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Ele ''Selou sua missão e suas obras com seu próprio sangue''.

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

Descrições do Episódio Podcast:
Parte 1:
Você morreria por seu testemunho de Salvador? Dr. S. Michael Wilcox retorna para refletir sobre a vida e
os ensinamentos de José enquanto refletimos sobre o amor, o propósito e as eternidades. As lições
incluem como o Senhor multiplica o sacrifício e as habilidades para realizar milagres enquanto discutimos
as lições finais de Joseph e Hyrum enquanto eles são mortos na prisão de Cartago.

Parte 2:
Dr. S. Michael Wilcox retorna para discutir o legado da vida de José e os ensinamentos do evangelho de
Jesus Cristo. A vida de Joseph Smith testemunha um Salvador vivo e ativo, e refletimos sobre as alegrias
que podem vir da tragédia. Qual seria sua mensagem final?

Parte 3:
O Presidente Richard Bennett se junta a nós do Nebraska para um episódio de bônus para discutir
Doutrina e Convênios Seção 136, a única revelação canonizada de Brigham Young. Como os santos são
expulsos de Nauvoo, eles suportam a tragédia e experimentam o triunfo no Winter Quarters, Nebraska.

Parte 4:
O Presidente Bennett retorna e ensina que a Restauração e a fé tiveram um preço que os Santos pagaram.
Consideramos os convênios que os santos fizeram e o sacrifício ao deixarem a América e buscarem Sião.
O Presidente Bennett compartilha a história dos Pioneiros ao servir como Diretor do Local e Presidente da
Missão do Centro de Trilha Mórmon em Omaha, Nebraska, EUA.
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00:01 Bem-vindo a seguirHIM Episódio 48
01:03 Introdução do Dr. S. Michael Wilcox
04:00 Lições da vida de José em vez de uma recontagem histórica do martírio
08:07 Qual é a maior maravilha na Terra?
10:93 O Presidente Hinckley não era fã do Governador do Missouri Robert Ford.
12:87 As últimas lições de Jesus, José, e Hyrum
17:24 O Dr. Wilcox compartilha o pensamento de sua esposa, que está morrendo, de morrer sem
culpa ou vergonha
21:19 José queria tempo para fazer mais bem
27:18 Martin Luther King, as palavras de Jr. sobre sonhos que não são realizados
28:88 As palavras finais de Hyrum em Cartago
31:22 Os últimos desejos de Pedro vs. os de João, o Amado
39:33 As perguntas e respostas do Profeta Maomé sobre o que você leva consigo para a próxima
vida
41:17 Sentimos falta daqueles que amamos depois que eles passam
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45:88 John compartilha uma história sobre o Credo de George Albert Smith
46:43 As lições do hino Um Pobre Homem de Luto, Caminhante
52:39 José e Pedro eram homens imperfeitos que o Senhor multiplicou
54:20 Fim da Parte I
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00:03 Bem-vindo à Parte II
00:07 Comentários de Bertram Russell sobre como a história é escrita: O Livro das Ações, O
Livro da Arte, e o Livro das Palavras
02:43 José deixou grandes feitos, mas suas palavras podem ser seu maior legado
08:29 Procurar não apenas ler as escrituras
09:01 Discurso de Ralph Waldo Emerson em 1838 na Harvard Divinity School
17:28 José deu ao mundo um Salvador que está vivo e presente
21:43 Harold Bloom, um não-membro escreve sobre o poder e a importância de Joseph Smith e
das religiões americanas
25:28 Os dons do Espírito e o dom da religião
27:08 Relatando alguns dos presentes da vida de Joseph Smith
31:33 José nos ensinando a morrer
38:23 Nossa fé está ancorada na família e foi um presente para José
47:49 Theodore Roosevelt's The Man in the Arena
50:28 José deixou ao mundo um lugar melhor
53:44 As provações na vida de José foram apenas "uma pequena coisa".
56:22 Fim da Parte II
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00:03 Bem-vindo à Parte III
00:45 Introdução ao Dr. Bennett
04:31 Livro do Dr. Bennett "Temples Rising" (Templos em Ascensão)
07:12 Os antecedentes da Seção 136
14:43 Brigham Young é Presidente do Acampamento de Israel em Iowa e condições nos Quartos
de Inverno, Iowa
20:45 Quantos santos neste momento e onde estão localizados
25:28 O hino Venha, Venham os Santos
28:56 O sofrimento dos santos
30:59 Convênios feitos pelos Santos
34:39 Não há estacas estabelecidas em Iowa
37:28 Stillman Pond e o sacrifício dos Santos
40:03 O Senhor diz aos santos que Ele está com eles e que vai salvar a Igreja
43:43 Conselho do Senhor
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46:00 Fim da Parte III
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00:03 Bem-vindo à Parte IV
00:08 Os santos de Iowa viajam para o Missouri para trabalhar e receber provisões
02:49 Brigham encoraja a dança, a música e a alegria
04:09 Vedações na trilha
05:30 A seção 136 é para pessoas que passam por dificuldades
08:15 Os Grays de Prata e outros grupos musicais em Iowa
10:25 Pensamentos sobre os santos que deixam os Estados Unidos
14:06 Brigham sabendo onde se instalar quando o vir
17:23 Os santos e seus pensamentos sobre o retorno ao Missouri
20:48 O sonho de Brigham Young com Joseph e Lucy Mack Smith
23:43 Hyrum e José foram testemunhas da veracidade do evangelho
25:38 A relação da Igreja com os nativos americanos
29:26 Brigham Young como testemunha da Restauração e o Senhor está com os Doze
33:20 O que acontece quando os santos deixam o Winter Quarters
36:35 O Dr. Bennett compartilha seu amor pela história da Igreja e seu testemunho
47:02 Fim da Parte IV
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S. Michael Wilcox recebeu seu PhD da Universidade do Colorado e lecionou por muitos anos no LDS
Institute of Religion adjacente à Universidade de Utah. Ele falou para multidões lotadas na Semana de
Educação da BYU e organizou visitas à Terra Santa, à China, a locais de história da Igreja e mais além.
Ele tem servido em uma variedade de chamados, inclusive como bispo e conselheiro em uma presidência
de estaca. Ele escreveu muitos artigos e livros, incluindo House of Glory, Sunset, 10 Great Souls I Want
to Meet in Heaven, Twice Blessed, e Finding Hope. Ele e sua falecida esposa, Laurie, são os pais de cinco
filhos.

Richard Edmond Bennett (nascido em 1946) é professor de História e Doutrina da Igreja na
Universidade Brigham Young (BYU). Antes de ingressar na faculdade da BYU Bennett, foi chefe do
Departamento de Arquivos e Colecções Especiais da Universidade de Manitoba de 1978 a 1997. Bennett
atuou como presidente da Associação de História Mórmon.
Bennett é nativo de Sudbury, Ontário, Canadá. Ele serviu uma missão para A Igreja de Jesus Cristo dos
Santos dos Últimos Dias (LDS Church) no Texas de 1967 a 1969. Ele tem um mestrado da BYU onde
escreveu sua tese sobre as atividades missionárias do início do século 19 da Igreja de Jesus Cristo dos
Santos dos Últimos Dias em Ontário.[2] Bennett tem um Ph.D. em história intelectual dos Estados Unidos
pela Wayne State University. Ele é atualmente o Editor de História da Igreja para Estudos da BYU e foi
anteriormente Editor Associado do Journal of Book of Mormon Studies.
Bennett é o autor de The Nauvoo Legion in Illinois: A History of the Mormon Militia, 1841-1846, We'll
Find the Place: The Mormon Exodus, 1846-1848, e Mormons at the Missouri: 1846-1852.
Em A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, Bennett serviu como presidente da Estaca
Winnipeg Manitoba a partir de 1987.[3] Ele serviu em uma missão para a igreja no Texas. Em 2020,
Bennett e sua esposa foram chamados como diretores do local histórico da igreja em Winter Quarters,
Nebraska.[4]
Bennett e sua esposa, a ex Patricia Dyer, são os pais de cinco filhos.
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Hank Smith:

00:01

Bem-vindo a 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 seguimosHIM.

Hank Smith:

00:20

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

John Bytheway:

00:31

Obrigado. É bom ser leal.

Hank Smith:

00:33

Sim. Você é leal. Você é absolutamente leal em todos os
sentidos. Queremos lembrar a todos antes de começarmos a
nos encontrar nas mídias sociais na Instagram e no Facebook,
por favor. Há muitos extras lá. Talvez você ainda não tenha
visto. Temos um website, followhim.co, followhim.co, e
adoraríamos que você avaliasse e revisasse o podcast. Acho que
cobri tudo isso lá. John. Grande semana desta semana, seção
135 do Doctrine and Covenants. Quem está se juntando a nós,
John?

John Bytheway:

01:03

Estamos tão felizes por ter S. Michael Wilcox de volta conosco
novamente, e já gostamos de tê-lo antes. Espero que o
tenhamos de novo. Na verdade, Hank, espero que o tenhamos
novamente quando fizermos o Antigo e o Novo Testamento, e o
outro testamento. e espero que o tenhamos de volta, tudo de
novo. Eu amo sua perspectiva e sua bela maneira de colocar as
coisas. E ele tem um livro muito oportuno recentemente

chamado Holding On, que foi, penso eu, publicado este ano de
2021. E pensei que esta é a biografia mais atualizada que eu
poderia usar para apresentar o irmão Wilcox.
John Bytheway:

01:42

S. Michael Wilcox recebeu seu PhD da Universidade do
Colorado e lecionou por muitos anos no Instituto de Religião da
Igreja adjacente à Universidade de Utah. Ele falou para
multidões lotadas na Semana de Educação da BYU, organizou
visitas à Terra Santa, à China e a locais de História da Igreja e
mais além. Na verdade, ele mencionou a Antártica quando
estávamos nos preparando, e é realmente difícil embarcar nos
ônibus de lá, mas é uma excursão maravilhosa. Michael
também serviu em uma variedade de chamados, incluindo
bispo, conselheiro em uma presidência de estaca, escreveu
muitos artigos e livros. Ele e sua falecida esposa, Laurie, são os
pais de cinco filhos. Portanto, estamos realmente felizes por têlos de volta. Obrigado por se juntarem a nós novamente.

Dr. S. Michael Wilcox: 02:22

Obrigado. Está tudo bem. Não consigo pensar em duas pessoas
com quem eu preferiria conversar do que com vocês dois, na
verdade.

Hank Smith:

02:28

Oh.

John Bytheway:

02:29

Obrigado.

Hank Smith:

02:29

Bem. Isso significa que os sonhos se tornam realidade porque
quando... Sim.

Dr. S. Michael Wilcox: 02:32

Sim. E para falar de Joseph e Hyrum, qual poderia ser uma
melhor maneira de passar a manhã?

Hank Smith:

02:37

Quando eu era um jovem professor de seminário, não posso
dizer o quanto eu gostava que nos ensinassem do irmão Wilcox.
Eu adoraria por horas. Ele vinha e apenas nos ajudava a
aprender as escrituras como jovens professores de seminário. E
era uma alegria. Realmente era. Eu nunca tinha querido que
isso parasse. Comer era um fardo, como diria Parley P. Pratt.

John Bytheway:

03:04

Eu tenho fitas cassete dos Simpósios CES.

Hank Smith:

03:08

Explique a alguns de nossos ouvintes o que é uma fita cassete,
John.

John Bytheway:

03:10

Sim. Eles costumavam ter um BYU todo mês de agosto, eu acho,
um Simpósio do Sistema Educacional da Igreja de oradores. E
eles lhe davam um monte de fitas cassete depois. E rapaz, um

dos meus favoritos, o irmão Wilcox foi você ter feito um monte
de coisas sobre Peter, um monte de lições de Peter.
Dr. S. Michael Wilcox: 03:30

Eu me lembro. Sim, Peter. Eu amo o Peter. Ele é tão humano.

John Bytheway:

Sim, esse foi um grande cassete. Tantas idéias.

03:34

Dr. S. Michael Wilcox: 03:36

E nunca a humanidade foi tão grande.

John Bytheway:

03:38

Sim.

Hank Smith:

03:40

John, esta semana é um pouco diferente na medida em que
esta semana vamos ter realmente dois convidados. Vamos ter o
irmão Wilcox para a Seção 135, e então nosso amigo Richard
Bennett estará aqui para a Seção 136 e isso estará em nossa
segunda parte esta semana. Mas como eu disse, estamos na
Seção 135 e talvez não haja mais nenhum evento importante da
seção na história da Igreja nos últimos dias da Seção 135. Então,
Irmão Wilcox, como queremos abordar isto? Se você estava
dizendo: Ei, queremos tirar o máximo proveito possível da
Seção 135 antes de saltarmos para os versículos...

Dr. S. Michael Wilcox: 04:19

Bem, você pode obter a história em muitos lugares. Eu sempre
detesto incluir Higbees e Fosters e Leis e o Expositor com a
beleza de Joseph Smith e Hyrum. Portanto, gosto de pegar
apenas a seção 135, e nem mesmo a história de 135, porque
todos a conhecem. Eles sabem o que Hyrum disse, eles sabem o
que Joseph disse. É escrito por John Taylor. O que a seção 135
me ensina pessoalmente? Joseph nos ensinou muitas coisas na
última parte de sua vida. E vou responder a essa pergunta
apenas um segundo. E você já olhou algumas dessas coisas está
nas conversas anteriores que teve. Na seção 127, ele nos ensina
a minimizar nossos problemas. Nós não vivemos em um mundo
onde as pessoas minimizam seus problemas. E Joseph diz em
127: "Quanto aos perigos pelos quais sou chamado a passar,
todos eles me parecem apenas uma pequena coisa. Tudo isso se
tornou uma segunda natureza".

Dr. S. Michael Wilcox: 05:30

Joseph não se sentiu como uma vítima, não é mesmo? Mesmo
em Cartago. Ele vai levar essa atitude até os últimos momentos
de sua vida em Cartago. Ele nos ensinou a viver alegremente.
Ele nos ensinou o espírito, você vai à Seção 128, estas últimas
grandes seções, e ele faz aquela pergunta maravilhosa: "Agora,
o que ouvimos no evangelho que recebemos? E então ele
responde. Suponho que tenha falado sobre isso. "Uma voz de
alegria". Ele nos ensinou a minimizar as provações e a viver
alegremente que o evangelho era sobre alegria e

contentamento, que ele canta a nova canção. Ele canta a
canção do amor redentor na última parte da Seção 128. Que ele
leva em Cartago, essa mesma idéia poderosa.
Dr. S. Michael Wilcox: 06:23

Eu acho que Joseph nos diria: "Eu não fui a Cartago para que
você se sentisse miserável. Eu não fui a Cartago para que você
fosse sobrecarregado sob expectativas excessivas de perfeição".
Eu não fui a Cartago para que você se sentisse cheio de culpa e
sensação de inadequação. O evangelho é sobre alegria e
felicidade". Penso que Jesus diria a mesma coisa da cruz. "Eu
não morri para te fazer miserável". É sobre a alegria. É um
evangelho de alegria. Portanto, as idéias que conduzem, as
seções que conduzem, a seção 132: Casamento Eterno. Os
dinamarqueses dizem: "Quando duas pessoas não se amam
para sempre, não vale a pena falar do amor delas, muito menos
comemorar". E assim Joseph termina sua vida com: "Minimize
suas provações". Viva em alegria. Comprometa-se um com o
outro. O amor é eterno". Estas são coisas pelas quais valeu a
pena morrer em Cartago. Portanto, odeio falar sobre Fosters e
os Higbees e The [Nauvoo] Expositor e Governador Ford. Eu
quase detesto colocar o Governador Ford na mesma frase, e no
mesmo período com a Seção 135.

Hank Smith:

Eu gosto disso.

07:55

Dr. S. Michael Wilcox: 07:55

Assim as pessoas podem ler sobre isso, mas para mim, onde
tudo começou, a seção 135 Joseph depois de nos ensinar tantas
coisas bonitas agora vai nos ensinar, ele e Hyrum, como morrer,
e pelo que vale a pena morrer. Isso é mais ou menos o que eu...

Hank Smith:

Vamos fazer isso.

08:21

Dr. S. Michael Wilcox: 08:21

Eu iria. E não é negativo. Não é uma coisa negativa. A única
coisa que todos compartilham na vida, todos nós temos
experiências diferentes, mas a única coisa que todos nós vamos
compartilhar é que todos nós vamos enfrentar a morte. Há um
grande conjunto clássico hindu, onde um dos deuses fez uma
série de perguntas a um rei, e ele tem que respondê-las e
acertá-las. E a última pergunta é: "Qual é a maior maravilha na
Terra? E a resposta é: "Todos os dias morrem pessoas, mas
ninguém acorda dizendo: "Hoje posso ser eu". Portanto,
queremos estar prontos. Hamlet diz que, "Há providência na
queda de um pardal". "Se não for hoje, ele virá". A prontidão é
tudo. E quando chegamos à seção 135, ele está pronto, eles
estão prontos. E ele nos ensina como estar prontos. A última
grande lição de Joseph e Hyrum é como estar pronto. E assim é
mais ou menos onde eu costumo ir, mas certamente podemos
falar de outras coisas se você quiser.

Hank Smith:

09:42

Não, não, não. Eu quero ir nesta direção. Na verdade, seria uma
coisa boa porque temos um pequeno podcast irmão que eu vou
jogar lá fora. Nosso amigo, Dr. Gerrit Dirkmaat, tem um podcast
e é chamado de O Padrão da Verdade. E eu acho que Gerrit fez,
oh meu Deus, algumas horas sobre a história do martírio. Acho
que é seu quarto, quinto, até mesmo um episódio bônus lá.
Portanto, se você quiser saber sobre o Governador Ford e John
C. Bennett e todos esses infames personagens que levaram ao
martírio desses dois grandes irmãos, então há muitos recursos
lá fora. Mas já que temos aqui o Dr. Wilcox, John, vamos deixálo decolar. Deixemos...

John Bytheway:

10:32

Absolutamente. E eu já amo esta abordagem. Estou indo bem,
que maneira maravilhosa de olhar para isto. Joseph estava
pronto. Hyrum estava pronto. O que eles nos ensinam sobre...
Esta é uma ótima maneira de olhar para isto.

Hank Smith:

10:45

Sobre estar pronto. Sim.

Dr. S. Michael Wilcox: 10:46

É uma bela seção. Há apenas muita beleza nela. E eu trouxe
muitas coisas, não sei quanto usaremos que costumo refletir e
pensar quando chego à Seção 125. O fim deste homem
magnífico e o que ele nos ensina no final de sua vida.

Hank Smith:

11:08

O Presidente Hinckley não era um grande fã de Thomas Ford.
Ele falava disso com freqüência, sobre como ele sentia que o
governador havia traído Joseph. E há uma grande história que
eu ouvi da Irmã Susan Easton Black. Ela disse que em certo
momento o Presidente Hinckley estava visitando Springfield,
Illinois, e perguntou onde estava o túmulo de Thomas Ford. E
eles foram mostrá-lo e ele encostou. E aparentemente ele saiu
do carro, caminhou até o túmulo e acabou de dar uma palestra,
deu uma palestra na lápide. E eles disseram, não sabíamos
quanto tempo isto ia durar. John, eu já lhe contei esta história?

John Bytheway:

11:56

Não.

Hank Smith:

11:56

Eles disseram: "Nós não sabíamos quanto tempo isto iria durar,
já que ele anda por aí apenas dando passos para frente e para
trás e dando sermões a esta lápide". E então eles disseram que
a janela do carro rolou para baixo e a Irmã Hinckley disse:
"Deixa pra lá, Gordon". Solte-o".

Dr. S. Michael Wilcox: 12:15

John Taylor menciona o governador, mas ele não dá seu nome.
Ele apenas diz: "A fé quebrada do governador de Illinois". "Ele
nem quis dizer seu nome. Eles eram...

Hank Smith:

12:27

Então essa sempre foi apenas uma história que eu gostei da
Irmã Hinckley dizendo: "Está tudo bem". Talvez todos nós
pudéssemos fazer isso também. Deixem isso para lá, todos.
Deixem isso pra lá.

Dr. S. Michael Wilcox: 12:36

Talvez tenhamos que fazê-lo. Precisamos perdoar o Governador
Ford também.

Hank Smith:

12:39

Sim. Se você é novato em folha em nosso podcast, volte e
escute nosso... John, você se lembra da seção 64 sobre perdão
que Mike esteve aqui conosco por último.

