público, ao mesmo 
tempo, porém, mantendo sagrada a liberdade da consciência. 
Portanto, há um equilíbrio aí, que os governos têm que 
aprender o equilíbrio entre os direitos individuais e as 
necessidades coletivas. E nós temos que ser capazes de 
descobrir e os governos têm que fazer isso. 

Dr. Derek Sainsbury:   00:43:50   E depois vejamos, o último está no versículo oito, ele diz que 
eles devem punir o crime. Que os governos devem punir o 
crime de acordo com a criminalidade. Portanto, o crime mau 
precisa ser punido severamente e outros não. Portanto, isso é o 
que acreditamos como igreja de nossa herança da Declaração 
de Independência na Constituição e na república em que 
estamos, mas nos sentimos tão importantes para todos os 
governos, que os governos são bons. 

Dr. Derek Sainsbury:   00:44:22   Eles existem por uma razão. Eles vêm de Deus, a idéia deles, e 
eles devem proteger as pessoas nos direitos e devem equilibrar 
as necessidades da sociedade e ser iguais perante a lei e justos, 
independentemente de quem sejam as pessoas. 

Dr. Derek Sainsbury:   00:44:36   Agora, como você mencionou, John, 1835, a escravidão é legal. 
E assim, obviamente, isso não é fazer isso ou mesmo seguir o 
que o Senhor diz na Seção 101 quando fala da Constituição, que 
ninguém deve estar em cativeiro uns com os outros. Às vezes, 
como se tomássemos a Bíblia como sendo inerrante e infalível, 
cada palavra está exatamente do jeito que Deus quer e cada 
verdade está exatamente do jeito que Deus quer. 

Dr. Derek Sainsbury:   00:44:58   Demasiadas vezes em nossa adoração à Constituição, fizemos a 
mesma coisa e dissemos cada palavra que está lá dentro é 
inspirada e precisa estar lá dentro. Bem, desculpe, não creio 
que Deus tenha inspirado os três quintos do compromisso sobre 
o que significa um escravo ou a escravidão, em primeiro lugar. 
Mas a proteção da vida, da liberdade, da liberdade de 
consciência, de governar pelo povo, tudo isso são coisas que 
precisam ser agenciadas. A escravidão é exatamente o oposto 
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disso. E nós não temos vivido à altura disso. E pagamos um 
preço enorme por isso. Certo? 

John Bytheway:   00:45:30   Eu também acho. Eu estava olhando para isto antes quando 
estava me preparando, mas o George Mason fez este 
comentário realmente interessante sobre pecados nacionais 
que não podem ser pagos na próxima vida. Eles devem ser 
pagos nisto. E ele estava falando sobre escravidão e nós vamos 
pagar por isso. E talvez essa tenha sido sua própria maneira de 
profetizar a guerra civil. 

Dr. Derek Sainsbury:   00:45:53   Bem, e a guerra civil, 600.000 soldados mortos, e isso nem 
sequer fala dos civis ou daqueles que morreram ou, na verdade, 
do problema nacional da heroína e do problema da morfina 
após a guerra, que a maioria das pessoas não fala por causa de 
todos os amputados. 

John Bytheway:   00:46:11   Bem, fale sobre isso, fale sobre isso. O que é isso? 

Dr. Derek Sainsbury:   00:46:14   Bem, quer dizer, assim, no final dos anos 1800, você poderia 
pedir morfina ou heroína até mesmo cocaína fora do catálogo 
da Sears. Assim, durante a guerra, essa é a primeira grande 
guerra em que essas drogas são usadas para tirar a dor para 
fazer cirurgias. E, é claro, sabemos agora, palavra de sabedoria, 
sabemos agora que estas coisas são viciantes. E toda essa 
geração de homens feridos, tantos deles vivem o resto de suas 
vidas como o que chamaríamos hoje, viciados em drogas e nos 
efeitos das guerras civis, o que estou tentando dizer continua e 
continua e continua. E você fala em pagar um preço pelo 
pecado nacional, está falando de 600.000, 99% dos quais são 
brancos, não negros, que morrem e... 

John Bytheway:   00:47:05   E porcentagem da população. 

Dr. Derek Sainsbury:   00:47:08   Sim, e nunca houve nada parecido em nossa história. 

John Bytheway:   00:47:11   Sim. 

Dr. Derek Sainsbury:   00:47:12   E acho que isso ainda não foi totalmente redimido. Eu também 
não acredito nisso. Minha esperança é que quando falamos 
sobre a Constituição, falemos sobre o que Deus mesmo disse 
em 101 sobre para que serve, e não que o documento inteiro 
seja esta escritura revelada do céu. 

John Bytheway:   00:47:31   E certamente, nosso comportamento não correspondeu. Sim, 
então quando você diz 101, vamos apontar para pessoas que 
seriam versos como 77 a 80, provavelmente. 
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Dr. Derek Sainsbury:   00:47:44   E mais uma vez, a brevidade é para que as pessoas possam 
exercer sua agência moral. É disso que se trata neste lugar, a 
mortalidade. 

John Bytheway:   00:47:53   Assim, falando em dicotomias de Utes e Cougars, fui para a 
Universidade de Utah logo após minha missão. E lembrei-me na 
audiência da classe de ciência política, eles a chamam de punho 
girando para a direita, que eu vejo um pouco articulada aqui 
algumas vezes. Você tem o direito de balançar o punho até 
chegar ao meu nariz. 

Dr. Derek Sainsbury:   00:48:19   Correto. 

John Bytheway:   00:48:20   Essa idéia. E assim, sim, o governo pode fazer isso. Mas assim 
que começa a infringir o que os indivíduos podem fazer, e isso 
se articula muito aqui, onde o punho que balança à direita pára. 

Dr. Derek Sainsbury:   00:48:33   Correto. E esse é o equilíbrio delicado, tentando decidir onde 
isso está. E assim, vamos então mudar para o que isto está 
falando, tanto quanto nós como cidadãos, como devemos agir 
em relação ao governo. Assim, no verso um, logo de cara, ele 
responsabiliza os homens por seus atos em relação a eles. Quer 
dizer, é bastante simples que não podemos ficar indiferentes ao 
governo que será responsabilizado por nossa interação, ou pela 
falta dela com o governo. 

Dr. Derek Sainsbury:   00:49:10   Se você olhar o versículo cinco, ele diz, ou desculpe-me que este 
documento diz: "Todos os homens são obrigados a sustentar e 
sustentar os respectivos governos nos quais residem". E se você 
descer um pouco, essa sedição e rebeldia são inapropriadas 
para cada cidadão assim protegido. Nós devemos sustentar e 
trabalhar dentro do governo. 

Dr. Derek Sainsbury:   00:49:31   Mude as políticas elegendo pessoas diferentes ou defendendo a 
reparação, concorrendo você mesmo, o que a primeira 
presidência já disse várias vezes antes das eleições, que não 
devemos ser desligados do governo, que devemos fazer parte 
dele. Que deveríamos fazer parte disso. 

Dr. Derek Sainsbury:   00:49:54   E então em verso, vejamos, versículo seis, acreditamos que cada 
homem deve ser honrado em seu posto, governantes e 
magistrados sendo colocados para a proteção dos inocentes e a 
punição dos culpados. E que, às leis, todos os homens devem 
mostrar respeito e deferência. Portanto, devemos respeitar as 
leis da terra. Se quisermos leis diferentes, devemos trabalhar 
para mudá-las. E devemos respeitar as pessoas em seus 
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escritórios pelo fato de que precisamos de escritórios de 
pessoas que possam fazer essas coisas por nós. 

Dr. Derek Sainsbury:   00:50:26   E mais uma vez, quero dizer, e isso é tudo ao longo da história 
dos Estados Unidos. Mas isso tem crescido recentemente em 
nossas vidas. O descaso com as pessoas e com a lei não é bom. 
Não leva a um bom lugar. E os santos souberam disso em 
primeira mão. 

John Bytheway:   00:50:47   Sim, é a coisa da anarquia e do terror. Se há leis que não são 
seguidas, então é, por que tê-las? 

Dr. Derek Sainsbury:   00:50:56   Sim, temos visto muito disso ultimamente. O último é o 
versículo oito. No final do versículo oito, diz que devemos usar 
nossa capacidade de punir os infratores contra as boas leis. 
Portanto, em outras palavras, não devemos olhar para o outro 
lado. Deveríamos estar ajudando o governo a reprimir o crime. 
Lembro quando eu era criança, todo o bairro, a coisa da 
vigilância do bairro, cara, foi levada muito a sério na minha 
infância, não nos meus adolescentes, mas na minha infância, 
bairro, cara. Quero dizer, as pessoas faziam tarefas e não se 
podia escapar de nada. Era terrível para uma criança. 

Dr. Derek Sainsbury:   00:51:32   Você coloca um papel higiênico sem ser pego. Quero dizer, não 
houve crime naquela casa em que vivi por seis anos. Não havia 
crime algum naquela área. 

Hank Smith:   00:51:41   E notei no versículo oito, levando os infratores contra as boas 
leis à punição. Então, há um momento lá, onde essa palavra 
"bom" é interessante, não é? Onde eu posso decidir como 
cidadão, quase, que essa não é uma boa lei. Não vou me virar 
assim e assim porque essa não é uma boa lei. Isso me faz 
lembrar William Tyndale e aqueles que contrabandeiam a Bíblia 
inglesa para a Inglaterra e tentam pegá-los. E por que você não 
está nos ajudando? Bem, não é uma boa lei. 