John Bytheway:

12:49

Bonito. Sim.

Hank Smith:

12:50

O quanto aprendemos sobre Deus ser, "um perdoador
encantador". Muito bem". Bem, acho que Mike, vamos
basicamente entregar as rédeas a você e dizer o que você quer
fazer.

Dr. S. Michael Wilcox: 13:00

Isso é uma coisa perigosa. Você sabe que as últimas grandes
lições de Jesus se concentraram na mesma coisa. Adoro essas
palavras, elas são de Hamlet, a prontidão é tudo. A prontidão é
tudo, sempre que ela vem. As últimas lições de Jesus, ele
também nos ensinou como morrer. Ele morreu no perdão.
Pense no que ele disse de cruz. Ele morreu no perdão. Ele
morreu em consolar os outros. Ele morreu em obediência a seu
Pai. Nós apenas olhamos para tantas coisas maravilhosas, às
vezes no final. Os inícios são coisas maravilhosas. A Primeira
Visão é uma coisa linda. O começo. Cartago é uma coisa linda. É
uma coisa terrível. Talvez eu compartilhe uma frase de um
poema de Yates em que penso quando chego ao final da seção
135, mas também é uma coisa linda. O início e o fim são ambos
coisas lindas e, nesse sentido, nos ensinam.

Dr. S. Michael Wilcox: 14:22

Então, como Joseph Smith e como vai o Hyrum? Bem, eu
começaria no versículo 4. Voltaremos aos versículos 1 e 3 e
falaremos sobre o que eles morreram, porque essa é a segunda
pergunta que eu sempre penso quando chego a isso. No
versículo 4, quando Joseph foi para Cartago para se entregar
aos requisitos fingidos da lei. Quero dizer, John Taylor está com
raiva. A seção 135 está escrita em praticamente o típico século
XIX, um pouco hipérbole, mas ele está chateado com os
direitos. Dois ou três dias antes de seu assassinato ele disse:
"Estou indo como um cordeiro para o abate". Agora eu não
quero ir por esse caminho, mas quero viver para que, quando
chegar, eu possa dizer no final da minha vida: "Estou calmo
como uma manhã de verão". Tenho uma consciência vazia de
ofensa para com Deus e para com todos os homens".

Dr. S. Michael Wilcox: 15:41

Não seria maravilhoso viver todos os dias, e eu sinto Joseph e
Hyrum nos dizendo ao longo do século: "Viva sua vida de tal
maneira que se ela vier amanhã...". Não é verdade? A coisa
hindu, a maior maravilha é que todos sabem que as pessoas
morrem todos os dias, mas ninguém acredita que vão ser eles. A
prontidão é tudo. Quero viver minha vida para que todas as
manhãs eu esteja calmo como uma manhã de verão com uma
consciência vazia de ofensa para com Deus e para com todos os
homens. Então ele diz: "Eu morrerei inocente". E eu sei que ele
está querendo dizer isso em uma série de coisas. Eu sei que ele
está querendo dizer inocente de infringir qualquer lei.

Dr. S. Michael Wilcox: 16:43

Ele foi para Cartago primeiro sob a acusação de motim, se
quisermos um pouco de história. Eles pagaram uma fiança de
7.500 dólares para tirar todos da cadeia. Eles estavam saindo.
Eles iam voltar para Nauvoo. E então eles mudaram a acusação
para traição, pela qual não havia fiança, o que o colocou na
cadeia. Eles não iam deixá-lo sair de Cartago. Portanto, "sei que
morrerei inocente", significa "não quebrei nenhuma lei", mas
também gosto dessa idéia de que nascemos inocentes em vida.
Ele ensina isso na Seção 93. Nós nascemos inocentes. Ele anula
toda a idéia de Pecado Original. Nós nascemos inocentes. Eu
gostaria de pensar que vamos morrer inocentes.

Dr. S. Michael Wilcox: 17:37

Minha esposa, pouco antes de morrer, disse-me algo belo. Ela
era uma mulher SUD típica. Ela vivia com muitas inadequações e
culpas e coisas, como todos nós fazemos. Mas ela disse: "Pela
primeira vez na minha vida, eu não sinto culpa. Eu não sinto
vergonha". Ela morreu inocente. E eu acho que é assim que
Deus quer que voltemos à sua presença. Eu acho que as coisas
acontecem. E nesses últimos momentos, acho que há um
batismo final, se nos esforçamos, se vivemos o melhor que
podemos. Acho que não entramos no Mundo dos Espíritos
carregando nada. Acho que o deixamos e morremos inocentes.

Dr. S. Michael Wilcox: 18:36

Há duas coisas que eu gostaria que John Taylor tivesse colocado
aqui de Cartago. Uma delas é a carta que Joseph escreve à
Emma, onde diz: "Estou resignado ao meu destino". Acho que
Joseph sentiu que ele ia morrer. Os grandes homens geralmente
o sentem. Lincoln teve um sonho interessante. Ele sentiu que o
fim estava chegando. Martin Luther King, Jr. pressentiu que o
fim estava chegando. Gandhi pressentiu que o fim estava
chegando. Joseph pressentiu que o fim estava chegando. E ele
escreve isso para Emma. "Estou resignado ao meu destino
sabendo que fiz o melhor que pude".

Dr. S. Michael Wilcox: 19:23

E queremos viver assim, que todos os dias possamos dizer...
José não era perfeito, mas ele fez o melhor que pôde. E quando

se faz o melhor que se pode, morre-se inocente. Acredito que
isso seja verdade para todos nós, acredito que foi verdade para
minha esposa, certamente espero que seja verdade para mim.
Hank Smith:

19:52

Mike, eu queria mencionar uma coisa que eu acho que você me
ensinou antes, é também esse mesmo tipo de atitude do
Salvador quando Judas critica Maria. Você se lembra que ele
está sendo ungido e...

Dr. S. Michael Wilcox: 20:09

Eu faço. Eu amo essa história.

Hank Smith:

Ele diz: "Ela fez o que pôde".

20:11

Dr. S. Michael Wilcox: 20:14

O que ela poderia. Sim, Mark 14. "Ela fez o que pôde. ”

Hank Smith:

Sim.

20:18

Dr. S. Michael Wilcox: 20:19

E isso é o que ele está dizendo. Talvez no final, eu também
tenha trazido o de Teddy Roosevelt. Tenho quase todos aqui
que me ajudam a criar a emoção e o poder que eu gosto que as
pessoas saiam da Seção 135, que eu tento sair dela. A segunda
coisa que eu gostaria que John Taylor tivesse incluído
novamente da história foi um dos últimos desejos de Joseph.
Você se lembra o que foi isso? Ele queria ensinar os santos mais
uma vez. Acho que a prontidão é sempre o desejo de fazer um
pouco mais de bem com sua vida. Quando chegamos ao fim,
queremos sempre fazer um pouco mais de bem. Dickens em um
cântico de Natal diz: "Nenhuma vida é suficiente para todo o
bem do qual é capaz". Queremos sempre fazer um pouco mais
de bem. Joseph só queria fazer um pouco mais de bem.
Queremos viver todos os dias dessa maneira.

Dr. S. Michael Wilcox: 21:32

É Moisés. Chamo-lhe os momentos do Monte Nebo. Lá está
Moisés no Monte Nebo, ele pode ver o rio Jordão e a Terra
Prometida. E ele suplica a Deus: "Deixe-me fazer um pouco mais
de Senhor". Eu só quero levá-los para o outro lado. Eu só quero
ver aquela bela montanha e ajudar meu povo a chegar àquela
bela montanha". E Moisés morreu querendo... Traduza da
maneira que quiser, morreu querendo ajudar as pessoas a
verem a "boa montanha". Joseph Smith morreu querendo
ajudar as pessoas a verem a "boa montanha". "Eu só quero falar
com eles mais uma vez". Mencionei Martin Luther King, Jr., um
dos meus favoritos, um dos grandes americanos. Acho
interessante que a América tenha muitas férias, mas apenas
uma é uma honra de um indivíduo. E aquele indivíduo que
escolhemos para honrar como feriado em honra de uma pessoa
é Martin Luther King, Jr., um dos meus maiores americanos".

Dr. S. Michael Wilcox: 22:43

E ele falou sobre David, outra pessoa que só queria fazer um
pouco mais de bem. Ele só queria construir um templo. Ele não
foi capaz de construir um templo. Eu acho que José teria
adorado ter levado os santos para o oeste. Acho que ele teria
adorado ter visto o Templo de Nauvoo terminado. Acho que ele
teria adorado vê-los em uma situação em que estivessem a
salvo de seus inimigos. "Eu só quero fazer um pouco mais". É
uma emoção muito humana. E Martin Luther King, um mês
antes de sua morte, seu assassinato em Memphis, falou sobre o
desejo de David de construir um templo e de não poder
terminá-lo. E nas escrituras, o Senhor lhe disse: "Foi bem que
estava em seu coração". É bom que houvesse em seu coração
esse desejo de querer fazer mais. Só para fazer um pouco mais,
ajudá-los a ver a boa montanha. E assim ele diz em um discurso
chamado "Sonhos não realizados". ”

Dr. S. Michael Wilcox: 23:46

Muitos de nós na vida começamos a construir templos, templos
de caráter, templos de justiça, templos de paz. E em tantos
pontos, começamos, tentamos e nos propomos a construir
nossos vários templos. E eu acho que uma das grandes agonias
da vida é que estamos constantemente tentando terminar o
que é inacabável. Somos ordenados a fazer isso. E cada um de
vocês esta manhã, de alguma forma, está construindo algum
tipo de templo. A luta está sempre presente. Às vezes fica
desanimadora. Às vezes fica muito desencantador. Bem, essa é
uma história de vida. E o que me faz feliz, eu acho que Joseph
morreu feliz. Eu acho que Jesus morreu feliz. Acho que a oração
de Jesus no Getsêmani foi também ele amou a vida, ele amou
as pessoas ao seu redor. Ele teria gostado de ter vivido mais um
ano e ensinado mais um ano. Esta é uma grande experiência de
qualidade para as pessoas. Elas nunca estão satisfeitas. Eles
sempre querem fazer um pouco mais. E se essa fome está em
mim, isso é um bom sinal de que a prontidão é tudo. Eu estou
pronto.

Hank Smith:

Eu ia dizer, Mike, isso me faz lembrar a mãe de minha esposa,
minha sogra e suas últimas semanas de vida. Ela sofria de
câncer e lhe doía segurar uma agulha, mas ela ainda queria
terminar algumas colchas para seus netos. E assim ela apenas
segurava aquela agulha e lhe fazia mal segurá-la, beliscá-la, e
cada ponto estava ficando cada vez mais duro, mas ela estava
tentando tirar cada pedacinho de bondade.

25:07

Dr. S. Michael Wilcox: 25:40

Todos nós queremos ser úteis. Sim, queremos ser úteis. Nós só
queremos fazer... É uma coisa muito comum para grandes
pessoas, e para todos nós, pessoas comuns.

John Bytheway:

25:51

Só me faz lembrar. Você está citando Shakespeare e todos esses
grandes homens, e eu me lembro da sabedoria. Eu recebi de um
ímã de geladeira.

Dr. S. Michael Wilcox: 26:03

Aí vamos nós.

John Bytheway:

Em algum lugar eu vi: "Você só vive uma vez"? E isso é um
ponto de interrogação. "Você só vive uma vez? Não, você só
morre uma vez. Vive-se todos os dias". Quando penso no hino,
Será que hoje fiz algum bem no mundo? Não sei quanto a vocês,
mas sempre penso no Presidente Monson, porque ele sempre
parecia estar encontrando outra pessoa a quem pudesse servir
e estender a mão e enviar um bilhete ou qualquer outra coisa. E
uma vez eu estava em um momento fora para as mulheres e
uma irmã pegou seu telefone e me mostrou, ela recebia um
alerta todas as manhãs que dizia: "Quem precisa de mim hoje?".
E não dizia: "Alguém precisa de mim hoje? Só dizia: "Quem
precisa de mim hoje?". E então ela encontrava algo. Ela rezava
sobre isso e encontrava algo que podia fazer, mesmo que fosse
uma coisa simples como uma mensagem de texto ou um
telefonema ou algo assim. Mas eu realmente amo esta idéia de
fazer o melhor que se pode todos os dias e essa mentalidade e
essa fome.

26:05

Dr. S. Michael Wilcox: 27:10

E sendo alegre. Como eu digo, minimizar suas provas, passar.
Joseph diz que as provações que eu chamo para passar. Essas
são as palavras de Eva, logo no início da história. É melhor para
nós passarmos pela dor, mas passamos por ela. De qualquer
forma, deixe-me apenas terminar isto com...

Hank Smith:

Sim, por favor, faça.

27:29

Dr. S. Michael Wilcox: 27:31

... Martin Luther King. Ele diz: "O que me faz feliz é que posso
ouvir uma voz gritando através da vista do tempo dizendo:
'Pode não vir hoje ou pode não vir amanhã, mas é bom que
esteja dentro do seu coração'". É bom que você esteja
tentando. Você pode não vê-lo, o sonho pode não se realizar,
mas é bom que você tenha o desejo de torná-lo realidade. É
bom que esteja dentro do teu coração.

Dr. S. Michael Wilcox: 28:03

Acho que Joseph se sentia assim, e se eu puder viver dessa
maneira, morrerei inocente. Morrerei calmo como uma manhã
de verão, morrerei com uma consciência sem ofensa para com
Deus e para com todos os homens. E mais importante, viverei
dessa maneira. Portanto, ele nos ensina algumas coisas
maravilhosas em algumas de suas últimas frases, algumas das
últimas palavras que recebemos de Joseph Smith. A carta para
Emma aqui na seção 135 e algumas das coisas que ele disse

àqueles homens que estavam ao seu redor. vamos para Hyrum.
Hyrum também nos ensina algumas dessas mesmas coisas. Ele
vira uma página de seu Livro de Mórmon para o 12º capítulo do
Éter. Um dos grandes momentos de minha vida foi poder
segurar aquele livro de Hyrum e abri-lo para a página que ele
recusou.
Dr. S. Michael Wilcox: 29:10

E a mensagem final de Hyrum para nós é uma citação do Livro
de Mórmon. Então ele pega as escrituras para expressar suas
emoções ao enfrentar estes últimos momentos de sua vida, e
pondera a maneira como viveu e o que pode acontecer com ele
em Cartago. Então vamos ao versículo 5, ele está citando Éter.
Moroni está falando: "Aconteceu, eu orei ao Senhor para que
ele desse aos gentios, graça para que eles pudessem ter
caridade". Essa não é uma forma ruim de viver nossas vidas.
Rezando até mesmo para que nossos inimigos, neste caso,
pudessem ter graça para que pudessem ter caridade. "E
aconteceu que o Senhor me disse: se eles não têm caridade,
não importa para ti, tu tens sido fiel". Penso que uma das
grandes coisas que aprendi com Hyrum aqui em sua citação é
que não importa o que os outros fazem. O que importa é que
você tenha sido fiel.

Dr. S. Michael Wilcox: 30:30

Se eu pudesse colocar isso na mente de muitos santos dos
últimos dias que eu amo que estão lutando com várias coisas.
Não importa se os outros têm caridade ou não, se eles o
entendem ou não, como o tratam ou não, se o ofenderam ou
não. Neste caso, eles vão matá-lo. O que importa é que temos
sido fiéis. E penso que essa é a última conversa de Jesus com
Pedro e João, o Amado, no final do Novo Testamento, João,
capítulo 21, depois que Jesus pergunta a Pedro se ele o ama. E
Pedro responde três vezes que o ama de fato. E então Jesus lhe
diz: "No final de sua vida, você será crucificado". Segue-me". É
muito sinistro: "Segue-me". "Ele está no mesmo lugar onde
Jesus lhe disse pela primeira vez para segui-lo na costa norte do
Mar da Galileia.

Dr. S. Michael Wilcox: 31:35

Que primeiro me seguisse era seguir-me para aprender, seguirme para ensinar. Agora ele está dizendo: "Quando você estiver
no fim de sua vida, se você alimentar as ovelhas, se fizer o que
lhe peço, elas lhe farão o que me fizeram". Eles vão crucificar
você". O que deve ser um fardo pesado para Peter carregar
toda a sua vida. Ele sabe que isso está por vir. Bem, João está
seguindo atrás, João o Amado, e Pedro se vira e Pedro é como
eu digo, tão magnificamente humano. Estamos sempre
interessados nos negócios de todos os outros. E ele diz: "O que
este homem deve fazer?". Agora, não se pode ter dois extremos
mais largos de um continuum do que um homem que vai no

final de sua vida morre de crucificação, Pedro, e um homem no
final de sua vida não vai sentir o gosto da morte, João. Essa é
uma diferença bastante grande.
Dr. S. Michael Wilcox: 32:32

E Jesus diz a Pedro: "Se eu quiser que ele fique até que eu
venha, o que é isso para ti? Segue-me tu". Isso é o que eu
chamo de o último "Segue-me de Jesus". E o último segue-me é
dizer que não importa o que as outras pessoas fazem. Não
importa o que acontece em suas vidas. Isso é entre mim e eles.
O que importa é como você seguiu, isso é tudo. E o Senhor está
dizendo que Hyrum agarra essa idéia. "Eu rezo para que eles
sejam caridosos. Rezo para que outras pessoas sejam boas, para
que me tratem bem". Mas não importa como me tratam, o que
me dizem, como me ofendem, eu os seguirei". O Salvador está
dizendo: "Segue-me". Você tem sido fiel, Hyrum. E essa é uma
maneira importante de viver nossas vidas.

Dr. S. Michael Wilcox: 33:32

É uma lição muito difícil de aprender porque estamos sempre
deixando outras pessoas interferirem em nossa fé e como
acreditamos e como seguimos. E Jesus dizendo a Pedro, e
Hyrum recusando isso está agarrando esse princípio e nos
dizendo no final de sua vida que você só quer poder dizer no
final de cada dia, não importa o que as pessoas façam ou digam
a você, eu só quero sempre poder dizer hoje que eu segui. Eu
segui. Segui apesar da oposição, segui apesar das críticas, segui
apesar das orações não respondidas, que segui apesar dos
sonhos não cumpridos. Eu segui. Segui até o fim.

John Bytheway:

Isto me faz lembrar de... Você está citando Ether, que é Moroni
que o resumiu, certo?

34:20

Dr. S. Michael Wilcox: 34:28

Certo, sim.

John Bytheway:

34:29

E depois, quando Moroni quer compartilhar conosco, "Ei, esta é
a transcrição de uma palestra que meu pai Mórmon deu". E
aqui estão algumas cartas de meu pai". E em Moroni 9:6, que é
uma epístola de mórmon. Eu amo este início de versículo seis.
Agora meu amado filho, não obstante sua dureza, vamos
trabalhar diligentemente. "E isso me fez lembrar a mesma coisa.
Que não podemos nos concentrar neles. "Apesar deles, vamos
fazer isto. " E isso é exatamente o mesmo ponto, eu acho. E
aqui está a coisa legal. Este é Moroni. Ele sempre pareceu
sentir: "O que os gentios vão fazer? Eles vão zombar e, por
favor, abençoá-los com graça para que eles não o façam". E
então ele repete essa coisa de seu pai em Moroni 9.

Dr. S. Michael Wilcox: 35:25

Sim, maravilhosa, maravilhosa referência cruzada. Coisas que
são importantes para nós aprendermos nas escrituras que Deus

repete. Ele o repete. Ele diz: "Não quero que você perca isto,
porque é uma chave para a vida". Voltamos àquele quinto
verso: "Por isso a roupa deve ser limpa". E então estas palavras:
"Porque viste tuas fraquezas, serás fortalecido até ao lugar que
eu preparei nas mansões de meu Pai". Creio que há prontidão
em ver nossas fraquezas. Sou grato que isso esteja ali, porque
certamente vi minhas fraquezas.
Dr. S. Michael Wilcox: 36:24

Volto àquele discurso de Martin Luther King. Ele diz: "Eu não sei
sobre você esta manhã, mas posso fazer um testemunho". Você
não precisa sair esta manhã dizendo que Martin Luther King é
um santo. Oh não, quero que você saiba esta manhã que sou
um pecador como todos os filhos de Deus". Mas eu quero ser
um bom homem. E quero ouvir uma voz que um dia me diga:
"Eu te acolho e te abençôo porque você tenta". É bom que
estivesse dentro do seu coração. Eu te aceito. Você é um
receptor de minha graça porque estava em seu coração, e está
tão bem que estava dentro do coração".

Dr. S. Michael Wilcox: 37:16

Apenas essa idéia. Estamos tentando, já vimos nossas
fraquezas. Eu conheço minhas fraquezas. Vou levar as fraquezas
para a próxima vida. Mas acho que Deus está satisfeito por eu
estar ciente dele e por estar tentando, e que naquelas mansões
que ele está preparado, acho que ele diz: "Cuidaremos disso a
tempo, Mike. Nós cuidaremos disso a tempo". Não é só a
mortalidade. Volto novamente àquele quinto verso com o
Hyrum. Ele disse: "Despeço-me dos gentios, sim, e também dos
meus irmãos, a quem amo". A prontidão está em amar as
pessoas. Chegar ao fim da vida e ter amor".

Dr. S. Michael Wilcox: 38:17

Há uma passagem no Rei Ricardo III, uma das peças de
Shakespeare. Ricardo tem vivido uma vida muito egoísta. Ele
viveu uma vida de assassinato. Ele tem vivido uma vida pelo
poder. E quando você vive uma vida assim, quando você vive
uma vida sem amar, você acaba desta maneira. Eu a uso como
um contraste com Hyrum despedindo-se de seus irmãos, que
ele ama, até que nos encontremos diante do tribunal de Cristo.
De qualquer forma, é isto que Shakespeare escreve. Richard
está no final de sua vida. Ele vai morrer em batalha no dia
seguinte. E ele diz: "Desesperarei". Não há criatura que me
ame. E se eu morrer, nenhuma alma terá piedade de mim".
Não, por que eles deveriam, já que eu mesmo não tenho pena
de mim mesmo"? Que final triste morrer sem amar ninguém e
sem ser amado por ninguém, nem mesmo sem se amar a si
mesmo". Ninguém que você espera reencontrar no além.

Dr. S. Michael Wilcox: 39:47

O Profeta Maomé foi uma vez perguntado: "O que o ajudará no
futuro? E ele deu uma série de respostas. "O conhecimento que

você ensinou foi uma das coisas que o ajudarão no além.
Caridade que você deu". Mas também amei sua última: "As
orações de uma criança em seu favor, uma criança justa em seu
favor que você criou". "Portanto, a prontidão é tudo, e nós
vivemos em prontidão todos os dias. E uma das prontidões é
que amamos e que somos amados e que temos expectativas de
encontrar aqueles que amamos novamente no futuro.
John Bytheway:

40:43

E que bênção acreditar que isso é possível. Quero dizer, que
esse amor vai continuar, que nossas relações vão continuar.
Estou apenas tentando imaginar como seria não acreditar que
elas continuem. Penso na minha mãe e no meu pai todos os
dias. Minha mãe faleceu em dezembro e, felizmente, eu espero
vê-los novamente e sentir isso novamente. E Hank, você perdeu
pessoas e Michael, você falou sobre isso. Tão feliz que há essa
expectativa lá.

Dr. S. Michael Wilcox: 41:30

Sim. Eu acho que queremos morrer apaixonados. Há uma bela
cena em Little Women, Louisa May Alcott's Little Women. Todas
as mulheres, certamente mulheres americanas, cresceram nas
Pequenas Mulheres de Alcott. Quando Beth morreu e ela morre
apaixonada. Ela morre dizendo: "Eu não me importo de ir".
Acho que provavelmente, mais uma vez, relaciono isto com
Jesus e com José. Ela diz: "Eu não me importo de morrer". Não
me importo de ir, vou para um bom lugar, mas sentirei sua
falta". Ela diz a sua irmã, Jo, "sentirei sua falta até mesmo no
céu". E eu acho que Hyrum diz isso. "Digo adeus ao meu irmão e
a quem amo, e sentirei saudades deles". Uma vez fui ao templo,
pensando em Laurie, e penso nela o tempo todo, todos os dias.
E meio que lhe perguntei: "É lindo onde você está?". E senti
aquela resposta: "Você não está aqui".

Dr. S. Michael Wilcox: 42:52

"Você está feliz, Laurie?" E senti a resposta: "Sinto sua falta". E
eu acho que isso é verdade. Acho que Hyrum e Joseph, acho
que aqueles do outro lado sentem nossa falta, nos amam como
nós os amamos. Queremos morrer com essas relações intactas,
marido e mulher, pai e filho, amigos, irmãos. Acho que foi a
graça de Deus que ele deixou o Hyrum ir com Joseph. Senti John
Taylor sentir esse poder quando diz: "Em vida eles não estavam
divididos, na morte não estavam separados". Hyrum conseguiu
ir com o irmão que amava". Joseph foi com o irmão que ele
amava, e haveria aqueles do outro lado. Há prontidão se
amamos e queremos viver no amor. O belo da fé santa dos
últimos dias é que consagrámos como nossa mais alta
ordenança no mais santo e sagrado de todos os lugares o amor
eterno.

Dr. S. Michael Wilcox: 44:11

Os santos dos últimos dias levam a sério o que o próprio amor
exige por sua própria natureza, que ele seja eterno e eterno e
não termine. Por isso eu amo isso: "Meus irmãos a quem eu
amo". E então a última coisa que recebo do Hyrum é no
julgamento: "Todos os homens saberão que minhas vestes não
são manchadas com seu sangue". "Isso é uma espécie de
linguagem metafórica". Acho que o que eu tiro dessa frase em
particular é que o Hyrum está dizendo que eu não era parte do
problema da humanidade e da vida terrena. Eu era parte da
solução. Não quero ir sentindo que deixei alguém ferido, que
magoei alguém por minhas ações, minhas decisões.

Dr. S. Michael Wilcox: 45:10

Agora vamos todos fazer isso, vamos esbarrar uns contra os
outros e vamos nos machucar uns aos outros, mas queremos
ser um curandeiro. Camus escreveu no final de um de seus
livros: "Se eu não posso ser um santo, eu quero ser um
curandeiro". Eu quero ser parte das soluções para os problemas
da Terra. Eu não quero ser parte da causa dos problemas da
Terra. Quero ir dizer no julgamento que o sangue de ninguém
está em mim, certo? E pelo sangue, eu não acho... Como eu
disse, é uma linguagem metafórica. Tenho sido parte da solução
para o sofrimento humano, não tenho sido parte dos
problemas.

John Bytheway:

Quando eu era criança no seminário de Highland Seminary, não
me lembro quem poderia ter sido. Tive Larry Gelwick quando
tinha 16 anos, o treinador de rúgbi das Highland. Ele me
recrutou muito por razões óbvias. Mas alguém nos mostrou...

46:01

Dr. S. Michael Wilcox: 46:21

Jogador estrela.

John Bytheway:

46:22

Esse seria eu. Eu era do tamanho da bola, mas de qualquer
forma. Alguém me mostrou o Credo de George Albert Smith. E
eu não sei se você já viu isso antes, mas há algo como 10
afirmações ou algo assim. E eu me lembro apenas de algumas
delas. Uma delas era: "Eu seria um amigo dos sem amigos", o
que teve um grande impacto sobre mim no colegial. E outra que
me faz lembrar: "Minha roupa não é manchada com seu
sangue", "eu não seria um inimigo de nenhuma alma viva". ”

Dr. S. Michael Wilcox: 46:56

Eles estão morrendo dessa maneira. Quero dizer, eles são
odiados, mas não acho que odeiem. Vou mudar de assunto
apenas um pouco. É interessante para mim a canção que Joseph
e Hyrum queriam cantada, A Poor Wayfaring Man of Grief. É tão
misturada com o martírio que é difícil falar sobre o martírio e
não pensar nessa canção. E há uma mensagem nessa canção
que parece tão apropriada para se pensar quando falamos de

pessoas dando suas vidas, sacrificando suas vidas por algo em
que elas acreditavam.
Dr. S. Michael Wilcox: 47:42

Agora, quando você dá sua vida por algo, isso não significa que
aquilo pelo qual você a deu seja verdade. Às vezes dizemos que
eles selam seu testemunho com seu sangue. Isso é verdade, não
estou tentando depreciar ou diminuir isso. Muitas pessoas
morreram por coisas que podem não ter sido as melhores
coisas pelas quais se pode morrer. Mas o que se diz no caso de
Joseph e Hyrum e muitos outros é que eles são sinceros. Ele não
é uma fraude. Ele não é um enganador. Ele está disposto a dar
sua vida por isso. Ele é sincero.

Dr. S. Michael Wilcox: 48:24

E Um Pobre Viajante ensina uma lição maravilhosa em todos os
versos, exceto no verso introdutório. Não vou passar por todo o
hino, mas o que ele ensina é que realmente existe aos olhos de
Deus, não existe tal coisa como o sacrifício, da forma que
comumente pensamos em sacrifício. Benjamin, no Livro de
Mórmon, recebeu essa mensagem onde disse: "Não posso
agradecer a Deus, e não posso servi-lo o suficiente". Porque
quando eu agradeço e sirvo, ele dá mais". Portanto, aqui no
final de suas vidas, estes dois homens que deram e sacrificaram
e sofreram muito, muito, muito, e há este ponto de exclamação
da verdade contida em Um Pobre Homem de Luto, como uma
declaração sobre suas vidas. E os versos dizem: "Você me deu
pão". Eu lhe dou o pão da vida para que eu nunca tenha fome.
O senhor me deu água. Eu te dou água viva, para que nunca
mais tenhas sede".

Dr. S. Michael Wilcox: 49:54

Eu poderia ler as falas, mas acho que as pessoas sabem que se
você pegar esse hino e olhar para ele, "eu lhe dou meu sofá".
Na noite tempestuosa, dei-lhe minha cama para deitar em
minha casa. Ele me dá o Éden. Eu escondi minhas próprias
feridas e feridas para curá-lo. Eu curei seu corpo. Ele curou meu
coração partido. É difícil para mim lê-los e pensar neles". É por
isso que eu não estou lendo. Eu leio isto, vou começar a chorar
quando leio, Um Pobre Viajante de Luto, especialmente quando
estive em Cartago há algumas semanas. Não porque Joseph e
Hyrum morreram, mas por causa da mensagem que Deus está
lhe dando aquele hino para eles e para nós.

Dr. S. Michael Wilcox: 50:52

E depois a última parte. Eu dou minha vida. Ele perguntou se eu
por ele morreria, que é exatamente o que se pede a esses dois
homens. E eu lhe dou minha vida e o Salvador diz: "Ele me deu
sua vida". Eu falo Seu nome sem vergonha diante do mundo, e
Ele fala meu nome sem vergonha diante do pai". "Antes na
Doutrina e Convênios, Jesus diz: "Eu me apresentarei diante do
Pai e direi, este é Michael Wilcox, meu irmão, meu amigo". Ele

os chama de amigos através da Doutrina e dos Convênios. "...
que acreditaram em mim". Aceite-os como pai em nossa
presença". Então eu olho para essas linhas, a mensagem de Um
Pobre Homem de Luto, tão apropriada e digo: "Onde está o
sacrifício?". O que quer que eu dê, Deus me devolve maior. Ele
retribui com maior intensidade. E assim, sim, eles deram suas
vidas, mas o que eles receberam foi maior do que qualquer
coisa que nós possamos dar. É assim que estamos prontos
quando compreendemos essa verdade.
John Bytheway:

52:25

Isso é lindo. Isso me faz lembrar um pouco de: "Como alimentar
esses 5.000?". "Bem, traga o que você tem, e eu o multiplicarei
por mil".

Hank Smith:

52:41

Certo. Ou o Irmão de Jared, certo? O Irmão de Jared. "Aqui está
a minha idéia. As pedras. Deixe-me dar-lhe luz, certo? Eu te
darei luz".

Dr. S. Michael Wilcox: 52:52

E não há exemplo maior do que a vida inteira de José. As
pessoas às vezes o criticam e ele era humano, mas eu digo de
José como digo de Pedro, nunca a humanidade foi tão magnífica
de tantas maneiras. José trouxe seus cinco pães e seus dois
peixes. José trouxe suas pedras, suas pedras fundidas. José
trouxe seu pequeno barril de farinha como a viúva Zarephath, e
a pequena côdea de óleo. Ele trouxe o vaso de óleo em outra
história do Antigo Testamento. Ele trouxe seus cinco pães em
seus dois peixes e Deus os multiplicou.

Dr. S. Michael Wilcox: 53:44

E o que Deus fez com este menino, foi magnífico. Não perfeito,
mas magnífico em tudo o que ele fez. Joseph e Hyrum estão nos
ensinando a viver para que a prontidão seja tudo. Também
aprendemos pelo que ele morreu? E acho que isso é uma coisa
muito específica que é ensinada na Seção 135 e, portanto, teria
uma aplicação muito específica quanto ao que eu devo fazer
com ele.

John Bytheway:

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

54:29

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

John Bytheway:

00:03

Bem-vindo à Parte II do podcast desta semana.

Dr. S. Michael Wilcox: 00:07

Creio que foi Bertram Russell. Vou me enganar aqui de qualquer
maneira. Um desses pensadores britânicos disse: "A história
está escrita em três livros: O Livro das Ações, O Livro das Artes,
e O Livro das Palavras". É sempre divertido ter uma discussão
com as pessoas sobre qual deles eles acham que é o mais
importante.

Dr. S. Michael Wilcox: 00:33

Eu não sei se você tem uma resposta para isso e elevar um
acima do outro. O Livro de Actas: o desembarque nas praias da
Normandia, a Forja do Vale. Estes são atos que os homens
fizeram. Livro das Artes: o David de Miguel Ângelo, nunca um
sermão maior sobre a dignidade do homem foi retratado
visualmente do que o David de Miguel Ângelo. É em Florença.

Dr. S. Michael Wilcox: 01:09

Thomas Jefferson's: O Livro das Palavras na Declaração de
Independência. Assim, quando se começa a pesar ações, artes e
palavras, o que teve mais impacto. Você terá pessoas
diferentes, como eu disse, seria divertido ter uma discussão.
Pegue as 10 maiores ações da história, as 10 maiores obras de
arte. Isso seria música, a 9ª Sinfonia de Beethoven, qualquer
coisa e as maiores palavras.

Dr. S. Michael Wilcox: 01:45

Agora, talvez por ser um major inglês e gostar muito de ler, você
sabe onde eu vou votar? Vou votar que são as palavras que
tiveram o maior impacto e o maior legado. As idéias, as mentes,
as coisas profundas da alma transmitidas por palavras escritas
ao longo das gerações. Então Joseph fez grandes feitos. Cartago
foi uma escritura. Ele deu sua vida, mas a maior influência,
penso eu, é por que ele morreu e o que John Taylor vai indicar
na seção 135 é que Joseph e Hyrum morreram por palavras. As
palavras que eles nos deixaram.

Dr. S. Michael Wilcox: 02:43

Ele começa a Seção 135 com essa idéia. Vamos direto ao
versículo 1, a razão do martírio para selar o testemunho deste
livro - que significa a Doutrina e Convênios e o Livro de
Mórmon. Anunciamos o martírio de Joseph Smith, o Profeta e
Hyrum Smith, o Patriarca. Depois ele conta suas últimas
palavras no dia, na hora, quantas bolas receberam. Um pouco
de história, mas ele começa com: "Eles morreram pelo Livro de
Mórmon e pela Doutrina e Convênios".

Dr. S. Michael Wilcox: 03:26

Então vamos ao versículo três, Joseph Smith: "O Profeta e
Vidente do Senhor tem feito mais, salvo Jesus apenas, pela
salvação dos homens neste mundo do que qualquer outro
homem que já tenha vivido nele". Esta é uma afirmação muito
forte. Não sei se eu gostaria de debater com alguém sobre isso.
Trata-se de John Taylor. É um estilo típico de escrita do século
XIX. Não sei como quero levá-lo à letra. Não sei até onde quero
debater com alguém sobre como há, literalmente, muitas
pessoas grandes que têm feito muito pela salvação da
humanidade.

Hank Smith:

Mike, eu simplesmente não consigo ver o Senhor tendo
também um sistema de classificação.

04:06

Dr. S. Michael Wilcox: 04:11

Sim, eu acho que é uma homenagem. É a maneira como às
vezes falamos. Mas se eu fosse colocar uma razão para dizer:
"Eu posso concordar com isto". Eu diria que Joseph Smith nos
deu mais escrituras do que qualquer outro homem que eu
possa imaginar, a tradução do Livro de Mórmon, a Doutrina e
Convênios, o Apocalipse e a Pérola de Grande Valor. Agora,
você pode pensar em qualquer pessoa, Paulo, nos deu muitas
grandes epístolas.

Dr. S. Michael Wilcox: 04:49

Recebemos o Luke, acho que alguns dos mais belos, nós
entramos em Atos. Moisés nos dá a Torá, os primeiros cinco
livros. Isaías nos dá 66 belos capítulos. Recebemos muito,
Mórmon abreviou uma grande quantidade de escrituras. Mas se
eu tivesse que dizer em meu mundo, como eu pego em minhas
mãos, mesmo que eu inclua o Buda ou Confúcio ou Maomé,
outros grandes escritores de escritos sagrados da Escritura. Não
vou encontrar ninguém que nos dê tanto quanto José.

Dr. S. Michael Wilcox: 05:38

Portanto, vou pegar o verso 3 e dizer que justificarei essa
afirmação com base nisso. Eu não quero classificar e é uma
declaração muito forte. Então ele a esclarece. Ele me dá
permissão para pensar dessa maneira. Depois daquela primeira
frase do versículo 3, no curto espaço de 20 anos, ele trouxe à
tona o Livro de Mórmon. Voltamos às palavras: "Que ele
traduziu pelo dom e poder de Deus e tem sido o meio de

publicá-lo em dois continentes, Europa e América do Norte na
época".
Dr. S. Michael Wilcox: 06:20

"...enviou a plenitude do evangelho eterno, que continha aos
quatro cantos da terra". Então o que ele acrescenta ao Livro de
Mórmon? ..." ... Trouxe à luz as revelações e mandamentos, que
compuseram este livro de Doutrina e Convênios e muitos outros
documentos e instruções sábias para o benefício dos filhos dos
homens". São palavras. A Pérola de Grande Valor ainda não foi
publicada. Foi publicada em vários periódicos da época, mas
não foi reunida.

Dr. S. Michael Wilcox: 06:58

Joseph morreu e Hyrum morreu por palavras. A maior
homenagem, a maior forma de lembrá-los e honrá-los é
estudar, procurar, ler e interiorizar aquelas palavras que eles
nos deram. Depois ele fala sobre algumas outras coisas. A
reunião de milhares de pessoas e a construção de uma cidade.
Joseph sempre quis construir uma comunidade. Uma das
grandes coisas pelas quais ele também morreu e pelas quais ele
viveu, talvez uma de suas maiores criações tenha sido criar uma
comunidade.

Dr. S. Michael Wilcox: 07:42

Um povo como a Torá cria os judeus. O Judaísmo, há, O povo do
Livro". Eles são uma religião, mas também são um povo e
santos dos últimos dias, é uma religião, mas também é um
povo. Agora ele volta no versículo 6, depois de suas despedidas,
depois de nos ensinarem a morrer. Ele volta a esta idéia, por
que eles estavam morrendo? Ele os inclui com outros mártires
da religião. Depois ele diz no meio do versículo 6, o leitor,
porque é assim que honramos José e Hyrum, é assim que lemos.

Dr. S. Michael Wilcox: 08:29

Na verdade, eu gostaria que ele tivesse mudado essa palavra. Se
eu pudesse editar a Doutrina e os Convênios, eu mudaria essa
palavra para Searcher. Nós nunca queremos ler as escrituras.
Você sempre quer buscá-las. "O leitor", o buscador, "Em cada
nação será lembrado que o Livro de Mórmon e este Livro de
Doutrina e Convênios da Igreja custaram o melhor sangue do
século XIX, para trazê-los à salvação de um mundo em ruínas".

Dr. S. Michael Wilcox: 09:01

Ele volta a essa mesma idéia de: "Eles nos deixaram palavras
maravilhosas". Em 1838, uma das maiores mentes americanas
no início da metade do século XIX foi Ralph Waldo Emerson.
Esta é uma mente brilhante. Ele escreveu coisas belas, uma bela
prosa. Ele era um pensador profundo. Influencia o pensamento
americano, as cartas americanas. Nosso amor pelo mundo
natural, muitas coisas vêm de Emerson.