Dr. Derek Sainsbury:   00:52:14   Sim. Para nós, mais tarde em nossa história, como se não nos 
tivéssemos entregado um ao outro nos atos de poligamia. 
Consideramos isso como uma violação de nossos direitos. E 
ainda estamos passando pelos tribunais. E assim, não 
estávamos apenas entregando um ao outro ao governo federal. 
Mas coisas gerais que todos nós podemos concordar como 
sendo crime. Sim, precisamos apoiar e ajudar o governo. 

Dr. Derek Sainsbury:   00:52:42   Ok, e aqui está o grande, religião e estado, o que isso significa? 
Igreja e governo? Porque essa é a verdadeira razão pela qual 
eles estão escrevendo isso é porque as pessoas os estão 
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entendendo mal. E elas não querem ser mal compreendidas. E 
isso não funcionou para elas. Seus direitos religiosos não foram 
protegidos. Seus vizinhos religiosos negaram-lhes seus direitos. 
Então, quando olhamos para isso, tudo se entrelaçou do verso 1 
ao verso 10. Em cada verso, há algo sobre isso. 

Dr. Derek Sainsbury:   00:53:14   Certo, então no versículo um e no versículo quatro, diz que 
tanto o governo quanto a religião são instituídos por Deus. 
Portanto, eles têm a mesma fonte de autoridade. Isso é 
realmente diferente da moderna idéia secular de separação da 
igreja e do estado, que é muito mais uma divisão. A separação 
da igreja e do estado tem sido maravilhosa para nós, para 
conseguirmos uma restauração, para irmos ao redor do mundo 
e fazê-la. Mas a separação da igreja e do estado tem apenas 300 
anos de idade. 

Dr. Derek Sainsbury:   00:53:47   Durante muito tempo, foi restrito aos protestantes nos Estados 
Unidos. E estamos voltando a uma monarquia. É para lá que 
estamos indo, eventualmente, no milênio. Portanto, o problema 
é que, de certa forma, jogamos o bebê fora com a água do 
banho. A idéia de que estamos tentando separar os dois, e 
demais na sociedade ocidental, nós expulsamos Deus 
totalmente dela, quando ambos deveriam se originar de Deus. E 
assim, há ali esse equilíbrio. 

Hank Smith:   00:54:19   É muito bem dito. 

John Bytheway:   00:54:20   E qual é a verdadeira redação da emenda. O Congresso não fará 
nenhuma lei que respeite o estabelecimento da religião. 

Dr. Derek Sainsbury:   00:54:29   Sim. 

John Bytheway:   00:54:29   Essa é a redação propriamente dita? 

Dr. Derek Sainsbury:   00:54:31   Restringindo o livre exercício da religião. 

John Bytheway:   00:54:33   O livre exercício do mesmo. 

Dr. Derek Sainsbury:   00:54:35   Sim, e um exercício livre. Portanto, não nos impedindo de 
exercer nossos direitos de acreditar no que queremos acreditar 
e naquelas ações que se seguem, mas também não nos 
impondo uma religião estatal, o que é o caso em todos os 
outros lugares do mundo e, na verdade, em qualquer outro 
lugar no tempo. Quero dizer, não há diferença entre o 
imperador romano enquanto Deus na Terra ou o governante 
sumério, ou o governante egípcio, ou a rainha Isabel for o chefe 
da Igreja Anglicana. 
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John Bytheway:   00:55:11   Igreja e Estado, sim. 

Dr. Derek Sainsbury:   00:55:13   A igreja e o estado. E mesmo aqui nos Estados Unidos, a maioria 
das colônias tinha uma religião oficial do estado, ela muda. 
Portanto, é muito nova a idéia de que existe esta separação. É 
claro, as mãos de Deus nela, para que possamos ter o que 
temos e ter a capacidade de ir pelo mundo e as pessoas possam 
acreditar no que querem e em todas essas coisas. Mas não é a 
ordem natural das coisas, eu acho, como nós dizemos. E às 
vezes, quando vivemos em um momento, olhamos para o resto 
do tempo e dizemos: "Eles entenderam errado". 

Dr. Derek Sainsbury:   00:55:42   E não estou dizendo que eles não entenderam errado. Mas a 
idéia de que a separação da igreja e do estado para sempre, e 
especialmente a maneira como ela se desenvolveu até onde há 
o estado e depois Deus é o que você faz em particular. Você não 
traz isso para a esfera pública. Não aja na esfera pública. Não 
tente influenciar a esfera pública. Não é isso o que se pretende. 

John Bytheway:   00:56:06   Sim, chegar aonde sua opinião não é válida porque você vem de 
uma mentalidade religiosa. Sim. A melhor forma de governo 
seria um rei justo, não é mesmo? E vemos que com o rei 
Benjamin, rei Mosias, nem sempre funcionou muito bem. De 
fato, a mensagem do Livro de Mórmon, Kingsley, certamente 
isto leva ao cativeiro disse, irmão Jared, e ele disse: "Não me 
chame de Shirley". Eu sempre adorei trazer essa piada na aula. 

John Bytheway:   00:56:39   E assim, eles estabeleceram o reinado dos juízes onde, hei, 
estas são estas leis que Deus nos deu. E vamos nomear juízes 
para nos julgar de acordo com as leis que Deus nos deu. Mas 
sim, quando Jesus vier, esse será um rei justo. 

Dr. Derek Sainsbury:   00:56:53   Sim. 

John Bytheway:   00:56:53   Como você disse, traga-o. 

Dr. Derek Sainsbury:   00:56:55   Vejamos o versículo quatro. Desculpe-me, três. Assim, seus 
direitos, seus direitos religiosos podem infringir os direitos de 
outra pessoa. Verso quatro, o governo não deve ditar o que nós 
adoramos. Não acreditamos que a lei humana tenha o direito 
de interferir na prescrição de regras de adoração para vincular a 
consciência dos homens nem ditar formas de devoção pública 
ou privada. Portanto, ambas as frases da Primeira Emenda, o 
livre exercício da religião, mas também não o estabelecimento. 
Eles a chamam de cláusula de estabelecimento, o 
estabelecimento de uma igreja nacional ou de uma igreja 
estatal. 
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Dr. Derek Sainsbury:   00:57:35   E depois o versículo cinco, que interesse público versus 
liberdade de consciência e que liberdade de consciência é 
geralmente o termo usado para a idéia de liberdade de religião. 
Versículo seis, o homem é responsável perante o governo pelas 
regras entre os homens e perante o céu pelas regras entre os 
homens e o céu. 

Dr. Derek Sainsbury:   00:57:57   E é no versículo sete que se chega a ser realmente específico. 
Acreditamos que os estados e governos governantes têm o 
direito e são obrigados a promulgar leis, mais uma vez, pensar 
em sua experiência, para a proteção de todos os cidadãos no 
livre exercício de sua crença religiosa. E não acreditamos que 
eles tenham o direito de privar os cidadãos deste privilégio ou 
de prescrevê-los ou dizer-lhes qual deve ser sua opinião. 

Dr. Derek Sainsbury:   00:58:27   E então o versículo oito não é ... Então o versículo nove, agora, 
temos que ler isto com muito cuidado ou não o entendemos 
bem. Não acreditamos que seja apenas para misturar a 
influência religiosa com o governo de prata. Então, se você 
parar por aí, isso faz parecer o argumento secular moderno de 
que não deveria haver nenhuma influência. Mas não é isso que 
diz o verso. E já vi algumas pessoas chegarem a este verso e 
usarem isso, para dizer, bem, a igreja não deveria falar sobre 
maconha medicinal ou o que quer que seja. 

Hank Smith:   00:58:59   Eles não devem ter nenhuma influência. 

Dr. Derek Sainsbury:   00:59:01   Sim, eles não deveriam. Certo. A próxima palavra é... 

John Bytheway:   00:59:03   Você está autorizado a falar. 

Dr. Derek Sainsbury:   00:59:04   Certo, sim. Onde uma sociedade religiosa é fomentada e outra 
prescrita em seus privilégios espirituais e os direitos individuais 
de seus membros como cidadãos são negados. Portanto, não é 
que não devamos trazer nossa experiência religiosa para o 
governo. Não é o caso de modo algum. É que eles não devem 
ser misturados onde, por exemplo, digamos primeiro, elegemos 
um presidente que depois diz ou um governador... 

John Bytheway:   00:59:30   Um que é favorecido em relação a outro. 

Dr. Derek Sainsbury:   00:59:32   Sim, onde dizem: "Muito bem, vamos tratar este povo de 
maneira diferente deste povo", o que não deveria acontecer, 
que é exatamente a experiência que os santos dos últimos dias 
tiveram e vão ter. E depois, no versículo 10, que as regras 
religiosas são para as sociedades religiosas. As religiões não 
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devem fazer regras para o resto do povo, para o resto da nação, 
que existe essa separação dessa maneira. 