Dr. S. Michael Wilcox: 09:41

Em 1838, em julho, eu recomendaria a todos que o lessem. Ele
deu um discurso, um discurso para a Escola da Divindade de
Harvard, acho que foi no dia 15 de 1838. Joseph está no Far
West nesta época, no meio de sua vida. Emerson descreve
Joseph Smith. Ele não sabe que o está descrevendo. Ele anseia
por algo. Ele está prevendo algo. Ele está profetizando alguma
coisa. Ele está dizendo a esses futuros ministros que estão
saindo de Harvard, jovens brilhantes que se formam agora, o
que está espiritualmente errado com o mundo e o que é
necessário para consertá-lo? É bonito de muitas maneiras.

Dr. S. Michael Wilcox: 10:38

Ele está descrevendo o que José vai fazer ao legar ao mundo,
belas verdades e idéias e luz e sabedoria em palavras. Portanto,
deixe-me dar um pouco, porque eu gostaria que todos saíssem.
Você pode fazer o Google. Emerson's 1838, discurso da
Divindade de Harvard e leia-o. Você ficará maravilhado com o
discurso da Escola da Divindade. Portanto, aqui está um pouco,
não me importo de compartilhar Joseph Smith e a Doutrina e os
Convênios com Emerson. Não quero compartilhá-los com a Ford
e os Higbees e as Leis, mas não me importo de compartilhar
com Emerson este momento de sacrifício e presente de sua
vida.

Dr. S. Michael Wilcox: 11:33

Ele diz: "É meu dever dizer a vocês que a necessidade de novas
revelações nunca foi maior do que agora. Em quantas igrejas,
por quantos profetas me dizem que é sensível ao homem, que
ele é uma alma infinita"? É uma das grandes verdades de Joseph
Smith. Ele acaba de expandir o conceito de humanidade,
humanidade a imensas alturas e profundezas e amplitude. Que
a terra e os céus estão passando em sua mente. Isso é beber
para sempre da alma de Deus.

Dr. S. Michael Wilcox: 12:15

Onde agora soa a persuasão de que por sua própria melodia no
paraíso é meu coração. Eu amo essa frase. Há coisas na Pérola
de Grande Valor, no Livro de Mórmon, Doutrina e Convênios. "A
melodia de suas palavras no paraíso é meu coração". Assim
afirma sua própria origem no céu, que eu sou um ser eterno
vindo de um lugar mais elevado. Onde devo ouvir palavras
como em idade avançada, atraiu homens para deixar tudo e
seguir".

Dr. S. Michael Wilcox: 12:59

Pense no que aqueles primeiros santos fizeram. O Brigham
Young e o Partido Pratts porque José lhes pediu que o fizessem.
"Deixar a casa e a terra do pai e da mãe, da esposa e do filho,
onde devo ouvir estas leis morais de agosto serem tão
pronunciadas a ponto de encher meu ouvido". Sinto-me
enobrecido com a oferta de minha ação e paixão mais

profundas", que é o que Joseph Smith e Deus e o Salvador e a
Restauração nos pedem.
Dr. S. Michael Wilcox: 13:36

Estamos dispostos porque nos enobrece o que ele ensinou, o
que lemos nos enobrece ao ponto de nosso desejo de oferecer
como eles ofereceram em Cartago, nossa ação e paixão mais
intensas. Então, eu pulo um pouco aqui. Não sei como honrar
Joseph e Hyrum muito melhor do que com Emerson. Tenho
alguns outros com quem os honrarei um pouco, se não se
importam. Um pouco mais tarde, diz ele, lembre-se, na Seção 1,
eu prefaciarei esta parte com esta Seção 1, disse Deus,
enquanto as Doutrinas e Convênios estão sendo formados", eu
chamei Joseph Smith por causa da calamidade". Essa é a palavra
que Ele usou". Lembre-se disso: "Por causa das calamidades que
iriam vir sobre a terra".

Dr. S. Michael Wilcox: 14:31

Fizemos a seguinte pergunta: "Senhor, de que calamidade você
estava falando? Da guerra e da destruição e sim". Talvez, mas
acho que Emerson diz mais: "Neste desejo de que a voz de Deus
seja novamente ouvida com força na Terra". Que maior
calamidade pode cair sobre uma nação do que a perda da
adoração? Então todas as coisas vão à decadência. O gênio
deixa o templo para assombrar o Senado ou o mercado. A
literatura se torna frívola. A ciência é fria. O olho da juventude
não se ilumina".

Dr. S. Michael Wilcox: 15:22

"A idade é sem honra. A sociedade vive para as insignificâncias.
Quando os homens morrem, nós não os mencionamos". Essa é
a calamidade que Deus enviou Joseph Smith para tentar parar,
para que não vivêssemos para as ninharias. Para que as coisas
não se tornassem frívolas. "A estaticidade da religião". A
suposição de que a Era da Inspiração é passada, que a Bíblia
está fechada. O medo de degradar o caráter de Jesus,
representando-o como homem, um ser humano, indica com
suficiente clareza a falsidade de nossa teologia".

Dr. S. Michael Wilcox: 16:12

Agora isto está em um Santos dos Últimos Dias, certo? Este é
Ralph Waldo Emerson, o maior pensador que você poderia
argumentar que a América produziu, avaliando sua nação na
mesma época em que José está ensinando.

John Bytheway:

Ao mesmo tempo, a poucos estados de distância.

16:29

Dr. S. Michael Wilcox: 16:32

Na mesma hora. É o escritório. Volto para Emerson: "O
escritório de um verdadeiro professor para nos mostrar que
Deus é, não era. Que ele fala, não fala. O verdadeiro
cristianismo da fé como o de Cristo na infinitude do homem
está perdido. Poucos acreditam na alma do homem. Todos os

homens vão em bandos para este santo ou para aquele poeta,
evitando o Deus que vê em segredo". Então, por que Joseph
Smith morreu e veio a fazer? Ele cumpriu o ofício de um
verdadeiro mestre. Ele veio para nos mostrar que Deus é, não
era. Que ele fala, não fala.
Dr. S. Michael Wilcox: 17:28

Então, eu o conheço sempre e o que é Joseph Smith, o que ele
significa para mim? Joseph deu ao mundo, ele me deu um Deus
que está presente, um Deus presente, um Deus presente na
história. Ele nos deu um Cristo presente na história, não um
Cristo que viveu e morreu, mas que vive como ele testemunha.
Ele vive em minha vida, em sua vida. Ele nos deu um Deus que
é, que não era. Então ele diz o seguinte: "Marcamos com luz na
memória, as poucas entrevistas que tivemos nos anos sombrios
da rotina e do pecado, com almas que tornaram nossas almas
mais sábias".

Dr. S. Michael Wilcox: 18:28

Isso foi o que José fez por mim. Foi por isso que ele morreu.
"Para que eu pudesse ser mais sábio, que falasse o que
pensávamos, que nos dissesse o que sabíamos; que nos desse
licença para sermos o que éramos, para ver o divino em nós".
Joseph veio, suas palavras nos ensinam o divino em todos nós.
Então ele conclui: "Eu procurei a hora". A hora estava lá. Para
nós, ela estava lá. "Procurei a hora em que aquela beleza
Suprema, que arrebatava as almas daqueles homens orientais e
principalmente daqueles hebreus".

Dr. S. Michael Wilcox: 19:27

Oriental, que significa o Oriente Médio, "E através de seus
lábios falaram oráculos a todos os tempos falarão também no
Ocidente". As escrituras hebraicas e gregas contêm frases
imortais, que foram pão de vida para milhões, ... mas são
fragmentárias, não são mostradas em sua ordem ao intelecto.
Eu procuro o novo professor", homem, T maiúsculo capitaliza o
professor.

Dr. S. Michael Wilcox: 20:05

Essa é uma maravilhosa homenagem. Acho que Emerson não
sabia que estava prestando uma homenagem a José e essas
palavras caberiam a outras pessoas. Mas não posso ler o
discurso da Divindade de Harvard e não apenas sentar e dizer:
"Deus sabia a calamidade que estava por vir". Parte dessa
calamidade era a perda do poder espiritual. Sem poder
espiritual, não há poder moral. Perde-se o poder espiritual,
perde-se o poder moral. Nós vemos isso.

Dr. S. Michael Wilcox: 20:41

Ele nos enviou o novo professor. Ele nos enviou José e as
palavras fazem tudo para os Santos dos Últimos Dias.
Esperamos que eles façam em círculos cada vez mais amplos o
que fazem por nós.

John Bytheway:

21:03

Que alma inspirada para Emerson ter esses anseios?

Dr. S. Michael Wilcox: 21:10

Emerson, quero dizer, ele escreveu um monte de coisas bonitas
e belas e eu li um pouco de Emerson. Vou lhe dar outra. Você
não precisa de mim para elogiar Joseph Smith na seção 135. Eu
posso obtê-lo daqueles que não são membros da Igreja, que
eram pensadores, pessoas brilhantes. Por isso, eu lhe dei
Emerson. Sei que ele não está falando especificamente de
Joseph Smith, mas ele está falando da necessidade que Joseph
Smith se esforçará para preencher...

John Bytheway:

-- ele quer uma nova revolução.

21:43

Dr. S. Michael Wilcox: 21:43

... tentará preencher. Ele passará toda sua vida tentando
preencher e para um membro crente da Igreja, o que José
cumpre, José faz o que Emerson anseia, espera, anseia.
Portanto, agora se eu escolhesse a mente moderna de Emerson,
outro homem brilhante, brilhante, erudito literário, o
preeminente dos Estados Unidos, seria Harold Bloom. Harold
Bloom escreveu um dos maiores livros sobre Shakespeare, por
exemplo.

Dr. S. Michael Wilcox: 22:24

Ele escreveu um livro chamado The American Religion (A
Religião Americana). Ele fala sobre uma série de religiões que,
segundo ele, realmente ressoam na América e surgiram a partir
da experiência americana. O Batista do Sul, ele faz muito a
respeito delas. Mas ele gira uma série de capítulos sobre Joseph
Smith. Então, aqui está um homem que estudou muito. Ele era
judeu. Ele não entra para a Igreja, mas está olhando
objetivamente para Joseph, tendo lido e estudado sua vida.
Portanto, aqui está a sua avaliação.

Dr. S. Michael Wilcox: 23:09

Novamente, só um pouquinho. "Não estou qualificado para
transmitir o resto do Credo Mórmon", é "Não vou falar sobre o
que concordo ou discordo com as crenças mórmons". "Mas
também não acho possível duvidar que Joseph Smith era um
autêntico profeta. Onde em toda a história americana podemos
encontrar esta correspondência? O Profeta Joseph provou
novamente, que as forças econômicas e sociais não determinam
o destino humano, a história religiosa como a literária ou
qualquer história cultural é feita pelo gênio, pelo mistério da
rara personalidade humana".

Dr. S. Michael Wilcox: 24:01

José era uma personalidade rara. Se você não quer aceitá-lo
como profeta, ele certamente não nos dá a oportunidade de
aceitá-lo como uma fraude ou um carismático ou um
enganador. Ele simplesmente não lhe dá essa escolha com o
que ele escreveu. Ele era um autêntico gênio religioso. Estou

lendo de outro capítulo de Bloom, "E ultrapassou todos os
americanos em gênio religioso antes, ou desde então na posse e
na expressão do que se poderia chamar, a imaginação
religiosa". Eu sempre acreditei que existe um dom.
Dr. S. Michael Wilcox: 24:46

Falamos sobre os dons do Espírito, que um dos dons do Espírito,
um dos mais únicos e poderosos é o dom da religião. Algumas
pessoas são apenas dotadas. Você tem sido capaz de se valer da
revelação e das coisas culturais e de sua própria alma e das
necessidades da humanidade e de uma compreensão, e de criar
através de uma combinação de todas essas coisas os
programas, as ordenanças, as expressões de doutrina que
podem definir um povo.

Dr. S. Michael Wilcox: 25:28

Jesus tinha o dom da religião. Eu diria que Moisés tinha o dom
da religião. Muhammad tinha o dom da religião. O Buda tinha o
dom da religião. Confúcio tinha o dom da religião. Eles tinham
apenas a capacidade de dar aos homens palavras e idéias que
mudaram profundamente o mundo. Estou de volta a Bloom.
Vou desistir com a Bloom sobre isto. "Se alguém decide que
Joseph Smith não era profeta, muito menos rei do reino de
Deus, então a emoção dominante em relação a ele deve ser a
maravilha, não o escárnio". Você não o aceita como profeta.

Dr. S. Michael Wilcox: 26:18

Bloom está dizendo: "Eu não vou entrar para a Igreja Mórmon,
mas minha atitude em relação a Joseph Smith é de absoluta
maravilha. "Eu mesmo não consigo pensar em nenhum outro
americano, exceto em Emerson". Interessante que ele inclua
Emerson, "Quem assim se move e altera minha imaginação".
Levanta meu pensamento, me leva a refletir. Uma
personalidade tão rica e variada. Tão vital, que uma centelha de
divindade está quase além dos limites do humano como
normalmente consideramos esses limites, para aquele que não
acredita nele".

Dr. S. Michael Wilcox: 27:04

Em termos de: "Eu não vou entrar para a igreja SUD". Ele é
judeu. Ele faria uma avaliação semelhante sobre Jesus. Muito
aberto que ele diz: "Para aquele que não acredita nele, mas que
o estudou intensamente, Smith torna-se quase uma mitologia
total em si mesmo". O criador de uma visão do mundo inteira é
o que Harold Bloom está dizendo. Eu posso dar meu amor a
Joseph. Amo-o profundamente, tudo o que ele fez por mim, por
todos nós que acreditamos e o amamos e lemos suas palavras.

Dr. S. Michael Wilcox: 27:50

Pense nos personagens que ele nos deu. Basta percorrer o Livro
de Mórmon, os Nefis, os Leí, em suas orações na floresta,
Benjamim em sua torre, os Stripling Warriors, o Capitão Moroni
com sua bandeira, Alma o Jovem, Jesus com as crianças, o irmão

Jarede com suas pedras acesas e suas barcaças, o Deus chorão
de Enoque. Só os personagens, as histórias, as personalidades
que ele nos deu.
Dr. S. Michael Wilcox: 28:24

Pense nas frases que ele nos deu. "Mundos sem número, que
eu criei". Eu escrevi algumas. "Este é meu trabalho e minha
glória", "os homens são para que possam ter alegria". "Os
homens devem estar ansiosamente engajados em uma boa
causa". "O valor das almas é grande aos olhos de Deus".
"Quando você está a serviço de seus semelhantes, você está
apenas a serviço de seu Deus". "A maldade nunca foi
felicidade". "A glória de Deus é inteligência". "Eu, o Senhor,
estou preso quando você faz o que eu digo". "Que a virtude
guarneça incessantemente teus pensamentos". "Todas estas
coisas devem dar a experiência". "Deve haver oposição em
todas as coisas", e sempre e sempre e sempre e sempre.

Dr. S. Michael Wilcox: 29:17

Você pode encontrar esses tipos de frases em cada página, cada
capítulo, praticamente todo o Livro de Mórmon, a Doutrina e
Convênios e a Pérola de Grande Valor. Quando as pessoas têm
uma pequena crise de fé, um pouco de ansiedade em relação a
José, eu geralmente lhes digo: "Vá abrir sua combinação tripla e
apenas leia o que uma vez você sublinhou". Acho que você vai
começar a sentir fé e uma calma nas palavras".

Dr. S. Michael Wilcox: 29:55

Então, se John Taylor acredita que nenhum homem fez mais do
que Jesus, o que novamente, há muitas pessoas que fizeram
muitas coisas pela humanidade. Mas nas palavras que ele nos
deu no poder escriturístico dessas palavras, em sua insistência
de que Deus é um Deus presente. Ele é agora um Deus. Ele não
é um Deus de ontem. Que Ele fala, justifica um pouco a
avaliação que John Taylor faz de José.

John Bytheway:

30:34

Eu tenho um parágrafo favorito em Pregar Meu Evangelho.
Acho que está na página 40 ou 41. É apenas um par de
parágrafos. Não sei quem os escreveu, mas são apenas belos
que, "Ao longo da história, Deus tem tido um padrão de
alcançar seus filhos através de um profeta". O homem tem tido
um padrão de rejeitá-los". Ele até enviou seu Filho, e
incrivelmente eles o rejeitaram".

John Bytheway:

31:04

Então o próximo parágrafo diz: "Considere nossas provas de que
Deus mais uma vez chegou até um profeta". O nome do profeta
é Joseph Smith. A evidência é o Livro de Mórmon". O que você
acabou de falar, essa bela lista que você deu, olhe para as
provas. De onde vieram estas palavras, as frases que você deu?

Dr. S. Michael Wilcox: 31:33

Bem, eu sou um amante das palavras porque sou um major
inglês. Já li muito e Joseph, nem tudo. Sou um editor no meu
cérebro e há momentos em que estou lendo a Bíblia ou estou
lendo o Livro de Mórmon e digo: "Senhor, eu poderia consertar
este versículo para você". Mas eu estou maravilhado. Você
ensinou a estudantes universitários. Ensinei estudantes
universitários durante quatro décadas, estudantes brilhantes e
brilhantes e José não foi educado. Ele foi educado sobre a
Bíblia, o que foi uma educação muito boa no século XIX.

Dr. S. Michael Wilcox: 32:25

Ele não freqüentou a escola e às vezes dizemos que teve uma
educação de terceira série. Isso não significa que ele foi para
três anos de escola. Trabalhando na fazenda, ele talvez fosse
alguns meses de inverno. Por isso, ensinei estudantes
universitários brilhantes. Acho que nunca conheci alguém que
pudesse começar a produzir as idéias das quais eu apenas
peguei algumas, que você pode encontrar página após página.
Ele não era perfeito. Provavelmente eu apertei minha esponja
de amor pela Seção 135 e...

Hank Smith:

Era o que nós queríamos.

33:06

Dr. S. Michael Wilcox: 33:08

... pelo que Joseph Smith morreu e como ele nos ensinou a
morrer, que é o que eu sempre penso quando venho aqui.
William Butler Yeats foi um poeta irlandês, difícil de admitir.
Mas houve uma revolta na Irlanda na Páscoa de 1916, onde os
irlandeses tentavam se livrar do domínio britânico e conquistar
a independência, e ela falhou. Os seus líderes foram executados
e isso perturbou um pouco a Yeats. Então ele escreveu um
poema chamado Páscoa de 1916.

Dr. S. Michael Wilcox: 33:50

O final e uma das frases que ele usa como um refrão durante
grande parte desse poema sempre me traz a Cartago também.
Pensei sobre isso quando estive em Cartago esta última vez,
apenas estas poucas pequenas linhas que Yeats escreveu.
"Conhecemos seus sonhos o suficiente para saber que eles
sonharam e estão mortos". Quais eram os sonhos de José?
Quanto mais ele teria gostado de dizer? Conhecemos seus
sonhos o suficiente para saber que eles sonharam e estão
mortos porque sonharam, porque queriam tentar fazer do
mundo um lugar melhor.

Dr. S. Michael Wilcox: 34:42

"E se o excesso de amor os perplexasse até a morte?" Yeats
escreve. "Seus sonhos eram motivados por seu amor. Então ele
termina tudo mudado, mudado completamente. Nasce uma
beleza terrível". Eu me sinto assim em Cartago, algo mudou,
tudo mudou, tudo mudou, mudou completamente. Então nasce
aquele oximoro, aquela beleza terrível, uma beleza terrível. Foi

terrível o que aconteceu em Cartago. Dois homens foram
assassinados brutalmente, violentamente pelas razões mais
injustas baseadas em preconceitos, ódio, intolerância,
fanatismo. No entanto, para você e para mim, algo de belo
também nasceu da terrível tragédia de Cartago.
Dr. S. Michael Wilcox: 35:57

Acho que John Taylor estava tentando captar essa emoção de
tudo ter mudado. Joseph mudou as coisas. Algo belo saiu de
Cartago e algo terrível saiu de Cartago. John Taylor saberia
porque ele estava lá. Ele saberia que a emoção da beleza de
Cartago e a terribilidade de Cartago. Nós vamos a Cartago como
um local de peregrinação. É um lugar lindo. É um lugar de amor
e sacrifício e devoções e de emoções calorosas, maravilhosas e
amorosas. Emoções tristes vêm até nós quando visitamos
Cartago e pensamos em Cartago.