Dr. Derek Sainsbury:   00:59:59   Assim, diz o versículo 11, agora você pode começar a ver os 
punhos cerrados do que nós experimentamos. E você pode ver 
toda ela cavando a caneta dele no papel. Acreditamos que os 
homens devem apelar à lei civil para a reparação de todas as 
rodadas e queixas, o que eles fizeram e foram negados em 
todos os níveis do governo do Missouri e cartas para a 
imprensa. Assim, também enviamos uma carta a Andrew 
Jackson, a quem ele pediu que seu secretário de guerra nos 
respondesse, dizendo que isto está fora do governo nacional. 

Dr. Derek Sainsbury:   01:00:40   E novamente, nesta época, a Carta de Direitos era na verdade 
apenas direitos federais. Eles não pertenciam dentro dos 
estados. E é por isso que os governos federais não se 
envolveram porque a questão dos direitos dos estados era 
muito, muito forte. O governo só pode se envolver se houver 
sedição ou rebelião. E eles não viram isto como uma sedição ou 
rebelião, mesmo que... 

Hank Smith:   01:01:11   Sim, então a idéia é, sim, a idéia é que seus líderes do Missouri a 
resolvam, e eles estão dizendo, é isso que estamos tentando 
fazer. 

Dr. Derek Sainsbury:   01:01:17   No primeiro caso, alguns deles estavam na máfia e depois, em 
1838, mais tarde, a milícia, a definição de máfia e milícia são a 
mesma coisa. Portanto, onde o abuso pessoal é infligido ou o 
direito de propriedade ou caráter infringe, onde existem leis 
que protegem o mesmo. Portanto, isso, acreditamos que, mas 
acreditamos que todos os homens têm razão em defender-se, 
seus amigos e propriedade e o governo de agressões e invasões 
ilegais de todas as pessoas em tempos de exigência, exigência, 
não sei como dizer essa palavra. 

Dr. Derek Sainsbury:   01:01:59   Quando você não tem outra escolha. As pessoas estão caindo 
em sua casa, você não tem escolha para recorrer ao juiz, onde 
não é possível recorrer imediatamente às leis e ao alívio 
oferecido. E assim, isso, mais uma vez, sai das revelações das 
seções do acampamento de Sião, onde se elas continuam a vir 
sobre você, então você tem o direito de retornar fogo, se 
quiser, para proteger suas casas para proteger seu povo, que é 
o que vai acontecer. 

Hank Smith:   01:02:25   John, parece que Kat Moroni escreveu isso quase. 
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John Bytheway:   01:02:30   Sim, estamos recebendo alguns. Isto é o que eu amo nisto é que 
o rei Mosias, quando todos os seus filhos foram em missões e 
ele não tinha ninguém a quem dar o reino, ele pensa: "Vamos 
começar um novo sistema". E é divertido ler estas idéias e 
princípios e como que equipará-los com o que estamos vendo 
aqui. 

Dr. Derek Sainsbury:   01:02:50   Vejo Kat Moroni entusiasmada. Você está justificado em 
defender a si mesmo, seus amigos e seus bens. 

John Bytheway:   01:02:56   Exatamente. 

Dr. Derek Sainsbury:   01:02:56   Seu governo de agressão ilegal. 

Hank Smith:   01:02:58   Deixe-me escrever isso no meu casaco para você. 

Dr. Derek Sainsbury:   01:03:00   Sim. Grande parte da restauração flui do Livro de Mórmon. 
Como você sabe como construir uma igreja? O que é a 
doutrina? E assim, essas palavras seriam naturais para Oliver, 
que leu e escreveu mais sobre o Livro de Mórmon do que 
qualquer outra pessoa. Certo. E assim, está dentro dele. Então, 
sim, quero dizer, Kat Moroni lá. Eu ia falar, John, com a 
experiência de ir para o reinado de um juiz, não funcionou. 
Dentro de alguns anos, você tem o homem rei e tem uma 
guerra civil. E assim, mesmo quando parece que é um sistema 
melhor, nem sempre funciona. 

John Bytheway:   01:03:41   Sim, a idéia é para funcionar. Mas é isso que eu digo às minhas 
turmas, vocês sabem quem é esse personagem Amalickiah e 
como assim que eles decretam o reinado dos juízes, há todas 
essas pessoas que querem voltar a ter um rei. E desde que eles 
o estabeleceram, há pessoas que querem continuar voltando. E 
isso é um bom ponto. Mais uma vez, há muitos ideais aqui que 
nos faltam. 

Dr. Derek Sainsbury:   01:04:03   Sim. E então o versículo 12, este é um tipo de coisa que se 
destaca como sendo diferente. E novamente, temos que 
lembrar o contexto, tudo o que falamos sobre o que nos levou a 
isso. Nele, diz que acreditamos que devemos pregar e que é 
bom pregar às nações. Mas não acreditamos que seja correto 
interferir nos escravos, portanto escravos, nem pregar o 
evangelho nem batizá-los, contrariamente à vontade e ao 
desejo de seus senhores, nem imiscuí-los ou influenciá-los no 
mínimo para fazê-los ficar insatisfeitos com suas situações nesta 
vida, pondo assim em risco a vida dos homens. 
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Dr. Derek Sainsbury:   01:04:40   Mais uma vez, pense na revolta de Nat Turner. Pense que eles 
estão tentando voltar para o Missouri, tudo isso. Tal 
interferência acreditamos ser ilegal, injusta e perigosa para a 
paz de todo governo, permitindo que os seres humanos sejam 
mantidos em servidão. Agora, isso soa no topo. Não é um 
endosso à escravidão, mas alguém poderia lê-la dessa maneira. 
Não é. É aquele aviso no final, todo governo que permite a 
escravidão, nós trabalhamos dentro do governo. Como não 
dissemos nada de errado, você apenas disse para libertar os 
negros, talvez você queira pensar em vir aqui este é um estado 
escravo, e tudo explodiu. 

Dr. Derek Sainsbury:   01:05:16   E depois há este grande medo nacional do sul, que agora se 
estende de quando é o próximo Nat Turner. Mas o interessante 
é que a campanha presidencial de Joseph Smith é na verdade o 
oposto. Ele vai pela abolição e envia missionários para o sul com 
essa mensagem, que achei bastante interessante quando se 
trata do que aprendi sobre o que aconteceu lá. 

Dr. Derek Sainsbury:   01:05:46   Então, é aí que eles estão em 1835. É isso que eles colocam para 
tentar consertar cercas no Missouri e deixar as pessoas em 
Ohio. Não, não estamos tentando tomar o controle de Ohio. 
Não estamos nos misturando para que seja apenas Mórmon 
Ville ou o que quer que seja. Mas isso não é o fim. 

Dr. Derek Sainsbury:   01:06:08   Nossa próxima seção de Doutrina e Convênios é nove anos 
depois, uma espécie de retomada de 1843 de que você falou 
antes, mas muita coisa acontece entre 1843 e 1844 quando 
Joseph foi morto, inclusive por que Joseph foi morto. O que está 
levando a isso? 

John Bytheway:   01:06:29   Por favor, junte-se a nós para a parte três do followHIM. 
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Aviso de Conteúdo (CW): Violação, violência 

John Bytheway:  00:01  E agora a Parte III do followHIM. 

Dr. Derek Sainsbury: 00:05  Ok. Então a experiência que eles tiveram no Missouri não foi 
boa. Eles divulgaram esta seção 134, mas a experiência não fica 
muito melhor. Então, um ano depois, os santos se mudaram 
para o Condado de Clay e as coisas estão começando a ficar um 
pouco cabeludas lá. E é interessante o que o governo decide 
fazer. Eles decidem literalmente criar um novo condado, como 
disse um legislador, uma Reserva Mórmon. Agora lembre-se, 
apenas quilômetros do outro lado do rio são os Territórios 
Indígenas, o que é uma reserva, certo? 

Dr. Derek Sainsbury: 00:42  E por esta altura, particularmente na fronteira, estamos sendo 
vistos, embora a maioria dos membros da Igreja seja da Nova 
Inglaterra e da região do Meio Atlântico, estamos sendo vistos 
como uma raça diferente. Ultimamente tem havido muitas boas 
bolsas de estudo, nos jornais, estamos sendo vistos como uma 
raça inferior, como muitos brancos fizeram naquela época, 
como semelhantes aos índios americanos ou aos escravos 
negros. E é interessante que o legislador usasse o termo 
Reserva Mórmon, certo? Um lugar para onde você pode ir ou 
podemos simplesmente mantê-lo confinado. 

Dr. Derek Sainsbury: 01:23  E nós o tomamos porque é um lugar para estar, onde podemos 
nos reunir de novo em segurança, e Ohio está se desfazendo, e 
assim o fazemos. Vamos para o Condado de Caldwell e 
montamos o Far West. E um dos outros condados que é feito 
disso, o Condado de Daviess ao norte, foi feito para ser aberto a 
todos. E nós também entendemos isso como nós. Mas as 
pessoas que eram Missourianos e que queriam se mudar para 
lá, levaram isso a significar, não, você deveria basicamente ficar 
na reserva, certo? E isto leva até 1838, a eleição do Congresso 
está chegando e alguns de nossos santos lá, naquele condado 
de Daviess vão votar na sede do condado chamada Gallatin. 
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Dr. Derek Sainsbury: 02:11  E eles são recebidos por homens que vão tentar impedi-los de 
votar. E eles estão sendo chicoteados por um candidato para 
impedi-los. E uma briga de punhos eclode, que leva as pessoas a 
agarrar madeira do pátio próximo de ambos os lados e apenas 
baterem um no outro severamente. E o resultado final é que 
não temos direito a voto. Nós, literalmente, somos impedidos 
de exercer o direito de voto. E os rumores voam a partir disso e 
as pessoas levam isso a significar, o que quer que elas queiram 
que signifique. E esse é o início da chamada Guerra do Missouri, 
a Guerra Mórmon de 1838. 

Dr. Derek Sainsbury: 02:51  E as coisas, é claro, como sabemos, estão fora de controle. E 
você literalmente tem milícias de outros condados indo contra a 
milícia do Condado de Caldwell, que é quase exclusivamente 
santa dos últimos dias. Vocês têm uma guerra civil, é o que 
realmente está acontecendo. Na verdade, antes do Kansas 
sangrar, falamos sobre o Kansas Sangrento que leva à Guerra 
Civil, certo? Quando o Kansas for feito um lugar onde a 
soberania popular, onde você vai para lá e então o povo votará 
sobre quem é... Se vai ser escravo ou livre. E assim você tem 
estes conflitos que se chamam Kansas Sangrento, o que leva 
direto à Guerra Civil. 

Dr. Derek Sainsbury: 03:32  Bem antes do Kansas sangrar, duas décadas antes do Kansas 
sangrar, o Missouri estava sangrando, certo? E, claro, isso 
termina com a infame ordem de extermínio e Joseph Smith na 
prisão e coisas horríveis. Alguns santos dos últimos dias foram 
mortos, todos os santos dos últimos dias perderam bens, bens 
pessoais, pessoas espancadas, mulheres estupradas. É 
simplesmente horrível. E mais uma vez, no meio do inverno, 
tendo que deixar o estado, atravessar o Mississippi congelado. E 
assim, é um traumatismo... Comparado, antes de tudo, com o 
condado de Jackson, onde as coisas que acontecem são mais 
traumáticas. Mas também é na época em que a Igreja estava 
dividida em dois lugares diferentes. 

Dr. Derek Sainsbury: 04:22  Aqui, a Igreja que é o fiel está toda em um só lugar. E então esta 
é apenas uma experiência incrivelmente traumática que nos 
assombra de alguma forma até hoje, certo? Com o Moinho de 
Haun sendo a mais famosa das atrocidades. Mas nós nem 
sequer falamos o suficiente sobre os outros traumas, 
particularmente sobre as mulheres que foram estupradas. E 
assim, quando somos expulsas, o general que está no comando, 
o General Clark na verdade diz, não se reúnam novamente, 
nunca mais. Este é o problema, vocês se reúnem e tentam 
construir sua Sião e ela não pertence, basicamente, aos Estados 
Unidos. 
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Dr. Derek Sainsbury: 05:01  Ele não usou essas palavras, mas é basicamente isso que ele 
está dizendo, então seja como todas as outras igrejas e viva em 
lugares diferentes e acredite nas coisas. E alguns dos líderes 
como Sidney Rigdon e outros dizem: "Sim, acho que é uma boa 
idéia, isto não está dando certo". "E Joseph escreve da cadeia: 
"Não, não. Nós nos reunimos". Certo. E enquanto ele ainda está 
na cadeia, ele tem pessoas procurando especificamente por 
pontos, o que eventualmente nos leva a Nauvoo e a nos 
reunirmos novamente. E quando fazemos isso, decidimos que 
algo tem que mudar. Então Joseph Smith realmente decide ir 
para Washington D.C. com uma reparação, de todas as pessoas, 
de todas as coisas que perderam, eles fazem listas, certo? De 
tudo. 

Dr. Derek Sainsbury: 05:47  Você pode vê-los online, pode comprar o livro, isso é muito 
específico. "Perdemos 20 galinhas, uma casa, dah, dah, dah, 
dah, dah, isto é o quanto pensamos que o governo nos deve". 
"Naquela época, era fácil conseguir nomeações com o 
Presidente dos Estados Unidos, e ele realmente tem um 
membro da legislatura de Illinois que lhe consegue uma 
nomeação. E é claro que ele se encontra com o Presidente Van 
Buren, e como todos sabem. E Van Buren diz: "Não há nada que 
eu possa fazer por você". Em certo sentido, ele está realmente 
correto. Não há nada federalmente que ele possa fazer, a 
menos que queira chamar o governo do Missouri em rebelião 
contra o governo do Missouri. E ele simplesmente não vai fazer 
isso. Estávamos esperando que talvez ele escrevesse algo no 
discurso anual à nação, certo? Nós o chamamos, como o 
chamamos agora? O Estado da União, certo? 

John Bytheway:  06:37  Estado da União. 

Dr. Derek Sainsbury: 06:37  Sim. Naquela época, ele era escrito e colocado em todos os 
jornais. Estávamos esperando algo pelo menos nisso. E ele diz: 
"Eu não posso fazer nada por você". Certo? "Porque, 
esquecemos a segunda parte, "porque basicamente, eu vou 
perder o Missouri". Esse é um estado democrático forte, eu não 
posso. Eu não vou perder o Missouri". Certo? E assim Joseph 
tem outros homens colocando esta reparação no Congresso 
tentando assim, e ela morre por truques no comitê. E assim 
Joseph deixa Washington... 

Hank Smith:  07:09  Hey Derek? 

Dr. Derek Sainsbury: 07:10  ... Sim. 

Hank Smith:  07:11  Derek, eu não sei se nossos ouvintes vão compreender os 
políticos que decidem as coisas com base nos votos. John, do- 
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Dr. Derek Sainsbury: 07:19  John's... 

Hank Smith:  07:19  ... Você acha que nossos ouvintes estão cientes de que isso não 
acontece hoje.  

Dr. Derek Sainsbury: 07:24  Ou truques no Congresso para garantir que as coisas nunca... 

Hank Smith:  07:27  -ou truques em congressos... 

John Bytheway:  07:30  O Congresso tem uma resolução contínua. 

Dr. Derek Sainsbury: 07:31  Sim, exatamente. Ele realmente acreditava que havia simpatia 
em todos os Estados Unidos nos jornais pelo que havia 
acontecido no Missouri. E ele realmente pensava que, isso 
poderia mudar a equação em Washington. E ele se deu conta de 
que não seria esse o caso. Se não fizermos algo por nós 
mesmos, isso nunca vai funcionar aqui. E assim, felizmente, eles 
entraram em Illinois que foi dividido igualmente entre os dois 
partidos, o Whig e o Partido Democrata. E agora tem quase 
10.000 pessoas... 

John Bytheway:  08:01  Isso é novo? 

Dr. Derek Sainsbury: 08:04  Sim. Queremos que vocês sejam democratas ou sim, queremos 
que vocês sejam perucas. Certo. Porque isso muda o equilíbrio 
em Illinois. E Joseph foi inteligente ao usar isso, para poder 
obter uma carta, a Carta de Nauvoo, que permitia uma 
sensação de autogoverno. Teríamos nosso próprio governo com 
eleições com direitos legais especiais e a Legião. Ambas as vezes 
tínhamos sido desarmados e aqui teríamos uma Legião oficial, 
isto é, que faz parte da cidade, não a milícia do condado. E isso 
pertence, basicamente ao Nauvoo, mas na realidade, isso 
pertence à Igreja. E assim o Missouri está pendurado sobre 
tudo. Tudo. E assim funciona. Temos nosso pequeno lugar lá no 
condado de Hancock e elegemos membros e não-membros para 
cargos. E quando as pessoas tentam seqüestrar Joseph, ele 
pode usar o sistema judicial que lhes foi dado pelo legislador 
para não ser extraditado para o Missouri e ser assassinado. 

Dr. Derek Sainsbury: 09:17  Houve uma espécie de respiração no final de 1840, 41, 42, que 
podemos respirar novamente. Estamos protegidos. Vamos ficar 
bem. Começa a quebrar. E, ao mesmo tempo, começa a 
quebrar, aquelas idéias de proteção. Joseph começa a receber 
revelação e em público e em privado começa a falar de maneira 
diferente. E está por todo o templo. Ele está falando em público 
sobre chaves e está falando na Sociedade de Socorro sobre 
chaves. E ele está conversando com as pessoas sobre... Ele está 
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usando o Livro do Apocalipse para falar sobre sacerdotes e reis 
feitos por Deus. Essa regra com Cristo por mil anos, o governo 
de Deus, um editorial sai naquele verão, que fala sobre essa lei 
de Deus sempre foi basicamente teocracia. Que a Igreja e o 
Estado são a mesma coisa. E há uma espécie de mudança em 
seu pensamento, a América falhou conosco. E parece que vai 
nos falhar novamente. E ele meio que tece esta idéia, o que 
mais tarde ele vai chamar de Teodemocracia. E vou explicar isso 
muito rápido em um minuto. E não precisamos entrar em 
grandes detalhes sobre isso, mas há uma sensação real de que 
fomos decepcionados. Que nós e nós temos. Não há dúvidas 
sobre isso. 