Dr. S. Michael Wilcox: 36:51

A mesma coisa com a cruz com o Calvário, uma beleza terrível
nasceu no dia em que Jesus morreu. Uma coisa terrível, mas
uma coisa linda. Quando homens bons morrem como Jesus,
José, Martin Luther King morreu, Abraham Lincoln, todos eles
eram o que John Taylor poderia ter chamado, "Árvores verdes".
Quando ele diz: "Se o fogo pode escamotear a árvore verde".
Lincoln é uma árvore verde. Martin Luther King é uma árvore
verde. Joseph era uma árvore verde. Jesus, uma árvore verde.

Dr. S. Michael Wilcox: 37:36

Eu posso pensar em uma dúzia de outras árvores verdes vivas.
Você tira as árvores verdes e deixa o mundo para as árvores
mortas e problemas, mas o mundo tem um bom histórico de
incendiar as árvores verdes.

Hank Smith:

37:58

Mike, antes de chegarmos à sua última parte que você tem para
nós, notei que muito disto é sobre Joseph, mas o Hyrum está
incluído. Em sua experiência de leitura sobre Joseph e Hyrum,
quão importante é Hyrum para Joseph o suficiente para ser
incluído aqui em sua revelação basicamente memorial?

Dr. S. Michael Wilcox: 38:23

Nesta grande declaração final de crença. Nossa fé está ancorada
na família. A fé e a família para um santo dos últimos dias são
luz e verdade. Eles são apenas intercambiáveis. Nós temos
elevadores. Eu disse família e amor eterno como a mais alta
ordenança de nossa fé. O que é tão maravilhoso nisso é que
quando olhamos para a primeira família da igreja, temos este
exemplo de muitas maneiras.

Dr. S. Michael Wilcox: 39:03

Deus sabia que o papel de José seria difícil. Então, o que Ele lhe
deu? Ele lhe deu esta família maravilhosa e solidária, Lucy Mack
Smith, Joseph Smith, Sr., e Alvin nos primeiros dias, e Emma. As
pessoas íntimas que rodeavam Joseph Smith eram

maravilhosas, maravilhosas. Ele também tinha grandes amigos,
os Olivers e os Martin Harris's e os William W. Phelps e os
Brigham Youngs e Heber C. Kimballs. Nem todos esses
permaneceram tão verdadeiros.
Dr. S. Michael Wilcox: 39:51

José diz que apenas Brigham e Heber são o primeiro Quorum
dos Doze Apóstolos. Mas essa família era maravilhosa. É difícil
de bem, destacar Hyrum acima de Lucy Mack Smith ou Emma.
Hyrum foi, creio eu, uma influência calmante sobre Joseph. Ele
era alguém em quem ele sempre podia confiar. Acho que
Hyrum foi um presente de Deus para Joseph e Hyrum conseguiu
ir com seu irmão.

Dr. S. Michael Wilcox: 40:27

Há um momento na história, se fizermos um pouco da história,
quando os corpos de José e Hyrum voltam a Nauvoo e Lucy
Mack os vê, e ela diz: "Meu Deus, meu Deus, por que
abandonaste esta família? Deus lhe responde: "Eu os levei para
mim para que eles pudessem descansar". Acho que é Joseph e
Hyrum no relacionamento, não apenas em Cartago, mas
durante toda a vida deles é Deus quem diz: "É assim que a
família deve ser". É assim que eu espero que seja a família".
Que vocês se apoiem uns aos outros, da mesma forma que esta
família se apoiou mutuamente.

Dr. S. Michael Wilcox: 41:09

Grandes coisas saem da família. Temos uma família fundacional
que nos mostra algo a título de exemplo, certamente o Hyrum.

Hank Smith:

41:17

Isso é lindo.

John Bytheway:

41:21

Hank, um par de coisas. Eu tinha feito algumas leituras e se
Oliver Cowdry não tivesse saído por um tempo, ele poderia ter
estado lá, eu acho, como Presidente e Co-Presidente da Igreja.
Isso soa bem?

Hank Smith:

41:41

Sim.

John Bytheway:

41:42

Mas eu me lembro de ter mencionado isso antes, o nome de
José significa, foi ele, quem acrescenta? Alguém que acrescenta
e Hyrum significa: "Meu irmão está exaltado". O que é incrível
pensar por que Joseph e Hyrum estão lá juntos.

Dr. S. Michael Wilcox: 41:59

Isso é apropriado.

Hank Smith:

Mike, eu queria lhe fazer mais uma pergunta e esse é o
versículo 6. Ele os chama de "Mártires da religião", e eles são
classificados neste grupo. Nós falaríamos sobre, eu sei que você
ama William Tyndale: Um mártir da religião.

41:59

Dr. S. Michael Wilcox: 42:21

Eles são o que podemos chamar e a isso nos referimos, as
árvores verdes da história, que às vezes são esculpidas pelo
fogo da intolerância e do ódio. William Tyndale é um dos meus
povos mais queridos. Certamente uma árvore verde. Árvore
verde significa cheia de vida. Eu acho que a metáfora, a imagem
dela é uma bela imagem que John Taylor está agarrando cheia
de vida. Tanto para dar, frutífero e o mundo que você chama de
qualquer coisa, o fogo do ódio, os fogos do preconceito, a
intolerância.

Dr. S. Michael Wilcox: 43:03

Nós queimamos muitas árvores verdes. Se você pode queimar
pessoas que são tão boas assim, o que o mundo vai fazer
quando você não tiver as árvores verdes para tentar melhorar a
vida. Torna-se uma caixa de rebarbação. São as árvores verdes
que salvaram o homem. A árvore mais verde de todo Jesus de
Nazaré. Mas sim, Tyndale, você queria perguntar uma coisa
específica sobre William Tyndale?

Hank Smith:

Bem, apenas os mártires da Reforma e como o Senhor fala de
seu sangue. Ele vê o sangue deles e apenas estar agora nessa
categoria. Eles serão classificados entre os mártires da religião.
Eu só penso em colocá-los na categoria com algumas pessoas
bastante incríveis da história.

43:33

Dr. S. Michael Wilcox: 43:59

Sim, eles são. Eu disse isto porque eu posso viajar muito. Deus
tem sido muito gentil. Ele provavelmente sentiu que eu
precisava dele para abrir minha mente e meus olhos para cima
e não pensar de forma tão estreita como muitas vezes somos
tentados a fazer. Acho que tendo lido e viajado e visto muitas
religiões e culturas diferentes e pessoas e períodos da história
que Deus tem falado com seus filhos o tempo todo, de todas as
maneiras que pode, em todos os lugares. Ele apenas tem muitas
vozes diferentes com as quais ele fala.

Dr. S. Michael Wilcox: 44:54

Nem todos os profetas e apóstolos, filósofos e sábios e
dramaturgos e poetas e artistas e músicos. Ele está na vida de
pessoas bonitas que viveram e enriqueceram e enriqueceram a
própria idéia do que é a humanidade. Ele mostra sua mão.
Como eu disse, José nos ensinou que Deus é um Deus presente
e que ele sempre esteve presente. Tendo estudado, lido e
pensado sobre todas essas pessoas, Joseph está muito à
vontade em sua companhia.

Dr. S. Michael Wilcox: 45:35

Não consigo vê-lo entrando numa reunião no céu com o
Francisco de Assis e a Joana dos Arcos e o Confúcio e os Budas e
os Moisés e os Paulo e o William Tyndales e eles se virando e
dizendo: "O que você está fazendo aqui? Vocês não pertencem
a esta empresa". Ele se encaixa muito confortavelmente no que

deu ao homem e em seus esforços para elevar o homem a um
estado superior, para ser um povo melhor. Ele é confortável.
Dr. S. Michael Wilcox: 46:24

Eu não acho que Sócrates diria: "Você não pertence aqui".
Platão, Aristóteles, nós poderíamos continuar. A grande
conversa das idades entre pessoas que estão sempre se fazendo
a pergunta: "Qual é a melhor maneira de viver? Qual é a boa
pessoa? Como essa pessoa vive? Como elas pensam, como
interagem"? Esse é um diálogo que vem sendo travado há
muito, muito tempo, por muitos homens e mulheres
maravilhosos.

Dr. S. Michael Wilcox: 47:03

Joseph é muito confortável. Eu não sinto que ele não pertença a
esse grande diálogo. Falha, sim. Coisas que ele fez no final de
sua vida, tenho certeza que ele teria dito: "Eu gostaria de não
ter feito". Mas como ele escreveu à Emma, "fiz o melhor que
pude". Deus não pode pedir mais de ninguém do que fazer o
melhor que pudermos. Então, quando chega a nossa hora, a
prontidão é tudo e eu acho que Joseph estava pronto.

Dr. S. Michael Wilcox: 47:49

Roosevelt foi um homem notável e os grandes homens sempre
têm críticos. Você disse anteriormente, o maior de todos os
homens, o povo de Jesus viu nele culpa suficiente para matá-lo
e da maneira mais dolorosa. Os grandes homens e as grandes
mulheres, os grandes pensadores, os grandes fazedores, os
movimentistas, os curandeiros do mundo, os doadores sempre
terão críticos. Então Roosevelt, ele estava em Paris na Sorbonne
e deu uma palestra.

Dr. S. Michael Wilcox: 48:33

Isto é depois de sua presidência. Uma das pessoas mais famosas
do mundo, uma das pessoas mais admiradas do mundo. Ele
disse isto que eu penso, novamente, não apenas em Joseph,
mas em muitas pessoas na história, mas vou aplicá-lo a Joseph
Smith aqui no final. "Não é o crítico que conta". Pense em todos
os críticos de Joseph Smith que você pode obter online e, em 30
segundos, você pode acessar todas as críticas de Joseph Smith
que você poderia ler em uma vida inteira.

Dr. S. Michael Wilcox: 49:10

Mas então você poderia fazer isso para quase qualquer grande
pessoa. "Não é o crítico que conta", disse Roosevelt. "Não é o
homem que aponta como o homem forte tropeça ou onde o
executor dos atos poderia tê-los feito melhor". O crédito
pertence ao homem que está realmente na arena, cujo rosto
está manchado por poeira, suor e sangue. Quem se esforça
valentemente, quem erra, quem se descuida repetidas vezes,
porque não há esforço sem erro e falta".

Dr. S. Michael Wilcox: 49:53

Precisamos realmente nos lembrar disso quando avaliamos e
julgamos qualquer pessoa na história que tenha tentado fazer
coisas boas. Precisamos nos lembrar disso sobre todos, desde
Joseph Smith até Russell Lamb Nelson, em nossa própria fé.
Porque não há esforço sem erros e falhas. Mas quem realmente
se esforça para fazer as obras, quem conhece os grandes
entusiastas, as grandes devoções, quem se gasta em uma causa
digna.

Dr. S. Michael Wilcox: 50:28

Esse é Joseph, essa é uma descrição de tantas pessoas, mas
certamente se encaixa em Joseph Smith. Ele conhecia um
grande entusiasmo, grandes devoções. Ele se gastou em uma
causa digna. Ele se tornou um homem falto, uma e outra vez.
Estamos no final da Doutrina e dos Convênios, e Deus o
perdoou uma e outra vez. Não se pode ler a Doutrina e os
Convênios dizendo que Joseph não fez pesados defeitos, mas
ele lutou em uma causa nobre, mas digna. Ele deixou ao mundo
um lugar melhor.

Dr. S. Michael Wilcox: 51:07

Ele certamente me deixou uma pessoa melhor e eu lhe sou
grato. Um dia, espero morrer como ele morreu. Espero morrer
calmo como uma manhã de verão, inocente, consciente, sem
ofensa para com Deus e todos os homens, querendo fazer um
pouco mais de bem. Eu diria que se eu puder morrer assim,
terei muito a agradecer a Joseph Smith pela minha capacidade
de passar desta vida para a outra vida.

Dr. S. Michael Wilcox: 51:46

Da mesma forma eu sou quem sou. Qualquer bem que haja em
mim, deve em grande medida a tudo o que José me ensinou,
tudo o que Jesus me ensinou, todas aquelas maravilhosas
escrituras de Ester e Rute aos Stripling Warriors e ao Capitão
Moroni e a todas essas pessoas maravilhosas. Se eu morrer com
um vazio consciente de ofensa e calma, será por causa dessas
pessoas que eu o farei e por isso sou grato.

Hank Smith:

52:30

Como já foi escrito aqui, "Ele viveu muito e morreu muito aos
olhos de Deus e de seu povo".

John Bytheway:

52:35

Acho que foi o Élder Maxwell, não disse o Élder Maxwell: "Ele
viveu sua vida em crescendo". Isso me diz alguma coisa?

Dr. S. Michael Wilcox: 52:43

Sim, isso não me é estranho. Soa como Elder Maxwell.

John Bytheway:

Eu também amo, que todos os traços que você acabou de listar,
eu acho que aquele que eu amo e espero que seja importante,
eu vejo isso em Hank. Tento tê-lo em mim mesmo é: "Um

52:48

temperamento nativo, alegre". Eu amo essa frase. Eu sou um
cara feliz.
Dr. S. Michael Wilcox: 53:09

Um cara muito feliz. Ele nos ensinou como viver. Ele realmente
nos ensinou. Eu amo a Seção 127. Tenho certeza de que você
falou sobre isso e eu amo a Seção 128, que minimiza os
negativos, minimiza as provações. Acho que Joseph Smith não
se via como uma vítima. Acho que a vitimização é quase uma
moda no mundo moderno. Muitas pessoas se vêem como
vítimas e isso desvaloriza aqueles que realmente estão nessa
posição.

John Bytheway:

Bem visto.

53:44

Dr. S. Michael Wilcox: 53:44

Joseph Smith certamente poderia ter se visto sob essa luz, mas
o que ele diz? "É uma coisa pequena". É uma pequena parte da
minha vida. Foi toda essa oposição, uma pequena parte da
minha vida. A voz que ouvimos no evangelho é uma voz de
alegria. Acho que ele ouviu essa voz e gostaria que nós a
ouvíssemos. Nós a escutamos. Nós a ouvimos no evangelho.
Ouvimo-la nas palavras que ele nos deixou, nas palavras pelas
quais morreu.

Hank Smith:

Ainda está indo, Mike, tem sido um prazer, John, ter o Dr.
Wilcox conosco, pois este mundo vai se abrir e ele vai começar a
viajar novamente. Não sabemos se vamos trazê-lo de volta,
esperamos que sim.

54:13

Dr. S. Michael Wilcox: 54:27

Bem, eu adoraria. Veremos.

John Bytheway:

54:30

Enquanto isso, tenho algum Emerson para olhar para cima.

Hank Smith:

54:34

Sim, isso foi lindo.

John Bytheway:

54:36

1838, Escola da Divindade de Harvard. Vou procurar no Google
atualmente.

Dr. S. Michael Wilcox: 54:40

Há outras coisas nele que ele diz que combinam para mim, o
que Joseph Smith faz. Eu acabei de escolher a idéia de que
precisamos de um novo professor.

Hank Smith:

54:54

Bonito. Queremos agradecer ao Dr. Mike Wilcox por estar
conosco hoje. Tem sido absolutamente maravilhoso. Adorei o
que você fez com esta seção. John e eu, assim como já dissemos
antes, esta seção agora mudou para nós.

John Bytheway:

55:09

Totalmente mudado para mim.

Hank Smith:

55:12

Queremos agradecer a todos vocês por nos ouvirem e
permanecerem conosco. Somos gratos por seu apoio. Obrigado
aos nossos produtores executivos, Steve & Shannon Sorensen.
Nós os amamos aos dois. Temos uma incrível equipe de
produção, David Perry, Lisa Spice, Jamie Neilson, Will Stoughton
e Kyle Nelson. Esperamos que vocês se juntem a nós em nosso
próximo episódio de followHIM.
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Hank Smith:

00:00

Olá, meus amigos. Bem-vindos aos Favoritos do FollowHIM.
Meu nome é Hank Smith. Sou o anfitrião de um podcast
chamado Follow Him e estou aqui com meu incrível coapresentador John Bytheway. Olá, John.

John Bytheway:

00:11

Olá Hank.

Hank Smith:

00:12

E nosso incrível e incrível convidado esta semana, Dr. Michael
Wilcox. Bem-vindo, Dr. Wilcox.

Dr. S. Michael Wilcox: 00:20

Obrigado. Prazer em estar aqui.

Hank Smith:

00:21

Sim, temos um podcast completo chamado Follow Him e você
pode ouvir esse podcast completo, onde quer que você receba
seu podcast, mas isso é apenas um pequeno clipe para aqueles
que dizem, você sabe o quê, eu preciso de uma versão de notas
do penhasco esta semana. Nós escolhemos um Favorito
FollowHIM. Então John, a lição está na seção 135 do The
Doctrine and Covenants. Diga-nos seu Favorito FollowHIM.

John Bytheway:

00:43

Bem, obrigado, Hank. Esta seção tem apenas sete versos. São
versos longos, mas isto é, John Taylor escreveu isto. É o anúncio
do martírio de Joseph Smith e seu irmão Hyrum Smith. A
primeira frase no versículo um: "Para selar o testemunho deste
livro e do livro de Mórmon". Anunciamos o martírio de Joseph
Smith, o profeta e Hyrum Smith, o patriarca". E eu estou apenas
intrigado com esta idéia do selo. Minhas irmãs, quando eu era
jovem e elas eram adolescentes, elas tinham estas pequenas
coisas de cera de vela que costumavam derreter no final de
uma carta e colocavam algumas gotas e depois tinham suas
iniciais. Então Sally ou Jerry, minhas irmãs, davam essa
impressão e elas selavam esta carta. E eu tinha me perguntado:
o que significa selar isto? E agora acho que esta é uma maneira
profunda de dizer que selei meu testemunho de O Livro de
Mórmon e deste livro A Doutrina e os Convênios.

John Bytheway:

01:44

Presidente Nelson, em outubro de 2017, a conferência geral
deu uma palestra maravilhosa chamada O Livro de Mórmon,
como seria sua vida sem ele? Penso que olhando para isto,
estou pensando também no profeta que nos trouxe O Livro de
Mórmon, que o traduziu através do dom e poder de Deus, como
seria sua vida sem esta influência de José, Hyrum e este Livro de
Mórmon? É uma coisa maravilhosa para refletir e pensar
enquanto você passa por esta seção, mas aqui o testemunho
deles é selado, não com cera, mas com sangue.

Hank Smith:

02:22

Eu amo isso. O Dr. Wilcox nos ensinou em nosso podcast
completo, a melhor maneira de honrar Joseph e Hyrum seria ler
e interiorizar estas palavras, O Livro de Mórmon, A Doutrina e
os Convênios. Meu favorito FollowHIM está no final do versículo
três, fala sobre Joseph e Hyrum e diz em vida, eles não estavam
divididos e na morte, eles não estavam separados. Eu sei que
muitas pessoas que ouvem têm irmãos pequenos e irmãs
pequenas ou irmãos mais velhos e irmãs mais velhas que talvez
se sintam como se fossem apenas irritantes. Não é mesmo? E
acho que Joseph e Hyrum e até mesmo outros de sua família,
Alvin e os outros irmãos, nos ensinam muito sobre nossas
relações familiares.

Hank Smith:

03:07

E assim, sempre vamos ferir os sentimentos um do outro e
alguém vai roubar o controle remoto ou não lavar a louça, mas
podemos fazer o nosso melhor para ser este tipo de irmão.
Certo? Um irmão de apoio que não se divide. Na vida, eles não
estavam divididos e nós podemos fazer melhor em nossas
famílias ao não criar divisão. Quando se trata de família, oração
e estudo das escrituras familiares e de conseguir trabalho,
vamos ser um unificador em vez de um divisor. Muito bem. Dr.
Wilcox, diga-nos seu Favorito FollowHIM.

Dr. S. Michael Wilcox: 03:50

Bem, eu não sei se tenho um favorito em

Hank Smith:

Isso é difícil.