Dr. Derek Sainsbury: 10:46  E no outono de 1843, ao que parece, as pessoas estão ficando 
mais perturbadas, mais de nós estamos chegando, parece que 
esta experiência da Sião pode estar indo em direção à 
perseguição, novamente. Não queremos repetir um Missouri. A 
espécie de última decisão de Joseph é chegar até os candidatos 
que concorrem à presidência dos Estados Unidos e perguntar: o 
que você fará se for eleito, a nosso respeito? Eis nossa história, 
e assim por diante. E três deles respondem dos cinco, o que 
realmente mostra que Joseph se tornou uma pessoa importante 
na nação, que eles realmente levariam tempo para responder. 
Mas todos os três dizem a mesma coisa. Nós não podemos fazer 
nada. 

John Bytheway:  11:30  Será que os santos dos últimos dias conhecem algum destes 
três? 

Dr. Derek Sainsbury: 11:33  Então os três que responderam são Van Buren, que diz: "Eu lhe 
disse o que eu lhe disse". 

John Bytheway:  11:38  Sim. 

Dr. Derek Sainsbury: 11:39  Henry Clay, que é o grande legislador e acaba sendo o candidato 
a Whig que diz a mesma coisa, eu lhe disse em Washington, 
provavelmente a melhor coisa a fazer é ir ao Oregon. E então 
John C. Calhoun é muito famoso. Ele está concorrendo, ele está 
lá desde sempre. Ele é o cara dos direitos do grande estado do 
Sul, não se meta em nossos negócios, a escravidão é o nosso 
tipo de negócio. E assim, sua resposta a José é... Ele não se 
encontrou com ele. Então ele diz, esta é uma questão de 
direitos do Estado e você fica fora disso. E na verdade Joseph 
escreve uma reprimenda muito picante que é impressa nos 
jornais, em todo o país, especialmente nos jornais Whig. Onde 
ele leva Calhoun à tarefa sobre, bem, sim. Bem, e se for o 
governo estadual, que está realmente fazendo a perseguição. 
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John Bytheway:  12:34  Você pode passar mais algum tempo nisso? Porque - 

Dr. Derek Sainsbury: 12:37  Sim. 

John Bytheway:  12:38  Ok. Então se alguém está roubando, mobbing, fazendo todas 
essas coisas, a resposta federal foi? 

Dr. Derek Sainsbury: 12:48  Nada. 

John Bytheway:  12:48  Está bem. Eu sei que isso está na Carta de Direitos. Eu sei que 
isso é contra a lei, mas os Estados terão que lidar com isso? 

Dr. Derek Sainsbury: 12:54  Sim. Porque a Carta de Direitos só se aplicava ao governo 
federal. E assim você sabe como você tem visto ultimamente, 
nos últimos anos, que como o Presidente dos Estados Unidos 
pode ordenar que todos os funcionários federais sejam 
mascarados ou vacinados? Mas ele não pode fazer isso, para o 
resto, é o mesmo tipo de princípio, em nosso sistema federal. 
Esses não são realmente feitos para estar dentro dos estados, 
toda a Carta de Direitos até a 13ª Emenda após a Guerra Civil. E 
assim, o remédio é para o governo de seu estado. Se você está 
sendo mobedecido, se seus direitos estão sendo violados, você 
vai para o governo estadual, você não vai para o governo 
federal. Bem, o problema com os Santos é, bem, e se for o 
governo estadual que está fazendo o assalto e a máfia? 

John Bytheway:  13:48  Sim. E isso era o que eu ia perguntar. Portanto, as leis estão lá 
para o Estado, mas não são apenas vontade... 

Dr. Derek Sainsbury: 13:55  Eles não os estão fazendo cumprir. Não estão fazendo cumprir. 

John Bytheway:  13:55  ... Não está disposto a fazer algo? 

Dr. Derek Sainsbury: 13:58  Sim. É exatamente isso. 

Hank Smith:  14:00  Derek, vamos ter... 

Dr. Derek Sainsbury: 14:01  Certo. E assim é obviamente, muito mais complicado que isso, 
mas a idéia é que eles não vêem mais nenhuma opção. E assim, 
no final de janeiro, é realizada uma reunião dos principais 
irmãos da Igreja que estão na cidade, e eles propõem e 
nomeiam Joseph para concorrer à presidência dos Estados 
Unidos, não apenas com um bilhete Independente, mas com 
Eleitores Independentes. Em outras palavras, isso significa que 
vamos criar Eleitores para o Colégio Eleitoral em todos os 
estados. Portanto, não se trata apenas de relações públicas. Na 
verdade, eles estão construindo uma infra-estrutura para que 
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haja uma chance se ele ganhar um estado, para que esses votos 
sejam emitidos no Colégio Eleitoral. Portanto, desde a primeira 
reunião, é sério. Eles falam em enviar certas pessoas a certos 
lugares. Joseph diz, mandar todos os que puderem chegar até o 
eleitorado. E esta é sua citação: "Há oratório suficiente na Igreja 
para me colocar no primeiro slide". Portanto, a primeira vez, 
portanto, todas as campanhas políticas, acreditam que 
poderiam fazer tudo. 

Hank Smith:  15:16  Você acha que se um dos candidatos tivesse respondido 
positivamente, que Joseph não concorre e apoia aquele 
candidato com tudo o que ele tem? 

Dr. Derek Sainsbury: 15:25  Sim. Porque em outubro, quando as coisas estavam realmente 
desmoronando, havia um editorial da Igreja chamado "Quem 
deveria ser o Próximo Presidente dos Estados Unidos"? E nisso, 
diz ele, queremos encontrar um candidato que nos proteja, e 
então lançaremos nossos votos e tentaremos fazer com que 
todos os outros joguem seus votos para esse candidato. E é 
quando eles escolhem, eles escrevem as cartas e então a 
resposta é... 

Hank Smith:  15:49  Nenhum deles vai... 

Dr. Derek Sainsbury: 15:50  Nenhum deles o fará. 

Hank Smith:  15:51  Bem, então você não tem outra opção. 

John Bytheway:  15:51  Você não tem outra opção, nesse momento. 

Dr. Derek Sainsbury: 15:54  Então ele pensa: "Sim, vamos ter que fazer isso". "Agora, ele 
imediatamente, depois nas semanas seguintes, escreve um 
panfleto político chamado General Smith's. Você não quer fazer 
o Presidente Smith ou o Profeta Joseph Smith, porque agora 
você tem que falar com todos no país. Então ele leva sua 
milícia... A propósito, ele é um Tenente-General, é o que o 
Estado lhe deu, pense nisso. Portanto, por contexto, não há 
tenente-general entre George Washington e Ulysses S. Grant na 
Guerra Civil, exceto Joseph Smith. E assim ele escreve este 
panfleto chamado General Joseph Smith's Views on the Powers 
and Policies of the Government of the United States. E é 
basicamente uma plataforma presidencial, o que é algo que eles 
não faziam na época. Eles não divulgaram seus pontos de vista 
sobre coisas específicas porque então eles poderiam ser 
responsabilizados para tentar fazer essas coisas. Joseph é 
exatamente o oposto. E ele manda por correio a todas as 
pessoas do governo federal que são importantes, a todos os 
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governadores, e a todos os principais jornais, porque naquela 
época como a mídia funcionava as pessoas simplesmente 
passavam, reimprimiam outros jornais. E foi assim que a palavra 
de tudo se espalhou. 

Dr. Derek Sainsbury: 17:08  Assim, ele se desloca por todo o país e faz coisas muito 
específicas. Mas o que mais se nota em sua plataforma, é que 
ele quer abolir a escravidão dentro de poucos anos, vendendo 
todas as terras que sobram da Louisiana Purchase e depois 
comprando a liberdade dos escravos, o que a Inglaterra tinha 
feito na década anterior no Caribe. Eles tinham pago aos 
senhores pela liberdade dos escravos. E assim foi feito algo que 
ele sabia e ofereceu isso. E ninguém mais está falando assim, 
exceto o Partido da Liberdade, mas eles também são um grupo 
pequeno. E então isso é uma grande coisa a dizer. Há várias 
outras coisas, mas a outra grande que é importante para nós, é 
que ele queria fazer com que o presidente tivesse poder para 
fazer cumprir a Carta de Direitos nos estados e ele usa a mesma 
justificativa que usa em sua carta a Calhoun. Se é o governo do 
estado que está fazendo o mobbing, então o governo federal 
tem que intervir para proteger a liberdade de religião e não 
sozinho, a liberdade de vida ou a liberdade de propriedade. 

Dr. Derek Sainsbury: 18:20  E assim que isto começa a sair e a ter um pouco de tração, o 
povo local de Illinois está tipo, este cara está indo longe demais 
agora. E eles chamam para uma caça ao lobo, o que não é uma 
chamada sutil para que todos peguem suas armas. E nós vamos 
caçar lobos, mas talvez encontrar Joseph fora da cidade ou o 
que quer que seja. E assim Joseph percebe que o perigo está 
ficando mais rápido do que ele pensava e reúne o Conselho dos 
12 e diz, precisamos começar a enviar pessoas para o oeste, 
para descobrir para onde vamos a seguir. E se não 
conseguirmos encontrar pessoas suficientes, então 
esperaremos até depois das eleições. E temos que começar a 
procurar para onde ir no oeste, porque parece que não vai dar 
certo aqui. 

Hank Smith:  19:10  Temos que deixar o país. 

Dr. Derek Sainsbury: 19:12  Sim. 

Hank Smith:  19:12  Não é verdade? Temos que deixar o país. 

Dr. Derek Sainsbury: 19:14  Bem, vamos tentar esta coisa da eleição e vamos tentar 
algumas outras coisas. Mas a escrita parece estar na parede, 
que precisamos deixar a América porque a América não está 
nos dando liberdade religiosa. 
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Hank Smith:  19:26  Imagine que, Derek, os santos dos últimos dias têm que fugir 
dos Estados Unidos. 

John Bytheway:  19:31  Eu só acho que algumas pessoas ouvem: "Oh sim, Joseph Smith 
era candidato a presidente dos Estados Unidos. Oh, aquele cara 
tinha apenas ilusões de grandeza alguma coisa". "E o que você 
está dizendo é que, como resultado direto de não poder corrigir 
as queixas que estavam acontecendo com os santos, eles teriam 
jogado seu apoio atrás de outro candidato, se eles tivessem 
apoiado isso, mas isso não estava acontecendo. Portanto, como 
resultado direto disso, ele está concorrendo à presidência, não 
por ser meio de ambição louca ou por ter aspirações políticas. 
Estou dizendo isso com exatidão? 

Dr. Derek Sainsbury: 20:08  Você está. E como Joseph Smith fez com tudo o que ele jogou 
na pia da cozinha. Ele vai para o gosto. E assim eu sou um dos 
dois especialistas no mundo inteiro, na campanha presidencial 
de Joseph Smith, eu e um colega chamado McBride que está 
nos Joseph Smith Papers. Então Spencer, seu livro saiu este ano, 
meu livro saiu no ano passado e por causa do Conselho dos 
Cinqüenta Minutos, que apresentarei em apenas um segundo e 
por causa de sua muito boa pesquisa de história dos EUA e 
meus 15 anos de rastreamento de todas as pessoas que foram 
em missões, você não pode chamá-lo de relações públicas... 
Não há... Tem sido chamado assim no passado por 
historiadores, historiadores da Igreja, especialmente. Mas a 
evidência é esmagadora de que se tratava de uma verdadeira 
campanha. Não foi apenas um... 

Hank Smith:  21:04  Tentei fazer com que nosso nome fosse divulgado. 

Dr. Derek Sainsbury: 21:05  Sim. Diga nosso nome ou jogue fora nossos votos ou o que quer 
que seja. E assim, com esta caça ao lobo, como mencionei, eles 
também começam a planejar ir para o Oeste. E a caça ao lobo 
foi realmente planejada para o dia 9 de março. Embora isso não 
aconteça em 11 de março, dois dias depois, Joseph Smith cria o 
que é chamado de Conselho dos Cinqüenta, seu verdadeiro 
nome é muito mais longo e está literalmente chamando-o de 
Reino de Deus na Terra com o povo nela como os Servos de 
Deus para fazer Sua Vontade. E é um concílio de cinqüenta 
homens. Eles se reúnem confidencialmente e que seus objetivos 
são deixados claros logo na primeira reunião. Eles são um só, 
para encontrar um lugar, onde possamos ir, para partir, para 
qualquer lugar onde possamos ir para construir uma 
Teodemocracia, para poder adorar, nossos direitos. A única 
maneira de podermos fazer isso é se estivermos no controle de 
nosso governo. E dois, para dirigir esta campanha presidencial e 
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ver se não podemos ter liberdade de religião também dessa 
forma. E assim eles estão trabalhando em ambos os projetos. 

Dr. Derek Sainsbury: 22:18  Inicialmente, eles enviam alguém ao Texas, que ainda não faz 
parte dos Estados Unidos, que sua própria República. E eles 
realmente negociam um acordo. Sam Houston faz, com nosso 
embaixador para que nos mudemos para lá, perto da fronteira 
mexicana para ser uma espécie de amortecedor entre os 
texanos e os mexicanos. Mas ele não diz ao nosso embaixador, 
ele também está negociando com um embaixador dos Estados 
Unidos e quando nosso embaixador parte, ele realmente faz o 
acordo de aperto de mão para se juntar aos Estados Unidos. 
Portanto, mas eu lhes dou isso, só para mostrar que estamos 
pensando em ir para lá, estamos pensando em ir para a 
Califórnia, que é basicamente todo o oeste dos Estados Unidos 
ou Oregon. Certo. Então eles estão pensando nisso e na eleição, 
mas até a Conferência Geral de abril, eles jogaram tudo na 
eleição. Todas essas outras coisas são meio que colocadas em 
espera. 

Dr. Derek Sainsbury: 23:10  E na Conferência Geral, na verdade houve um chamado para 
todos os Anciãos que podem, na Igreja, chegar a Nauvoo porque 
vai haver uma sessão especial onde as pessoas vão ser enviadas 
em missões. E assim, essa sessão especial... E depois, é claro, 
esta é a Conferência Geral com o Discurso do Rei Follet, você 
tem as Leis e os Higbees em segundo plano que são antigos 
amigos, antigos líderes, no caso das Leis, que agora foram 
contra José. E isso na verdade começa com as questões políticas 
no outono e continua com o casamento plural no inverno. E 
agora eles romperam e criaram sua própria igreja e estão 
chamando Joseph de um profeta caído. Então ele agora tem 
pressão dentro da comunidade, assim como a pressão fora da 
comunidade, o que soa muito parecido com o que aconteceu 
com o Missouri. Parte da razão porque o Missouri pode 
acontecer é porque W.W. Phelps e outros, Orson Hyde e outros 
assinam declarações juramentadas contra a Igreja. Portanto, 
parece que o Missouri está se repetindo. 

Dr. Derek Sainsbury: 24:11  E nesta Conferência Geral, a última sessão, aparecem 1500 
Anciãos e Brigham Young e Hyrum Smith, Joseph Smith, de 
propósito, não está lá porque era contra as regras da política 
naquela época, parecer que você queria ser presidente ou 
eleger para si mesmo. Você não o fez porque foi uma coisa de 
cavalheiro, você foi convidado a concorrer. E assim ele não 
estava na reunião, mas Brigham e Hyrum lideram a reunião e 
eles basicamente dizem: "Olhe, estamos enviando missionários 
e você vai fazer duas coisas; você vai pregar o evangelho de 
Jesus Cristo". E você vai para o eleitorado para Joseph Smith 
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para ser Presidente dos Estados Unidos. E nós queremos que 
você eleja com todos que puder, queremos que você faça isso. E 
nós podemos ter sucesso". Brigham Young, diz: "Este é um 
incêndio que não pode ser apagado". ” 

Dr. Derek Sainsbury: 25:10  Você leu os relatos em primeira mão, é uma reunião realmente 
retumbante nos aplausos para Joseph Smith para Presidente. 
Assim, ao final da reunião, 277 pessoas se inscreveram. Quando 
seus nomes forem listados nos jornais da Igreja na próxima 
semana, você já estará perto de 350. E com designações, todos 
eles têm designações para ir a diferentes estados e há 
presidentes designados a cada estado para dirigir o trabalho 
missionário, tanto o lado religioso como o lado político. 

Dr. Derek Sainsbury: 25:41  Foi aí que me interessei, estava olhando para os missionários. E 
passei literalmente uma década perseguindo cada ponta solta e 
a internet me ajudou. E descobri que o número é na verdade, se 
você não contar o Quórum dos Doze, eles o lideram, então eles 
o são. Mas se você não os contar, o número a que eu cheguei é 
621. Portanto, há obviamente mais do que isso, que eu não fui 
capaz de encontrar porque você perde registros históricos, 
tornando-o a maior força missionária em números até 1905. E 
quanto ao número, porcentagem de homens do sacerdócio 
disponíveis em uma missão, nunca mais houve, como na 
história da Igreja. Portanto, isso aí mesmo diz que é uma grande 
coisa. Não é apenas uma campanha de relações públicas, 
porque eles não vão apenas dizer que fomos abusados e talvez 
você devesse votar em Joseph Smith. Eles estão realizando 
convenções em cada um dos estados, estão nomeando 
eleitores, que irão para o colégio eleitoral. Eles estão alugando 
grandes salões. Eles estão fazendo grandes comícios e 
pequenos comícios. Eles estão pregando e fazendo comícios em 
casas, em casas de escola, em todos os estados com um 
especial, sendo os mais enviados para Illinois e Nova York, onde 
teriam mais chance de influenciar as coisas seriam esses dois 
estados. Mas na pesquisa que fiz, é uma coisa muito séria e eles 
estão fazendo o melhor que podem. 

Dr. Derek Sainsbury: 27:08  E em alguns lugares eles estão recebendo um pouco de apoio 
das pessoas que não gostam de nenhuma das partes, mas em 
alguns lugares, especialmente no Sul, eles estão sendo 
perseguidos muito mal, asfaltados e com penas, ameaçados, 
tijolos jogados neles, todo tipo de coisas. E enquanto eles estão 
fazendo isso, José e o Conselho dos Cinqüenta, que se 
consideram, como eu disse, o Reino de Deus na Terra para se 
preparar para a Segunda Vinda, quando chegar, como todos nós 
dissemos que tem que haver um reino para Ele vir. Bem, esta 
revelação para ele, ele acreditava que era isso que eles estavam 
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fazendo. E se não der certo com as eleições, então deixaremos 
o país. E ele tem esta idéia de Teodemocracia, que é onde Deus 
e o povo compartilham o poder. Em outras palavras, Deus 
chama as pessoas, Deus chama as pessoas para serem os 
governantes. O povo sustenta esses governantes. 