03:52

Dr. S. Michael Wilcox: 03:53

Mas, eu penso no versículo quatro, pelo menos coisas que
realmente me impressionam em minha própria vida, quando ele
vai ao martírio, ele vai a uma das maiores provas de sua vida e
ainda assim ele diz: "Estou calmo como uma manhã de verão".
Vivemos em um mundo onde nem sempre estamos calmos
como uma manhã de verão e haverá algumas vezes muita
oposição em nossas vidas, muitas dificuldades que
enfrentamos. Então, como posso permanecer calmo como uma
manhã de verão ao longo de minha vida? Não apenas como ele
vai para Cartago. Como viver para que possa dizer todos os dias
da minha vida, estou tão calmo como uma manhã de verão.

Então ele responde a isso. Tenho um vazio consciente de ofensa
para com Deus e para com todos os homens.
Dr. S. Michael Wilcox: 04:53

Eu acho que se nos esforçamos, se todos nós podemos fazer o
melhor que podemos, José não foi perfeito nisso, mas se nos
esforçamos para ter um vazio consciente e vazio significa vazio.
Vazio de ofensa a Deus e a todos os homens, podemos sempre
estar tão calmos quanto uma manhã de verão. Quando viermos
a morrer, que é o que vai acontecer em Cartago, então essa
próxima frase, morrerei inocente. Então, permaneceremos em
estado de inocência. Nascemos inocentes no mundo. Se nos
esforçamos para viver com um vazio consciente de ofensa a
Deus e aos homens, estaremos calmos como uma manhã de
verão e seremos sempre inocentes e ainda cometeremos erros,
mas há o perdão. Sempre o perdão.

Hank Smith:

Isso é absolutamente maravilhoso.

05:56

Dr. S. Michael Wilcox: 05:58

Eu adoro essa frase.

Hank Smith:

Obrigado. Se minha filha ouve os Favoritos de FollowHIM no seu
caminho para o último ano do ensino médio, isso é algo que ela
precisa ouvir. Portanto, obrigado a ambos. Esperamos que
todos vocês, que estão ouvindo, se juntem a nós em nosso
podcast completo. Chama-se FollowHIM, mas se não puderem,
tudo bem. Voltem e juntem-se a nós na próxima semana para
os Favoritos do FollowHIM.

05:59
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John Bytheway:

00:03

Bem-vindo à terceira parte do followHIM.

Hank Smith:

00:07

Olá a todos. Bem-vindos a um episódio especial de followHIM.
John, esta é a primeira vez que tivemos um episódio de duas
partes com dois convidados diferentes. Então este é um
episódio novo, mais ou menos. É um segundo episódio. Por isso,
eu poderia aproveitar esta oportunidade para lembrar a todos
que estamos na mídia social na Instagram, e no Facebook, e
você pode assistir ao podcast no YouTube. Adoraríamos que
você avaliasse, revisasse e assinasse o podcast. Por isso, vou
lançar tudo isso já que temos um novo convidado aqui, mas,
John, quem vai estar conosco para a segunda parte desta lição?

John Bytheway:

00:45

Bem, Hank, há muito tempo que estou ansioso por isso porque
temos conosco o Dr. Richard E. Bennett, e ele era um dos meus
professores favoritos na BYU. Ele está todo vestido hoje mais do
que nós. Sinto que eu deveria ter uma gravata. E o Dr. Bennett,
vou ler sua biografia do trabalho definitivo sobre o êxodo do
Oeste chamado We'll Find the Place. E eu quero ler a biografia
de trás. E depois, vamos pôr um pouco de conversa em dia,
como já tínhamos feito antes de começar a gravar. Richard E.
Bennett serviu por quase 20 anos como chefe do Departamento
de Arquivos e Colecções Especiais da Universidade de
Manitoba. Ele é o melhor cara que já tivemos fora da
Universidade de Manitoba, Hank.

John Bytheway:

01:37

Ele foi recentemente nomeado, isto diz recentemente, mas isto
tem alguns anos, para a faculdade de Educação Religiosa da
BYU. O Dr. Bennett tem um PhD da Wayne State University em
História Americana. Ele é autor de uma série de artigos sobre a
história dos pioneiros SUD, que apareceram em revistas e
jornais como o Ensign Journal of Mormon History, o Midwest
Review, o Illinois Historical Journal e o BYU Studies. Ele é o autor
de Mórmons no Missouri: 1846-1852. E outro livro, And Should
We Die, publicado pela imprensa da Universidade de Oklahoma
em 1987. Ele serviu como presidente de estaca, missão de
estaca, presidente, diretor regional de Assuntos Públicos. Ele e
sua esposa, Patricia Dyer Bennett, são os pais de cinco filhos,
mas há mais. Temos que nos atualizar. Dr. Bennett, você pode

levantar um pouco a lapela do seu terno e nos mostrar o que
você tem no bolso. Uau. Esse crachá me parece familiar. Você
pode explicar como você conseguiu essa honra?
Dr. Richard Bennett:

02:40

Sim. Obrigado, John. Obrigado, Hank. É um prazer estar com
você. Minha esposa e eu fomos diretores do local e presidente
da missão aqui no Mormon Trail Center, em North Omaha,
formalmente Winter Quarters. E nós estamos aqui há nove
meses. É uma chamada de missão de dois anos. Temos 16
missionários sênior servindo aqui no Trail Center porque
também temos o Kanesville Log Tabernacle Center do outro
lado do rio em Council Bluffs, Iowa. No verão, temos até oito
missionários irmãos juniores que estão conosco, portanto, é
uma preocupação contínua. Tivemos 16.000 visitantes este ano
desde que a COVID diminuiu um pouco. E por isso é uma
chamada de missão ocupada, mas maravilhosa e cumpridora.

John Bytheway:

03:34

É tão fantástico que podemos ter você em um lugar que se
encaixa um pouco com o que estamos falando hoje.

Hank Smith:

03:41

Quando eu pensei na seção 136, o topo da lista, o topo da lista é
Richard Bennett. Ele é superstar aos nossos olhos é Richard
Bennett.

John Bytheway:

03:54

Sim, e sobre este tema, oh, rapaz, absolutamente.

Dr. Richard Bennett:

03:59

Eu me sinto abençoado. Sempre me preocupo com o fato de exalunos meus se vingarem de mim, e por isso esta é a sua vez,
pessoal.

Hank Smith:

04:13

Vamos dizer mais uma vez, aquele livro We'll Find the Place, WE-'-L-L Find the Place. Isso foi uma mudança de vida para mim.
Eu adorei aquele livro. É um que eu dou de presente a qualquer
um que goste de livros de história. É muito bem feito.

John Bytheway:

04:31

Agora, Dr. Bennett, você escreveu algo que dá continuidade à
história desses outros livros recentemente com Deseret Book is
it Temples Rising? Você pode nos falar sobre isso?

Dr. Richard Bennett:

04:41

Sim. É o resultado da minha pesquisa ao longo dos anos sobre o
êxodo pioneiro, especialmente, vindo de Nauvoo, mas volta,
francamente, à primeira visão em Kirtland, e nós a levamos até
Nauvoo. E então o que realmente me intrigou foi o fato de que
havia algumas coisas espirituais maravilhosas, e ordenanças
relacionadas ao templo aqui mesmo no Winter Quarters que
não eram bem conhecidas. Talvez falemos sobre isso. E depois
ao longo da trilha, e depois para Salt Lake, e para a

manifestação de donativos para os mortos pela primeira vez no
Templo Saint George em 1877. Portanto, é um estudo da
ascensão da consciência do templo entre os santos, e porque
ela se tornou de tão grande significado porque é um processo, é
um desenvolvimento, é um florescimento doutrinário
maravilhoso na história da igreja. E isso realmente me chamou a
atenção quando eu estava passando por tudo isso para ver o
que foi que deu aos santos tanta fé, tanta devoção e dedicação.
E, sim, é uma espécie de realização de algumas das minhas
pesquisas anteriores.
John Bytheway:

05:58

Eu me sinto como, Hank, e talvez você tenha sentido o mesmo,
um dos grandes, apenas, não sei impressões que tive como
fizemos todos estes podcasts é o quanto o Senhor estava
ansioso para que eles construíssem os templos, e depois
ansioso para revelá-los e abençoá-los com tudo o que vem com
os templos. Isso tem sido uma grande parte do que senti
durante todo este ano. O Senhor realmente queria que os
santos tivessem templos e, rapaz, então você vai à Conferência
Geral, e está muito ansioso para estar lá.

Hank Smith:

06:32

Bem, nós jorramos bastante. Então, vamos entrar na segunda
metade da lição desta semana. Já cobrimos a seção 135. Então
agora vamos ver a seção 136. Dr. Bennett, o salto da seção 135,
que é junho de 1844, para a 136, que é janeiro de 1847, é um
salto e tanto. Então, vamos meio que entregá-lo a você e dizer,
por onde começamos para entrar nesta seção com a visão
correta, com a perspectiva correta?

Dr. Richard Bennett:

07:12

Bem, obrigado, Hank. Creio que a seção 136 tem que ser uma
das revelações mais importantes da história da igreja. É a única
revelação canonizada de Brigham Young. Ela se senta ao fundo
da Doutrina e Convênios, quase desconhecida entre muitos dos
santos. E a pergunta é, bem, de onde isto veio? É quase como
um adendo, porque tudo até 1835 está muito bem centrado, ou
orientado, em Joseph Smith, e aí vem Brigham Young em um
lugar que nunca havíamos estado antes. E assim, temos que
lançar um pouco do trabalho de base para compreender o
cenário, de modo que possamos sondar a importância e o
significado duradouros desta seção específica da Doutrina e dos
Convênios.

Dr. Richard Bennett:

08:05

De muitas maneiras, a seção 136 é sobre as lições aprendidas
com a travessia de Iowa. Agora depois que o profeta Joseph
Smith foi morto e assassinado em 1844, acho que você cobriu
tudo isso na seção 135, mas a igreja passa por um momento
extremamente difícil que se manifesta na expulsão dos santos

dos últimos dias, aquela expulsão cruel dos santos de Nauvoo a
partir de 4 de fevereiro de 1846.
Dr. Richard Bennett:

08:39

Não era uma ordem de extermínio como você viu no Missouri
com Lilburn W. Boggs, mas era equivalente à mesma coisa. A
expulsão de Nauvoo com a revogação, ou renúncia da carta de
Nauvoo significava que simplesmente não havia futuro para a
Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias nos Estados
Unidos da América naquela época. E assim os santos se
deparam com a perspectiva de ter que partir, e deixar para trás
tudo o que tinham estabelecido, até mesmo o templo, que
tinham construído de 1841 a 1846. A ironia é que nem sequer é
dedicado na época em que eles estão partindo. E assim eles
estão deixando tudo para trás em um tremendo
empreendimento arriscado de atravessar o Grande Deserto
Americano. Foi assim que lhe chamaram, o Grande Deserto
Americano. Não temos Wyoming e Nebraska, e todos esses
outros lugares. Não faz parte dos Estados Unidos.

Dr. Richard Bennett:

09:42

Vamos entrar em "território indígena". Não sabemos o que vai
acontecer lá. E assim esse êxodo, e é o que é. O êxodo significa
a expulsão de um povo inteiro, homens, mulheres e crianças,
famílias, e tudo para a salvação da igreja. Esse é o termo que
Brigham Young usou repetidas vezes, para a salvação da igreja.
Não temos outra opção, nenhuma outra escolha, senão "Ir para
o Ocidente". Essas são as palavras que Brigham Young usou.
Essas são as mesmas palavras que você vê no primeiro verso da
seção 136, viagens ao Ocidente. Onde no Ocidente? Eles nem
sequer sabiam disso. Há uma clara indicação de que eles
pensavam que um dia iriam. Joseph Smith havia indicado que
provavelmente iriam às Montanhas Rochosas algum dia, mas
para onde? Isso não está identificado.

Dr. Richard Bennett:

10:37

E assim, voltando, novamente, as viagens através do Iowa eram
tão tributárias. As chuvas começaram a cair quase assim que
atravessaram o rio Mississippi. Certamente por volta de meados
de março, quando começaram a deixar Sugar Creek, e Montrose
no lado de Iowa do Mississippi, começou a chover e chover e
chover incessantemente a ponto de, ao cruzarem Iowa,
afundarem para os eixos de suas carroças. E hoje estamos aqui
mesmo em Iowa. Estou falando direto do Nebraska e do Iowa.
Tem chovido aqui nos últimos dias, e eu posso ver os santos
afundando na lama, e eles não conseguem fugir dela. Eles não
podem fugir disso. Brigham Young diz: "Eu posso fugir de meus
inimigos, mas não posso fugir do tempo. E eu não posso me
afastar do meu próprio povo que não está provisionado, que
não está preparado". E assim, quer dizer, eles estão passando
por um momento terrível.

Dr. Richard Bennett:

11:40

E mais tarde, é claro, como você bem sabe, porque eles não
saem todos ao mesmo tempo. Eles vão sair em ondas que os
pobres acampamentos que saem de Nauvoo sendo forçados a
sair por canhão e por baioneta pelas multidões em setembro de
1846, 900 deles. Eles tiveram que ser resgatados. Brigham
Young estava enviando de volta o que muitos podiam dispensar
para trazer de volta os pobres acampamentos. E eles estavam
ficando presos. Para lançar as fundações, eles acabam por
chegar ao Vale do Rio Missouri, mas quando chegaram ao Vale
do Rio Missouri, tendo atravessado o Iowa demorando muito
mais tempo do que eles jamais haviam previsto, é tarde demais
para ir para as Montanhas Rochosas. Todos os caçadores e
comerciantes disseram aos santos e eles leram isto. Eles
estavam se preparando para isto há muito tempo, que a menos
que você esteja longe do Rio Missouri, longe para o Oeste do
Rio Missouri, no dia 1º de junho, você estará tentando o destino
nas Montanhas Rochosas.

Dr. Richard Bennett:

12:48

E o Partido Donner-Reed aprendeu que o caminho
terrivelmente difícil em 1846, quando foram apanhados nas
altas serras, e congelaram até a morte, e se canibalizaram
naquele terrível inverno de 46. Os santos sabiam que tinham
que estar longe no dia 1º de junho. Lembrem-se dessa data
porque não chegaram lá por causa da lama de Iowa. As
primeiras carroças só chegaram ao Rio Missouri em meados de
junho, e eles têm 1.800 carroças, 1.800 carroças atrás, a maioria
das quais foram construídas pela igreja com fundos consagrados
de dízimo para os próprios membros. E agora, como você vai
atravessar aquele rio com aquela grande massa de pessoas que
estão exaustas de atravessar o Iowa?

Dr. Richard Bennett:

13:39

Portanto, eles não vão poder ir para o Ocidente. Eles não
podem voltar para o Leste porque foram expulsos e empurrados
para fora. E assim eles estão presos aqui no Vale do Rio
Missouri. E a questão agora é: o que vamos fazer? E isso é o
começo do Winter Quarters, é claro, porque eles vão ter que
colocar em um Winter Quarters. Eles vão ter que estabelecer
um alojamento de inverno em algum lugar. Graças ao chamado
do batalhão mórmon, que foi seu próprio dreno sobre os
recursos da igreja, sem dúvida, mas obtivemos permissão do
Exército dos Estados Unidos para nos instalarmos aqui deste
lado do rio, onde estou hoje em Winter Quarters, que agora é
Florença, Nebraska, que agora é um subúrbio de Omaha,
Nebraska, mas aqui em terra indígena, como era em 1846,
temos que colocar em nossa cidade antes que chegue o
inverno. E aqui eles estão exaustos ao atravessar o Iowa. E
agora eles têm que colocar uma cidade de 500 a 600 cabines
antes que chegue o inverno, ou eles vão congelar até a morte.

Dr. Richard Bennett:

14:43

Roma não foi construída em um dia, mas Winter Quarters quase
foi. A energia dos santos sob a direção do Presidente Brigham
Young, que não era o presidente da igreja, mas ele era o
presidente do Acampamento de Israel. Sempre o chamaram de
presidente do Acampamento de Israel por causa de sua posição
como presidente do Quórum dos Doze. Eles ficaram tão
ocupados construindo este lugar. É um milagre que eles tenham
sobrevivido ao inverno para ser honesto com você. É um
milagre absoluto poder construir aquela cidade tão
rapidamente. Cabines de madeira, 500, 600 delas apenas deste
lado do rio, muito menos as centenas de outras do outro lado
do rio, mas como era, elas começam a morrer em número
recorde por três razões. Número um, eles estão exaustos. Quer
dizer, apenas empurrando uma carroça uma milha na lama, mas
empurrando 1.800 carroças na lama até seus eixos, homens,
mulheres e crianças, então eles estão exaustos.

Dr. Richard Bennett:

15:50

Número dois, a exposição aos elementos. O inverno está
chegando. Eu poderia apenas dizer como um aparte aqui em
Omaha no ano passado, foi 23 abaixo de zero Fahrenheit,
apenas este ano, janeiro. O inverno de 46 e 47 foi ameno até
cerca de 1º de dezembro. E então chegou o inverno e eles
ficaram expostos. Muitos deles estão vivendo em cavernas, em
barracas, em carroças e em cabanas, francamente, em
cavernas, porque não conseguiam construí-las suficientemente
rápido. Portanto, a exposição aos elementos foi um segundo
fator para o rápido aumento do número de mortes aqui no
Winter Quarters.

Dr. Richard Bennett:

16:43

E em terceiro lugar, por causa da deficiência de vitaminas,
frutas e vegetais, eles estão morrendo de escorbuto. São as
crianças que mais vão sofrer e do outro lado da rua de onde eu
estou agora, aqui mesmo no Centro de Trilha Mórmon do outro
lado da rua é o Cemitério Mórmon Pioneiro. E temos de 400 a
500 enterrados lá, a maioria dos quais estão em sepulturas não
marcadas, mas sabemos onde estão por causa dos registros da
Sexton. E isso é apenas a ponta do iceberg. Essa é apenas a
ponta do iceberg porque do outro lado do rio, em Council
Bluffs, eles também estão morrendo em grande número.

Dr. Richard Bennett:

17:25

Eu ousaria dizer que quando os santos deixam o Vale do Rio
Missouri, a maioria deles mais tarde, nos anos 1850, há cerca de
1.500, 1.600 santos dos últimos dias enterrados nesta região,
nada como isso na história da igreja. Foi um precipício em nossa
história. Foi um momento de tremendo desespero, desânimo e
quase desesperança entre os santos. E a menos que você
entenda isso, e entenda tudo isso, esta seção não faz muito
sentido. É algo a se ler, mas esta frase está escrita com o

sofrimento dos santos nas entrelinhas. A agonia e o triunfo
porque há tanto a tragédia como o triunfo aqui no Winter
Quarters.
Dr. Richard Bennett:

18:16

Acabo de falar sobre a tragédia, mas o ponto crítico é o triunfo.
E vai começar aqui com esta revelação em janeiro de 1847.
Lembre-se também que aquele batalhão mórmon havia levado
500 de seus homens mais capazes em uma causa para o
governo dos Estados Unidos, que nem todos haviam apoiado
naquela época porque fomos empurrados para fora dos Estados
Unidos. Sua causa é justa, portanto, não há nada que eu possa
fazer por você. Você está brincando? Estamos recebendo seis
centavos de dólar em nossas casas em Nauvoo e não há nada
que você possa fazer por nós. E agora você quer vir e nos pedir
para servir no exército? Bem, foi preciso um pouco de cajulho
para que os santos entendessem que isto seria uma bênção
tanto para o governo, quanto para nós, mas aqui estamos com
menos homens, e temos que sobreviver ao inverno.

Dr. Richard Bennett:

19:06

E isto é importante que você veja a seção 136 como um
momento desesperado do inverno na história da igreja, uma
revelação invernal de esperança, de luz e de fé, e de redenção.
Não posso dizer o suficiente sobre o significado desta revelação.
É também um momento no tempo da igreja quando outros
diziam que Brigham Young estava nos levando na direção
errada. Será que ele sabe ao menos para onde está indo? Ele
ainda nem sequer disse para onde estamos indo. Homens como
George Miller, sócio presidente do bispo, um olheiro
maravilhoso para a igreja, mas ele estava rompendo com a
liderança de Brigham Young aqui.