Dr. Derek Sainsbury: 28:09  E José teve muito cuidado em dizer coisas como, e que ele já 
tinha feito isto antes, que isto não significa que todos são 
santos dos últimos dias. Ele trouxe pessoas que não eram 
membros da Igreja para o Concílio dos Cinqüenta, na verdade. 
Não são muitos, é um sinal, mas pelo menos mostra para onde 
sua mente estava querendo ir. E assim, de qualquer forma, essa 
eleição continua a progredir. E localmente, agora de volta a 
Cartago, os inimigos políticos de José se unem aos inimigos 
religiosos de José, que acabam de deixar a Igreja, as Leis e os 
Higbees. De fato, o líder de um dos partidos é na verdade o que 
dá a imprensa aos Higbees e as Leis para imprimir o Expositor 
Nauvoo. E assim no Nauvoo Expositor, este jornal, que é 
colocado pelos inimigos de Joseph fala sobre o casamento 
plural, entra em todos esses detalhes. Mas essas coisas já foram 
publicadas há anos, que eles tiveram que combater com John C. 
Bennett, do qual você pode ter falado em outros podcasts. 

Hank Smith:  29:17  Na verdade não temos falado muito sobre John C. Bennett, 
apenas nos dê um pouco de... 

Dr. Derek Sainsbury: 29:21  Sim, então John C. Bennett é o derradeiro oportunista e ele vê 
com os mórmons entrando com os santos dos últimos dias, 
entrando em Illinois, uma chance de chegar ao topo de algo. E 
assim ele escreve Joseph Smith dizendo: "Ei, eu tenho influência 
na legislatura". Eu posso ajudá-lo. Acredito que o que aconteceu 
com a terrível situação de seu povo. Quero ser um membro de 
sua Igreja. E Joseph o leva". É o tipo perfeito de homem para ele 
poder conseguir o que quer e ele se eleva na Igreja até mesmo 
como Conselheiro Assistente na Primeira Presidência. Mas 
Joseph começa a descobrir que ele tem deixado esposas em 
todos os lugares, que este cara é um adúltero em série. E, ao 
mesmo tempo, Joseph Smith está ensinando secretamente o 
casamento plural. Ele está ensinando que Joseph... Nem 
sabemos se ele sabia que Joseph ensinava... Normalmente é o 
que as pessoas dizem, mas a pesquisa de Brian C. Hale sobre 
isso, não temos certeza de que ele saiba sequer do que Joseph 
está falando. Ele só está usando sua posição na Igreja para ser 
um adúltero. E quando isso vem à tona e ele, em 1842, renuncia 
ao cargo de prefeito e Joseph é eleito como prefeito em seu 
lugar. Mas John C. Bennett faz então uma turnê nacional 
dizendo que os mórmons estão fora para conquistar o mundo, 
que Joseph tem este harém de mulheres. 
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Dr. Derek Sainsbury: 30:40  E, na verdade, também enviamos missionários, para descontar 
essas reivindicações. E, na maioria das vezes, a mídia nacional 
diz: "Você é um louco, cara. Do que você está falando? Isto não 
está acontecendo lá. "E assim o fogo se apagou muito 
rapidamente, mas o que é realmente preocupante. Eu, eu acho 
que para Joseph é que alguém vazou o Conselho dos Cinqüenta 
porque falou no jornal e suas aspirações presidenciais. Ele se fez 
passar por alguém que está tentando tomar conta do país, para 
impor o mormonismo a todos. E assim Joseph e o Conselho 
decidem que se não se livrarem deste jornal, que o Missouri vai 
acontecer de novo. E assim eles votam como um conselho para 
não apenas destruir as questões do jornal, mas destruir a 
própria imprensa, a própria imprensa. E isso leva à crise, que 
eventualmente leva Joseph e Hyrum a estarem na prisão de 
Cartago, mas não para The Expositor. O Expositor foi apenas 
uma forma de levá-los a Cartago. Uma vez libertados por isso, 
são presos por, esperar por isso, traição, como Jesus. Ele é 
condenado pelo Sinédrio, não a sério, ele é condenado pelo 
Sinédrio por blasfêmia. Mas a acusação, quando chega a Pilot, 
é... 

Hank Smith:  32:05  Comutado. 

Dr. Derek Sainsbury: 32:06  Traição. 

Hank Smith:  32:06  Mudou para traição. 

Dr. Derek Sainsbury: 32:08  Contra César. E eles fazem o mesmo truque lá. E é assim que 
eles... Não há vínculo para traição. E assim ele é mantido na 
cadeia. E então isto, esta turba organizada que tem todos os 
tipos de subtilezas, mas subtilezas políticas, com certeza. 
Assassina Joseph e Hyrum e Joseph Smith se torna literalmente 
o primeiro candidato presidencial na história dos Estados 
Unidos a ser assassinado. 

John Bytheway:  32:33  Uau. 

Hank Smith:  32:35  Você acrescenta aí, Thomas Sharp e Governador... 

Dr. Derek Sainsbury: 32:38  Sim. E Sharp está fazendo isso fora da política. E o Governador 
Ford só está tentando evitar a guerra civil, se você estiver sendo 
generoso com ele. E assim, sim, o casamento plural é parte 
disso. Sim. Mas tudo de Sião faz parte disso. Zion para nós é 
todo um modo de vida, toda uma estrutura. Não é apenas o que 
as pessoas chamam de religião. E, portanto, sim. Joseph Smith 
foi morto por sua religião, absolutamente. Mas havia 
definitivamente subtilezas políticas, assim como o que 
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tradicionalmente é chamado de subtilezas religiosas ao que está 
acontecendo com seu assassinato, com seu assassinato. 

John Bytheway:  33:13  Sim. 

Hank Smith:  33:14  Uau. Essa foi uma pista tão boa que chegou a 135. 

Dr. Derek Sainsbury: 33:18  136, vai ser o Campo de Israel, como organizar nosso Êxodo fora 
do país. Isso é o que acontece. Somos literalmente, leva cerca 
de um ano, mas somos literalmente forçados a sair da nação. 
Na verdade, o Governador Ford, de propósito, mente que há 
uma força federal vindo para nos levar e nos impedir de partir 
para nos fazer partir no meio do inverno, o que causa todas as 
mortes em Iowa, que é a pior parte da viagem. Isso não teria 
acontecido, se o acordo original de partir na primavera tivesse 
sido honrado. Portanto, somos literalmente expulsos dos 
Estados Unidos e queremos sair, nesse momento. Você não fez 
nada além de assassinar, estuprar e matar, e agora você matou 
nossos líderes. Na verdade, você leu os diários e eles falam 
sobre os santos dos últimos dias, nós somos os verdadeiros 
americanos. Somos nós que realmente acreditamos na 
Constituição e em todos os seus direitos. E nós vamos sair aqui 
no Ocidente e vamos fazê-lo por nossa conta. Vamos fazer isso 
por nós mesmos. Vamos criar esta Teodemocracia e vamos, 
vamos chamá-la de Deseret. E o problema é que eles saem por 
aí e começam a fazer isso. E então os Estados Unidos ganham a 
Guerra Mexicana Americana, e agora eles estão de volta aos 
Estados Unidos. Eles só estão fora por cerca de um ano, 
realmente fora dos Estados Unidos, antes de voltarem à 
América. 

Dr. Derek Sainsbury: 34:46  E isso leva à tensão que se mantém por mais meia década entre 
nós e o governo federal. Nós queríamos que o governo federal 
nos ajudasse. Agora, nós realmente queremos nosso próprio 
governo estadual. Para que possamos ser apenas nós mesmos e 
agora o governo federal, é como se você fosse um território, 
para que esteja sob nosso controle. E isso leva ao casamento 
plural, às brigas e tudo isso, que leva à decisão de acabar e se 
unir aos Estados Unidos de forma plena. Mas eu acho que, 
apenas para embrulhar isso, de modo que leva à Seção 136, 
sobre o porquê de estarmos partindo em primeiro lugar. E só 
para embrulhar que toda a narrativa, sobre o que isso pode 
significar para nós, ambas as seções e toda essa idéia, é que 
para voltarmos ao 133, temos uma comissão específica para 
reunir a Casa de Israel. Isso é no 133, temos uma missão 
específica para preparar a Terra para o retorno do Salvador. Isso 
está na seção 133, e não significa apenas fazer trabalho 
missionário. Significa criar uma sociedade e a Seção 45 nos diz 
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que ela não será apenas membro da Igreja - uma sociedade 
sionista que está pronta para o retorno do Cristo. 