Dr. Richard Bennett:

19:47

Houve James Emmett que seguiu George Miller no que eles
sentiram que estavam chamando como membros do Conselho
dos 50, que eles consideravam ter igual autoridade, alguns deles
em assuntos seculares pelo menos, para poder dizer para onde
a igreja deveria estar indo. E assim houve divisão de visão, e de
onde é o nosso destino? E houve discussão. É este momento
crítico, crítico de quem está no comando? Para onde estamos
indo? O que tudo isso significa? Como Joseph Smith pôde ser
morto em primeiro lugar? Por que sofremos tanto ao atravessar
o Iowa? De que lado está Deus de qualquer maneira? E os
santos estavam à procura de orientação divina. Não posso nem
mesmo começar a contar tudo o que está acontecendo que
lança as bases para esta importante orientação divina para a
igreja.

Hank Smith:

20:45

Dr. Bennett, o senhor mencionou 1.800 vagões. O senhor pode
nos dar uma idéia do número de santos neste momento?

Quantos estão realmente tentando se mover com essas 1.800
carroças, e tudo mais?
Dr. Richard Bennett:

21:00

Havia aproximadamente 12.000 santos dos últimos dias em
Nauvoo, mais ou menos. Os números ainda não foram
estabelecidos com firmeza, mas vou tomar esse número como
razoável. E, francamente, Nauvoo é uma cidade fantasma em
dezembro de '46. Todos tinham partido. Agora, nem todos
partiram seguindo Brigham Young. Alguns foram para o norte
para se juntarem a Jimmy Strang em suas colônias lá em
Wisconsin. Alguns foram para o sul, para Lyman Wight. Alguns
foram para o sul até Saint Louis, mas podemos contar com cerca
de 12.000 santos dos últimos dias em algum lugar, de qualquer
forma, 4.400 no Winter Quarters. Aproximadamente 4.000 do
outro lado do rio no que eles chamavam de Henry Miller's
Hollow, que agora é Council Bluffs, Iowa.

Dr. Richard Bennett:

22:01

E depois 2.000, ou 3.000 subindo e descendo o Vale do Rio
Missouri em 81 pequenos povoados diferentes, onde quer que
houvesse árvores, e madeira, e água para abastecê-los. E então
eles estão espalhados por todo Iowa de volta ao Monte Pisgah,
que fica cerca de 100 milhas a leste daqui, em Iowa, e Garden
Grove e Richardson's Point. Eles são como sal e pimenta em
todo o Iowa ocidental. Portanto, a maioria dos locais está em
processo de mudança para o oeste que partiu de Nauvoo, mas
nem todos eles, é claro, vão até as Montanhas Rochosas, mas
estão em processo de mudança, ou sendo forçados a sair.

Hank Smith:

22:47

Bem, você mencionou, então 400 a 500 no cemitério que fica
perto de você. Você disse mais 1.200? Estou apenas pensando
quando você fala de 12.000 santos, e então os números nesses
cemitérios, quero dizer, isso é como, o que somos em torno de
10% da igreja? Isso faz com que seja realmente espantoso
pensar em imaginar perder daquela forma aquela enorme parte
da igreja até a morte.

Dr. Richard Bennett:

23:13

Aqueles que estão enterrados aqui no Cemitério Winter
Quarters, do outro lado da rua de onde eu estou agora, a
maioria morreu no inverno de 46 e 47. É aí que a contagem
total começa realmente a aumentar por causa das razões que
mencionei anteriormente. Do outro lado do rio, alguns desses
assentamentos vão ficar lá por cinco ou seis anos porque vai
levar algum tempo para que os santos se dirijam em prestações
para o oeste. E assim eles ficam mais tempo do lado do Iowa, e
conseqüentemente é por isso que haverá mais sepulturas lá,
mas a maioria delas são sepulturas não marcadas, assim como
estão aqui no Winter Quarters.

Dr. Richard Bennett:

23:50

Eles não tiveram tempo de colocar pedras, e o que você tem.
Eles nem tiveram tempo para caixões. A maioria deles estão
enterrados em sepulturas rasas, não marcadas. Este é o lugar
onde o preço da restauração começa a ser pago em enormes
quantidades. A fé tem um preço, e a restauração tem um preço.
E é aqui que o preço vai ser pago em grandes quantidades. E é
por isso que esta é uma área tão sagrada para a igreja, e tudo
isso lança as bases para esta revelação.

Hank Smith:

24:23

Quando eu estava com você em um tour pela história da igreja,
eu me lembro de você dizer como é crucial lembrar que eles
não conheciam o futuro. Eles não sabem que vão chegar a Utah,
e construir a igreja, e ela vai ser forte, e se tornar uma coisa
maravilhosa. Eles estão apenas tentando sobreviver, e podem
estar saindo aqui e todos morrer. E assim o estresse em
Brigham Young, e outras lideranças, tem que ser esmagador. O
custo emocional que tem que suportar, não sabendo ao certo
se isto vai realmente funcionar, podemos estar levando todos à
morte.

Hank Smith:

24:58

Lembro-me de você dizer que se você tirar a realidade disso,
você não a entende. Se você acha que eles vão simplesmente
sair por aí, e, bem, claro, temos que conseguir porque depois
temos que construir o Centro de Conferências, e temos que ter
a Praça do Templo, e todas as luzes de Natal. Eles não sabem
disso. Eles não se vêem como no passado. Eles estão vivendo a
vida e tentando descobrir dia a dia. Eu me lembro de você
realmente ter batido naquela casa para nós. Você tem que se
colocar no lugar deles sem saber o futuro.

Dr. Richard Bennett:

25:28

Obrigado, Hank, por me lembrar disso. Não é coincidência que
no meio deste desastre, ou devemos chamar este momento
difícil de atravessar Iowa em Locust Creek, que fica perto de
Corydon, Iowa hoje que William Clayton comporá talvez o hino
do êxodo. Ele se torna o hino do êxodo, pelo menos. E eles
adoraram quando o ouviram. Era uma velha canção inglesa:
"Vem, vem, vem, ó santos". Tudo bem, era assim que eles a
chamavam. E como você disse, Hank, esse último verso, e se
morrermos. Eles sabiam que iam começar a morrer. Ele sabia
que eles iam começar a morrer. Ele escreveu este hino porque
ouviu o nascimento de seu filho em Nauvoo, mas ele sabia que
eles iriam começar a morrer, e todos eles o fizeram. E se
morrêssemos antes da nossa viagem, um dia feliz. Tudo está
bem.

Dr. Richard Bennett:

26:32

Você tem que se meter nessas carroças. Você tem que se meter
naquela lama. Você tem que se meter naquela doença. E
naqueles barracos, naquelas cavernas, e aqui no Winter

Quarters para entender o poder do que ele estava tentando
dizer. Eles vão pagar um preço, um preço terrível, então, sim, e
eles não sabiam.
Dr. Richard Bennett:

26:54

Agora, isso traz à tona um ponto que eu gostaria de mencionar,
Hank, se eu pudesse, sobre a oposição a Brigham Young. Alguns
deles pensaram, como o irmão Miller, que a idéia de Brigham
Young de ir para o Oeste, talvez para a Grande Bacia, ou para o
país do Rio Urso, estava na direção errada. Ele disse:
"Deveríamos estar subindo o rio Niobrara. Deveríamos estar
subindo para Vermilion até o que é chamado de Yellowstone, e
em direção ao Oregon". E levou muitos com ele em uma espécie
de êxodo preliminar primeiro para Grand Island, e depois para o
país de Ponca no Niobrara.

Dr. Richard Bennett:

27:40

Quando ele ouviu esta revelação, ele e vários outros romperam
com a igreja porque pensavam que Brigham Young estava indo
na direção errada. E Brigham Young sabia que haveria esta
divisão. No entanto, ele disse: "Vamos na fé". Não é apenas o
clima, é o temperamento, e os sentimentos das pessoas ali
mesmo em seu próprio acampamento, alguns dos quais
estavam discordando. E então você tem todo esse James Strang,
e Sidney Rigdon, e outros, Alpheus Cutler, e eventualmente a
família Smith vão discutir: "Ei, deveria ir conosco". Deveríamos
ser os líderes da igreja". E assim, mais uma vez, volto a este
ponto de uma junção crítica na história da igreja. Quem está no
comando? Quem tem a visão? Alguém sabe para onde estamos
indo? Estamos morrendo em números recordes. Dê-nos alguns
conselhos. Dê-nos alguma esperança. E é por isso que esta
revelação é uma revelação de esperança. Então este é o
cenário, eu acho, que poderíamos montar para que pudéssemos
então começar a olhar para o conteúdo para ver o que ele
realmente está tentando abordar.

Hank Smith:

28:56

Sim. Acho que isso é absolutamente crítico é esta idéia do
porquê disso ter vindo em primeiro lugar, porque se você não
soubesse tudo isso, se você não conhecesse este histórico, você
diria: "Oh, ok. Eles sabiam que iriam para o Oeste, e acabariam
em Utah". Mas se você não entender as diferentes dinâmicas
envolvidas, você não verá a beleza disso. Como você disse: "O
sofrimento dos santos está escrito", o que você disse? "Entre as
linhas desta revelação".

Dr. Richard Bennett:

29:27

Quando li esta seção pela primeira vez, desliguei-a depois dos
primeiros seis ou sete versículos. O que é isso de capitães de
empresas e presidentes de empresas dos anos 10 e 50? Quero
dizer, o que é isto? É tão mundano. É tão técnico. Por que o
Senhor está preocupado com este tipo de coisa? Acho que

temos que começar pelo início. A palavra e a vontade. A palavra
e a vontade do Senhor. Você pode dizer, e eu posso entender
porque as pessoas dizem: "Bem, esta é a revelação de Brigham
Young". Está tudo saindo da mente e do coração de Brigham
Young". Bem, é, mas eu realmente acredito que estudei isto o
suficiente para ver. E em conseqüência do que eventualmente
aconteceu, que isto é do Senhor, que é uma mensagem através
da mente de Brigham Young, se você quiser, e através de sua
capacidade de escrevê-la, mas realmente é uma revelação
inspirada.
Dr. Richard Bennett:

30:26

E posso dizer-lhe agora mesmo que quando foi dado aos santos,
eles se alegraram em ouvir, finalmente, novamente, a palavra e
a vontade do Senhor. Veremos isso à medida que formos
passando. Em suas viagens para o Ocidente, e todos eles têm
passado por tudo isso em suas viagens para o Ocidente, e por
todas as provações que vocês têm tido aqui, passando por Iowa,
e pelo que vocês têm. Depois fala sobre as empresas que estão
sendo organizadas com capitães de 100 e 10 anos, e o que
vocês têm.

Dr. Richard Bennett:

30:59

Agora repara no verso quatro? E este será o nosso pacto, que
caminharemos em todas as ordenanças do Senhor. Você sabia
que houve mais dois convênios anteriores, e que isto foi
realmente construído sobre o convênio do Missouri, e o
convênio de Nauvoo, ambos estabelecidos por Brigham Young
com os santos. Quando os santos estavam sendo expulsos do
extremo oeste do Missouri no inverno de 39, mais uma vez, é
inverno. Brigham Young aprendeu a liderar as pessoas no
inverno, claro naquela época no Missouri, mas lembra quando
Joseph Smith é encarcerado na prisão de Liberty, quem está
liderando a igreja? São os Doze.

Dr. Richard Bennett:

31:41

E ele estabelece o que eles eram chamados, o Pacto do Missouri
de volta ao extremo oeste que, ei, vamos trazer todos para fora
do Missouri, e levar para Quincy. Bem, eles não sabiam que
iriam para Quincy naquela época, mas para se refugiar, o que se
manifestou em Quincy. E então, em setembro de 45 em
Nauvoo, há algo chamado de Nauvoo covenant. Quando o
Presidente Brigham Young, em sua qualidade de presidente do
Conselho dos Doze Apóstolos, tem os Santos, e estou falando de
reuniões ao ar livre, 4.000, 5.000 deles, convênio que eles vão
trazer de Nauvoo todos os homens, mulheres, viúvas, órfãos,
crianças, devemos nos reunir. Não é um I esforço individual. O
êxodo mórmon é um esforço nosso. É um esforço coletivo. Nós
encontraremos o lugar. É sempre nós. Nunca é o "eu".

Dr. Richard Bennett:

32:42

E isso é fundamentalmente diferente do que dizer a Corrida do
Ouro na Califórnia, onde todos estão nela para enriquecer, ou o
que você tem. Todo o êxodo mórmon, o êxodo santo dos
últimos dias vai ser um movimento de consagração coletiva
baseado em nós. E é este convênio que Brigham Young
aprendeu pela primeira vez no Missouri e depois se aplica em
Nauvoo. E agora estamos voltando a ele. E quase se pode dizer
que a seção 136 é o Pacto de Winter Quarters. No versículo
quatro, este será nosso pacto de que caminharemos em todas
as ordenanças do Senhor. E eles vão trazer todos à tona. É disso
que estamos falando aqui. Estes próximos versículos. Que cada
companhia carregue uma proporção igual, versículo oito,
carregue uma proporção igual, de acordo com a visão de seus
bens e levando os pobres, as viúvas, os órfãos de pai e as
famílias daqueles que foram chamados para o batalhão
mórmon. São lições aprendidas.

Dr. Richard Bennett:

33:40

O que aprendemos com a saída de Nauvoo? O que aprendemos
com a experiência de Iowa? Estávamos em toda parte.
Demasiadas pessoas saíram despreparadas. Pode-se realmente
dizer que a seção 136 é uma lição aprendida ao sair de Nauvoo,
e ao atravessar Iowa. Portanto, não é apenas o fato de que
vamos ter 10s, e 50s. E, a propósito, esses capitães de empresa
não devem apenas uma vez que se preparem, mas também lá
mesmo no Winter Quarters, prepará-los a todos agora. Estejam
todos preparados. Estejam muito mais preparados do que
estavam em Nauvoo. E certifique-se de que delegamos a
responsabilidade a todos os diferentes capitães de empresa, e o
que você tem, porque temos que tirar todos daqui. Nós não
queremos ficar aqui. Isto é uma espécie de ironia. Winter
Quarters é uma mensagem poderosa na história da igreja, mas
o esforço foi para mover a igreja para o oeste, não para ficar
aqui.

Dr. Richard Bennett:

34:39

Note no versículo 10, que cada homem usa toda sua influência e
propriedade para remover este povo para o lugar onde o
Senhor deve localizar uma estaca de Sião. O significado disso é
que não foi criada uma estaca aqui no Winter Quarters. Não
havia nenhuma estaca no Council Bluffs. Tivemos um alto
conselho aqui em Winter Quarters, conselho municipal.
Tivemos um conselho superior de Pottawattamie lá em Council
Bluffs. A igreja estava sendo organizada com bispos. Eles tinham
bispos em cada ala. Eles dividiram os Winter Quarters em 22
blocos com um bispo sobre cada bloco para cuidar de todas
essas viúvas, e órfãos, e famílias, e famílias do batalhão
mórmon.

Dr. Richard Bennett:

35:25

Então tivemos bispos pela primeira vez na história da igreja,
cuidando de um número relativamente pequeno de pessoas,
200 a 300 pessoas. Isso é um avanço no governo da igreja ao ter
bispos convocados para esse pequeno número de pessoas, mas
sem participação. E o fato é que Brigham Young não quis fazer
sinal para ficar aqui. Não estabeleça uma estaca aqui. A estaca é
um lugar de refúgio contra a tempestade. Nós queremos que
eles venham para o Oeste. E assim você vê aqui, esta ênfase em
sobreviver enquanto estamos aqui, mas saindo o mais rápido
possível de uma forma muito mais organizada do que jamais
saímos de Nauvoo porque somos forçados a sair de Nauvoo.
Não vamos ser forçados a sair dos bairros de inverno. Podemos
fazer isso com mais cuidado e deliberadamente.

Hank Smith:

36:17

Parece que estes convênios, Dr. Bennett, Richard, são de que
não deixamos ninguém para trás.

Dr. Richard Bennett:

36:24

Eu gosto disso. Isso é muito bom, Hank.

Hank Smith:

36:26

Certo.

Dr. Richard Bennett:

36:28

É um coletivo que nós empreendemos. E isso, francamente,
honestamente, é por isso que Brigham Young era tão estimado
por seu povo. Você meio que gosta de Brigham Young à
distância, sabia disso? Ele tinha uma personalidade que ralhou
algumas pessoas da maneira errada, mas ele era um leão. Ele
tinha o apelido, o Leão do Senhor. E uma das razões para isso é
que ele era um leão em defesa da viúva, do órfão e das crianças.
Não se esqueça deles. Não esqueça dos doentes, ou dos
moribundos, e dos pobres. Nós nos reunimos, ou não nos
reunimos de forma alguma, e todos a favor disso. Ele tinha
todos eles alinhados bem em frente ao Templo de Nauvoo, e
aquele pacto de Nauvoo para fazer isso. E agora a mesma coisa
está acontecendo aqui. A apenas alguns quarteirões de onde
estou sentado agora, essa revelação foi proposta logo abaixo da
colina de onde estou aqui no Centro de Trilha Mórmon, bem
abaixo no que é hoje Florença. Esta revelação tem um lugar, e
está bem aqui.

Hank Smith:

37:28

Lembro-me de estar naquele túmulo, naquele cemitério com
Alex Ba, que penso ser um amigo de todos nós, e ele tinha
lágrimas nos olhos, e me disse: "Hank, eu tento ser fiel, mas não
sou nenhum Stillman Pond". E aqui está um homem que vem ao
Winter Quarters, e enterra não sei quantos membros da família.

Dr. Richard Bennett:

37:56

Sua esposa morreu e quatro ou cinco de seus filhos morreram.
Seus nomes estão inscritos aqui mesmo no cenotáfio. É incrível,
homens como Stillman Pond.

Hank Smith:

38:06

Inacreditável. Sim. E Alex disse: "Eu não sei se sou um Stillman
Pond". E assim eu sempre pensei em Stillman Pond quando
penso em Winter Quarters. Ele representa muitas pessoas
perdendo muitos membros da família e tendo que deixá-los
para trás, assim como você se muda para o Oeste, certo? Deixar
estas sepulturas para trás e ir para o Oeste.

Dr. Richard Bennett:

38:26

Bem, no maravilhoso monumento que está aqui no Cemitério
Winter Quarters da Avard Fairbanks, é chamado de A Tragédia
dos Winter Quarters. É realmente a tragédia e o triunfo dos
Winter Quarters porque capta de forma sublime o sofrimento
dos santos, a dor dos santos, mas sua fé e determinação em
seguir em frente, não importa o que aconteça. E você vê que
neste tremendo monumento ele capta isso de uma forma que é
de tirar o fôlego. Não teríamos o Templo dos Quartos de
Inverno, que fica do outro lado da rua. Provavelmente não
teríamos esse templo não fosse por esses pioneiros. Talvez nem
tivéssemos a igreja em parte, se não fosse pela fé dos pioneiros.
É esse tipo de momento em que a igreja, disse Brigham Young,
vou colocar as coisas desta maneira. Brigham Young disse: "Se
não conseguirmos, esta igreja será levada aos sete ventos".

Hank Smith:

39:20

Terminaremos.

Dr. Richard Bennett:

39:21

Significa que se isto não funcionar, se este êxodo não conseguir,
poderemos nunca ver aquele vale, muito menos o futuro. Talvez
nunca vejamos o futuro da igreja por causa das pessoas irem de
um jeito ou de outro. Foi tão crítico que isto teve sucesso
porque, como você diz, não podíamos ver o futuro, mas o
Senhor conhecendo o futuro nos dá esta revelação através de
seu servo, Brigham Young. Ele ainda não é nem mesmo o
presidente da igreja, mas está recebendo uma revelação em sua
qualidade de presidente do campo de Israel, você entende isso.
Ele não se tornará o presidente da igreja até dezembro de 1847,
portanto.

Dr. Richard Bennett:

40:03

Repare no verso 22, falando de esperança. Eu sou aquele que
conduziu os filhos de Israel para fora da terra do Egito. Outro
êxodo anterior. E meu braço está esticado nos últimos dias para
salvar meu povo de Israel. E essa palavra salvar, quando eles
estão morrendo às centenas, se não aos milhares, o Senhor está
dizendo ao seu povo, e não pensem que eles não a leram
porque isto foi lido a todos os santos por todos os vários altos
conselhos, e bispos, a todos os diferentes grupos de ambos os
lados do rio, para salvar meu povo. Você pode ver porque essa
palavra significa tanto para eles neste momento. Que eu sei que
vocês estão morrendo. Eu sei que você está sofrendo. Sei que
este é um momento difícil, difícil, mas vou salvar isto. Mesmo

através dos tempos sombrios, vou salvar esta igreja. Eu vou
salvar Israel.
Dr. Richard Bennett:

41:10

Falar de esperança. Essa é uma das grandes mensagens da
seção 136. A palavra e a vontade do Senhor para salvar seu
povo em suas aflições. E, como você diz, John, um em cada 12
está morrendo. Um em cada 12 está morrendo. Você dá uma
olhada nos números que estão morrendo hoje da COVID, e o
que você tem? Talvez um em 300, ou 400, ou 500. Um em cada
12 está morrendo aqui no Winter Quarters.