Dr. Derek Sainsbury: 36:03  Isso significa, como falamos, que com a maioria das pessoas são 
boas e todo esse tipo de coisas que temos a responsabilidade, 
não apenas de trazer pessoas para a Igreja de Jesus Cristo, mas 
de fazer do mundo um lugar melhor para construir Sião. E que 
se isso significa trabalhar com pessoas de outra fé, é isso que 
queremos fazer. Queremos e nossos jovens, penso eu, precisam 
entender que tudo o que José introduziu com o templo está 
levando a essa idéia do que eventualmente está por vir. Que é 
esta monarquia teodemocrática no Milênio, onde todos estarão 
sob o governo, mas nem todos serão membros da Igreja de 
Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E quem vai apresentar 
isso. Quem vai ajudar o mundo a voltar a se unir novamente. 
Quem vai fazer tudo isso. Bem, ele já terá reis e rainhas e 
sacerdotisas, sacerdotisas prontas para ir, mas nós não 
esperamos até lá. A idéia é, disseram os líderes da Igreja, temos 
de nos envolver agora. Se não nos envolvermos agora, podemos 
perder, particularmente, a liberdade religiosa. E assim, tudo isso 
vai junto para mostrar que Deus está neste trabalho, ele está 
fazendo o que precisamos fazer. E nós precisamos estar 
fazendo, o que precisamos fazer, para construir Zion. 

John Bytheway:  37:25  Estou tão feliz por algumas das pepitas, especialmente a idéia, e 
acho que já a tinha ouvido, mas hoje realmente entendo, que 
Joseph Smith, não foi apenas, acho que vou concorrer à 
presidência, foi o resultado direto de tentar abordar as coisas 
que tinham acontecido, a perseguição, a propriedade, a vida, 
coisas horríveis, como você mencionou, que aconteceu com os 
santos. E apenas chamando a atenção para isso mesmo, muito, 
muito bem. 

Dr. Derek Sainsbury: 37:59  Sim. Como eu disse, Spencer e eu somos os dois especialistas no 
mundo e ambos chegamos ao mesmo... Bem, chegamos a 
conclusões diferentes sobre algumas coisas, mas o que você 
disse, John, é absolutamente... Não há como com o Conselho 
dos Cinqüenta Minutos, onde eles estão falando 
especificamente sobre isso, que está lá fora agora. Não há como 
não ver as coisas dessa maneira, porque é exatamente disso 
que eles estão falando. E eles estão dizendo que a liberdade 
religiosa tem que estar em todos os lugares. Se ganharmos a 
presidência, isso não muda o fato de eu ser presidente da Igreja 
de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, a liberdade de 
religião deve existir para todos. Na verdade, é durante a 
campanha, ele diz aquela famosa citação: "Estou igualmente 
disposto a morrer por um batista, um presbiteriano ou qualquer 
outra pessoa". E se eu perder minha vida nesta causa, estou 
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disposto a ser sacrificado sobre o altar da virtude". E ele está 
falando, é um pequeno discurso de campanha presidencial. 

John Bytheway:  38:56  Muito interessante. 

Hank Smith:  38:57  Uau. Sim. Queremos agradecer ao Dr. Derek Sainsbury por estar 
conosco. Uau. Foi um dia incrível. Queremos agradecer a todos 
vocês por nos ouvirem. Somos gratos por vocês e por seu apoio. 
Obrigado ao nosso produtor executivo, Steve e Shannon 
Sorensen. Nós os amamos. E amamos nossa equipe de 
produção, Jamie Neilson, David Perry, Lisa Spice, Kyle Nelson e 
Will Stoughton. Muito obrigado por seu trabalho. E esperamos 
que vocês se juntem a nós em nosso próximo episódio de 
followHIM. 
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Hank Smith:  00:01  Olá, meus amigos. Bem-vindos aos Favoritos do FollowHIM. 
Meu nome é Hank Smith. Estou aqui com o incrível John 
Bytheway, e o também incrível Dr. Derek Sainsbury. FollowHIM 
Favorites é um pequeno clip do que esperamos fazer em nosso 
grande podcast chamado Follow Him. Aqui é onde nós apenas 
pegamos um pedaço de nossa lição esta semana e dizemos: 
"Ok, vamos apenas nos concentrar nele por um pouco de 
tempo", esperando que você, o ouvinte, venha até o podcast 
completo. 

Hank Smith:  00:32  Então John, nossa lição esta semana é Doctrine & Covenants 
133 e 134. E o Dr. Sainsbury está conosco. Ele é um especialista 
nestas duas seções e na campanha presidencial de Joseph 
Smith. Então você pode escolher um favorito FollowHIM, depois 
eu, depois Derek. 

John Bytheway:  00:51  Sim, este é um daqueles em que ... Por onde você começa? Tem 
sido ótimo falar sobre isso, mas eu adoro o versículo 45 da 
seção 133, porque adoro a nota de rodapé para a qual ele está 
ou para a qual ele te direciona, nota 45A, 1 Coríntios 2:9. Assim 
diz o versículo 45: "Porque desde o princípio do mundo os 
homens não ouviram nem perceberam ao ouvido, nem viram, ó 
Deus, além de ti, quão grandes coisas preparaste para aquele 
que espera por ti". 

John Bytheway:  01:27  E eu adoro olhar aquele versículo em I Coríntios 2:9 e dizer: 
"Imagine a maior coisa que você pode imaginar, e este versículo 
diz: 'Não, é melhor'". Seu olho ainda não o imaginou. Seu 
ouvido ainda não o ouviu. Nem sequer entrou em seu coração. 
E este é o Deus amoroso que nós adoramos. Ele preparou coisas 
maravilhosas para nós que esperamos, acho que isso significa 
para ele esperar com paciência, ou que o servem. E por isso 
amo esse versículo ali mesmo. Ele apenas diz que grandes coisas 
estão por vir. 

Hank Smith:  01:57  Legal. Eu adoro isso, John. O meu seguidorHIM Favorito 
também é da seção 133, e vou amarrar meu tataravô, Richard 
Smyth, soletrado Smyth, S-M-Y-T-H, que escreveu o hino 
número sete, Israel, Israel, Deus está chamando. E eu vejo 
muito desse hino na seção 133. Ao lê-lo com sua família esta 
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semana, ou por conta própria, você vai descobrir que o Senhor 
está dizendo "Você tem que sair da Babilônia e vir a Sião". E a 
idéia é deixar Satanás, deixar o mundo e vir até aqui, vir até os 
Convênios, vir até Deus, vir até as Escrituras, vir até os Profetas. 
E assim eu só quero ecoar as palavras de meu tataravô quando 
o Senhor diz no versículo 5, 133: "Saii da Babilônia e ficai 
limpos". 

Hank Smith:  02:47  Vamos sair de lá. E meu avô diria a você, meu tataravô, ele diria: 
"Israel, Israel". Esse é você, o ouvinte, você é Israel. "Israel, 
Israel, Deus está chamando". Saiam das terras da desgraça. A 
Babilônia vai cair. Venha para Zion. Venha a Sião, e em seus 
muros regozije-se". Então eu acho que é um belo convite para 
deixar as coisas deste mundo e buscar as coisas de um melhor E 
o que Deus está nos proporcionando é muito melhor do que o 
que a Babilônia pode oferecer. Dr. Sainsbury, Derek, diga-nos 
seu favorito FollowHIM esta semana. 

Dr. Derek Sains  03:21  O meu também virá da seção 133, que é esta grande seção 
sobre a segunda vinda e a preparação para ela e a entrada em 
Sião, como você falou. Mas também o fato de que os reinos do 
mundo vão acabar quando Cristo vier e o milênio começar. E, 
no versículo 58, fala sobre: "Para preparar os fracos para as 
coisas que estão vindo sobre a terra...", nós apenas falamos 
sobre isso: "E para o recado do Senhor no dia em que os fracos 
confundirem os sábios, e os pequenos se tornarem uma nação 
forte, e dois colocarem suas dezenas de milhares em fuga". 
Representamos apenas 0,2% da população mundial, mas como 
nobres e grandes membros do Pacto de Israel, estamos aqui por 
um tempo especial e um propósito especial. 

Dr. Derek Sains  04:10  Foi-nos dito pelo presidente Nelson para reunir a casa de Israel 
em Sião, mas também para preparar o mundo para o retorno de 
Cristo, que é mais amplo do que apenas nossa igreja. E espero 
que todos nós possamos ver isso em nós mesmos e que, se 
trabalharmos com o Senhor para ajudar a construir Sião e 
trabalhar com boas pessoas em toda a Terra, nossa pequena, o 
que parece ser uma pequena influência, será literalmente uma 
mudança no mundo. E embora pareçamos fracos, com a ajuda 
de Deus, podemos ajudar a influenciar não apenas a igreja, mas 
o mundo. E é isso o que eu quero fazer. Isso é o que eu quero 
fazer. Quero construir Sião e quero ter esse reino pronto para 
ele quando ele voltar. 

Hank Smith:  04:55  Tão bem colocado. Isso é maravilhoso. Queremos agradecer ao 
Dr. Sainsbury por estar conosco. Vocês querem ouvir este 
podcast completo, meus amigos, venham. Onde quer que você 
receba seu podcast, você pode encontrar o nosso. Sigam-no, 
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apresentado por Hank Smith e John Bytheway. Vão procurá-lo 
agora mesmo. Escutem-nos na velocidade 1,5, se precisarem 
que vamos um pouco mais rápido, o que quer que precisem 
fazer, venham nos encontrar porque vocês vão adorar o podcast 
completo desta semana do Follow Him. Mas, se você não puder 
sair, se não estiver pronto para tanto tempo e compromisso, 
tudo bem. Venha na próxima semana e junte-se a nós para os 
Favoritos do FollowHIM. 
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