Hank Smith:

41:34

Sim, eu estava pensando em, quero dizer, se existem hoje cerca
de 17 milhões de membros da igreja, o que pensaríamos se 1,7
milhões se 10%. Uau. Quero dizer, é enorme. Eu adoro o que
você está dizendo sobre a nossa parte. E então isto parece
enfatizar o que você acabou de ler, 23, 24, cessar a contenda,
cessar a embriaguez. De unidade, não Zion, o lugar, mas Zion, o
puro de coração. Se vamos ser nós, temos que ser unificados ao
iniciarmos este êxodo. Eu também amo o que você mencionou,
quero dizer, o Senhor está mencionando o êxodo original, e
estou vendo todas essas notas de rodapé do êxodo, e como na
última página eu estava notando no verso três, êxodo 1821, eles
também tinham capitães de centenas e capitães de 50, e
capitães de 10 quando Moisés estava tentando fazer tudo, e
Jethro estava dizendo a ele que você tinha que delegar. Eu amo
essa história. Portanto, ela tem um eco do êxodo original, acho
eu.

Dr. Richard Bennett:

42:43

Eles se modelam deliberadamente depois disso. Mais ainda,
com o passar do tempo, eles começam a ver que esta não é
apenas uma jornada que é realmente um êxodo, não muito
diferente do que as crianças de Israel fizeram. Aqui está um
ponto crítico sobre seu destino. Você vai parecer alto e baixo na
seção 136, e não verá uma palavra sobre a ida deles para a
Bacia do Lago Salgado. Você não verá uma palavra sobre ir para
Utah, nem nada parecido. Você pensaria que se isto é o êxodo,
a revelação sobre o êxodo, bem, para onde estamos indo? Aqui
estão alguns daqueles, como eu disse antes, alguns como
George Miller, e outros que estavam lutando com Brigham
Young dizendo: "Você sabe para onde está indo? Para onde
você está levando isso? Você realmente tem uma idéia para
onde está indo?" E aí vem a palavra e a vontade do Senhor
quando o Senhor fala e diz: "Nem uma frase, nem uma palavra
sobre seu destino final". Mas o que Ele diz?

Dr. Richard Bennett:

43:43

Pare de contender um com o outro, como você disse, John.
Cessar de falar mal uns com os outros. Se pedires emprestado
ao teu próximo, restituirás o que pediste emprestado.

Provavelmente, ferramentas quando estiverem fazendo suas
cabines, e tudo mais. E se você encontrar o que seu vizinho
perdeu, você fará uma busca diligente até entregá-lo
novamente. É uma coisa muito, muito mundana, certifique-se
de recuperá-la. Bem, a questão é que do meu ponto de vista,
eles encontrarão seu lugar se seguirem seu Deus. Não se
preocupe muito com o lugar. Preocupe-se com seus convênios.
Preocupe-se com sua obediência.
Dr. Richard Bennett:

44:27

Na verdade, isso vai direto de volta ao versículo dois, lembra-se
disso? Com um pacto e uma promessa de cumprir todos os
mandamentos e estatutos do Senhor nosso Deus, e suas
ordenanças. É uma revelação sobre a obediência. E aqui o
Senhor fala ao profeta, Brigham Young, e eu acredito
firmemente que o Senhor está inspirando Brigham Young em
tudo isso porque eu não acho que você possa inventar essas
coisas se esse for o momento. Há demasiadas equações aqui,
demasiadas partes móveis para que alguém possa inventar uma
pequena revelação tola.

Dr. Richard Bennett:

45:00

O essencial é viver o evangelho, e tudo isso vai funcionar para
você, mesmo em suas dificuldades. E as coisas que nos parecem
importantes, o Senhor está dizendo que há coisas mais
importantes do que isso. E por isso eu realmente acho que o
princípio do êxodo é a obediência, a consagração e a aliança.
Zion será redimida no meu próprio tempo. Esse é o princípio
aqui da obediência. Acho que isso é uma maravilhosa
declaração de liderança profética.

Hank Smith:

45:39

Sim. A idéia de confiar em Deus. Eu gostei do que você disse lá.
Eles encontrarão seu lugar se seguirem seu Deus. Eu posso
cuidar do lugar, mas é preciso escolher para ser as pessoas
certas. Há muita coisa aqui dentro que podemos usar hoje, não
acha John, Richard? Digo, deixem que suas palavras tendam a
edificar umas às outras. Se você pedir algo emprestado ao seu
vizinho, devolva-o a ele. Não falem mal um do outro. Eles ainda
são seres humanos, não são eles lá fora? Tenho certeza de que
eles estão tendo conflitos humanos uns com os outros,
especialmente quando você fica com fome e cansado.

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

John Bytheway:

00:03

Bem-vindo à Parte II do podcast desta semana.

Hank Smith:

00:08

Eu ia perguntar-lhe Dr. Bennett, onde é o lugar mais próximo
para eles sequer comprarem alguma coisa? Eles têm que ir até o
Missouri?

Dr. Richard Bennett:

00:17

Estou feliz que você tenha levantado essa questão, Hank. Eles
foram até o Missouri para buscar suprimentos. O Batalhão
Mórmon lhes fornece fundos. E a propósito, esses fundos foram
para os homens que os entregaram às suas famílias e aquelas
esposas consagraram esse dinheiro à Igreja. Lembre-se de que
não foi pago à Igreja. Portanto, vamos lembrar aquelas
mulheres maravilhosas, assim como os homens que
consagraram esses fundos à Igreja voluntariamente, é
consagração. Mas eles desceram ao Missouri, o Bispo Whitney
foi ao Missouri para comprar suprimentos e provisões.

Dr. Richard Bennett:

00:51

E muitos santos desceram para trabalhar nas fazendas do
Missouri e conseguiram seus suprimentos alimentares e o que
você tem. A ironia é que o Missouri é a salvação física do Êxodo.
O bom povo do Missouri, mas pensamos que íamos ser
exterminados. Eles ajudaram a nos financiar em nossas provas.
Por isso, não vamos dar sempre um olho negro ao Missouri. Eles
estavam lá quando precisávamos deles. Devemos colocar as
coisas dessa maneira? Sim, havia a Ordem de Extermínio, mas
não muitos dos Missouri estavam do nosso lado. E temos uma
grande dívida para com muitos deles.

Hank Smith:

01:28

Esse deve ser o lugar mais próximo para se comprar qualquer
coisa.

Dr. Richard Bennett:

01:30

Isso mesmo. Em St. Joseph em Banks' Ferry, St. Louis e outros
lugares que permitem o rio Missouri. Essas são todas as cidades
do Missouri. Portanto, acho que temos que dar um pouco de
crédito a isso.

Hank Smith:

01:44

Posso imaginar como conseguir que essa direção desça até o
Missouri e compre coisas. Você sabe o que aconteceu da última
vez que estive no Missouri?

Dr. Richard Bennett:

01:53

Bem, isso também aconteceu ao atravessar o Iowa. Quando
cruzamos Iowa, fomos para o lado sul e a porção sul de Iowa,
não ao longo da Bacia do Rio Des Moines. E isso é para o norte.
Fomos deliberadamente para o sul, que agora é a Rodovia 2,
através de Iowa, para que pudéssemos estar perto do Missouri
porque o Missouri entrou no país, tornou-se um estado em
1921.

Dr. Richard Bennett:

02:19

Iowa era apenas um território em 1946. Há muito mais fazendas
no Missouri. Descemos o grande rio e outros lugares ao
atravessarmos o Iowa, às vezes incógnito, admito isso, mas para
conseguir provisões dos fazendeiros do Missouri e o que você
tem. E isso salvou nossa pele ao atravessarmos o Iowa. Mais
uma vez, todo este paradoxo do Missouri ajudando os santos.

Hank Smith:

02:49

Eu li no versículo 28, e tenho certeza de que você pode falar
com isto. Ele diz: "Se estás alegre, louvai ao Senhor com
cânticos, com música, com dança, com uma oração de louvor e
ação de graças". "Isso era algo em que Brigham e aqueles ao
seu redor acreditavam, a idéia de cantar e dançar, certo? Então,
mesmo na trilha Oeste, eles têm uma banda e estão dançando.

Dr. Richard Bennett:

03:14

Sim. Wilford Woodruff estava um pouco preocupado com eles
cantando e dançando dessa maneira. E ele diz a Brigham Young:
"Não deveríamos fazer tudo isso". E Brigham Young diz: "Ei, eles
já estão sofrendo o suficiente". Deixe-os se divertirem. Deixe-os
cantar e elogiar. Eles não vão fazer mal a ninguém". E assim eles
tiveram escolas de dança. Eles tinham escolas de coro.

Dr. Richard Bennett:

03:35

Você pode argumentar que nossa tradição coral, que realmente
começou com os santos britânicos, mas realmente floresce nos
bairros de inverno que talvez até o Coro do Tabernáculo possa
olhar para os bairros de inverno como um lugar de começo.
Tivemos tomates. Tivemos banquetes. Não pense que os Winter
Quarters eram apenas um lugar terrível. Eles tentaram fazer o
melhor a partir de uma situação ruim. Havia romances, havia
coisas maravilhosas acontecendo nos Winter Quarters.

Dr. Richard Bennett:

04:09

Havia até tetos em meu novo livro "A Ascensão do Templo".
Agora sabemos que o Winter Quarters era um lugar de
tremendo convênio. No Octógono de Willard Richards, que fica
a apenas quarteirões de onde eu estou, onde ele estava. Não
está lá agora, mas sabemos onde estava. Brigham Young
executa vários tetos dos que estavam morrendo. Ele está

ouvindo o seu povo. Brigham Young escuta o Senhor com um
ouvido e escuta seu povo com o outro. E eles estão sofrendo e
estão morrendo.
Dr. Richard Bennett:

04:47

E ele sabe disso e estão lhe implorando: "Meu casamento pode
ser selado aqui? O que é Nauvoo. Eu nunca cheguei lá. "A
maioria dos santos nunca chegou". Eu sei que ele fez cerca de
5.500 doações de vida no templo de lá, mas muitos dos santos
podem nos Winter Quarters ou o que quer que seja um Nauvoo,
eles saíram de suas missões e fizeram uma linha reta para
Winter Quarters. "Não podemos receber as mesmas bênçãos?"
Brigham Young ouviu o seu povo. Essa é uma das maravilhas de
sua liderança. Essa é uma das razões pelas quais eles estão
ouvindo esta revelação porque ele está falando em nome do
Senhor e eles sabiam disso. Pelo menos a maioria deles, não
todos. Não digamos que todos sabem, mas a maioria deles.

Hank Smith:

05:30

Esta seção para mim, enquanto olho para ela com você, pode
falar com alguém hoje que está sofrendo por alguma razão ou
por outra. Nós, nós perdemos entes queridos. As pessoas
passam por terríveis divórcios e provações, certo? Sicknesses. E
esta seção não só pode falar com os santos de 1846 e 47 que
estão sofrendo, mas também pode falar com os santos de 2021
que estão sofrendo.

Dr. Richard Bennett:

06:03

Ah, sim. É uma mensagem tanto para hoje como para os Winter
Quarters 175 anos atrás. Este é o 175º aniversário, este próximo
ano desta revelação. É algo a ser lembrado. É um marco para o
passado e um marco para o futuro, porque fala tanto para o
passado como para o futuro e para o presente.

John Bytheway:

06:34

Nosso amigo Robert J. Matthews e estas histórias que ele
contou de seu envolvimento na elaboração das novas escrituras
e do Dicionário bíblico e assim por diante. E há todo um
documentário sobre BYUtv on demand chamado That Promise
Day, que é fascinante. Mas só desde então eu adoro notar
coisas como as notas de rodapé da página 284, para aqueles
que estão usando escrituras em papel, eu adoro o que vocês
estão enfatizando sobre esta seção e este é o Senhor falando
com Brigham Young, porque olhem para as notas de rodapé.
Isto é rico em conselho e doutrina e tudo mais.

John Bytheway:

07:24

E até eu circulei, fiz um quadrado ao redor de todas as notas de
rodapé, apenas no versículo 28 sobre: "Se você está alegre,
louve o Senhor cantando música, dançando". Olhe para tudo
isso. E assim, para aqueles de vocês que não estão olhando no
papel, eu só quero que vejam, isto é rico como Hank disse no
conselho para qualquer um onde quer que estejam neste

momento. Adoro o que você disse, Dr. Bennett, sobre isso é
uma coisa do "nós".
John Bytheway:

07:54

E o conselho é que temos que permanecer unificados. E eu
pensei, o que é mais unificante do que ter algumas festas?
Vamos fazer algumas danças. E nós ainda somos uma
comunidade que precisa uns dos outros. Portanto, só os que
estão olhando para o papel, vejam quantas notas de rodapé há
no versículo 28.

Dr. Richard Bennett:

08:15

Sim. Havia algo chamado cinza prateado. Acho que é por isso
que eu gosto deste, porque meu cabelo é um pouco mais largo
que os seus.

Hank Smith:

08:25

Diga novamente.

Dr. Richard Bennett:

08:26

Mas eles tinham os Cinzas de Prata que eles iriam percorrer.
Essa era uma banda como William Pitts Brass Band. Mas isto se
chamava Silver Grays e para as diferentes casas e eles tocavam
e tinham danças. E eles tinham bolas pequenas e tinham festas.
Eles tinham jantares maravilhosos e o que tinham vocês. Eles
tentam colocar um rosto feliz numa situação muito triste.

Dr. Richard Bennett:

08:53

E é assim que você enfrenta, como você disse, John, algumas
das doenças e desafios da vida ao fazer essas coisas, não cede.
Esse é um ponto interessante. Eles não cederam aos
sofrimentos. Não houve suicídios quando as pessoas saem e
fazem e tiram suas vidas, elas vão enfrentá-los e vão seguir em
frente. Eles não estão desistindo.

Hank Smith:

09:22

Uma coisa que eu gostaria de lhe perguntar, Dr. Bennett, é
contra 34, 35, 36 fala sobre os Estados Unidos da América
rejeitarem a Igreja e matarem os profetas, certo? Aí mesmo,
Hyrum e Joseph. Sim. Verso 34. Esses são santos dos últimos
dias nos Estados Unidos. Somos um povo muito patriótico. No
entanto, o que está acontecendo aqui? Qual é a dinâmica aqui
de termos sido rejeitados pelos Estados Unidos. Mesmo com o
Batalhão Mórmon, por que procuramos nos tornar um estado
quando chegamos a Utah? Estamos procurando novamente nos
tornar um estado.

Hank Smith:

10:08

Qual é a dinâmica aí? Nós não odiamos os Estados Unidos, mas
ainda assim estamos saindo do país. Não acho que talvez todos
os nossos ouvintes, acho que não entendo inteiramente que
estamos fugindo dos Estados Unidos.

Dr. Richard Bennett:

10:24

Sim. Nós vamos sair em...

Hank Smith:

10:25

Talvez não pareça assim hoje porque vemos o mapa dos EUA
hoje, mas um mapa dos EUA então, estamos saindo do país. E
como Brigham e a liderança se sentem em relação aos Estados
Unidos?

Dr. Richard Bennett:

10:38

Nós não fomos para o oeste sob a bandeira dos Estados Unidos.
Não há dúvidas sobre isso. Fomos sob o sinal do fim das nações,
o sinal do fim da liberdade. Era realmente uma bandeira branca.
A maioria de nós, com algumas exceções muito importantes da
Inglaterra e do Canadá, os santos eram cidadãos americanos
leais. E toda essa idéia de ter que deixar os Estados Unidos foi
um cabo de guerra com eles. Nós amamos os Estados Unidos.
Acreditamos que isto é inspirado pela Constituição e pelo que
vocês têm.

Dr. Richard Bennett:

11:08

Mas aqui vamos nós, como você sabe, já tínhamos recebido
revelações antes sobre a Constituição, sendo os Estados Unidos
divinamente inspirados. Mas você tem que examinar a
profundidade da dor deles, Hank, acho que para entender o que
eles estão dizendo aqui. Estamos morrendo porque fomos
expulsos dos Estados Unidos. Estamos morrendo porque eles
nunca levantaram um dedo em nossa defesa. E há esta grande
angústia. E está sendo expressa aqui de uma maneira que talvez
devêssemos dar-lhes um pouco de folga para entender quanto
sofrimento eles estão passando aqui, então talvez isto possa
ser, eu não diria um exagero, mas eles estão realmente
deixando para trás e vão deixar para o Senhor o que o Senhor
vai fazer com os Estados Unidos.

Dr. Richard Bennett:

11:54

Algumas pessoas interpretaram isto como significando que o
Senhor vai purgar os Estados Unidos com a Guerra Civil mais
tarde. Acho que não se pode argumentar isso de forma
realmente muito convincente. Acho que eles sentiram que por
causa disso, o Senhor terá um dia uma declaração com o país
por ter permitido que seus profetas fossem mortos ou o que o
senhor tem, e serem expulsos. Não creio que estejam orando
para que a América seja punida, mas creio que estão prevendo
que algo pode acontecer, o que será doloroso porque os
expulsaram, assim como expulsaram as crianças de Israel do
Egito.

John Bytheway:

12:28

Sim. Também ouvi dizer que a escola de pensamento, que o
Senhor levou os santos e os tirou do caminho e depois veio a
Guerra Civil e eles estavam completamente afastados de tudo
isso.

Dr. Richard Bennett:

12:38

Eles nunca desejaram o mal aos Estados Unidos. Os santos não
eram, não eram vingativos.

John Bytheway:

12:44

Sim. Bem, na verdade eles enviaram soldados para lutar no
Batalhão Mórmon, como você disse.

Dr. Richard Bennett:

12:49

Exatamente. Eles nunca teriam feito isso se não amassem a
América e para apoiá-la. Mas seu principal objetivo não era
redimir a América, mas redimir Sião e encontrar uma nova
estaca de Sião onde o evangelho pudesse florescer. Vamos
seguir esse padrão. Mesmo que tenhamos que desistir de 500
homens para servir os Estados Unidos, nós serviremos os
Estados Unidos. É "render a César as coisas que são de César", o
Batalhão Mórmon. E renderemos a Deus, as coisas que são de
Deus, que é a redenção de Sião e a descoberta de uma nova
estaca sobre a qual podemos construir. Portanto, se pudermos
fazer ambas as coisas bem, mas acho que você está vendo aqui
que há uma previsão, se não uma profecia, de que a América
pode ter que pagar um preço algum dia por isso.

John Bytheway:

13:36

Estou tão feliz que você tenha trazido isso. Adoro esta idéia de
que eles nunca formaram uma estaca lá no Winter Quarters.
Não, nós não formaremos uma estaca. Não vamos abater
estacas, por assim dizer. E até chegarmos e não sabermos
exatamente para onde vamos, mas isso é...

Dr. Richard Bennett:

13:52

Não está aqui.

John Bytheway:

13:53

... mas não está aqui. Quando estamos lá, é quando começamos
a aposta, esse é um ponto importante.

Dr. Richard Bennett:

14:01

Conhecerei o lugar quando o vir.

John Bytheway:

14:04

Sim.

Dr. Richard Bennett:

14:06

Ele teve uma visão do que ele precisava e do que a Igreja
precisava. Ele precisava de um lugar para colocar em um milhão
de pessoas. Sabemos agora que, pelos documentos de Joseph
Smith, o Conselho dos Cinqüenta Minutos. Ele disse:
"Precisamos de um lugar que acomode um milhão de pessoas,
mas que ninguém mais desejava". Esse é o lugar. Esse é o
lugar". E ele teve uma visão exata? Acho que ele teve um pouco
de folga. Ele diz: "Vou saber quando a vir", e quando ele a viu,
disse: "É isso". Ou pelo menos vamos checar alguns outros
lugares, mas é só isso.

Hank Smith:

14:43

E não lhe foi dito por alguns dos exploradores lá fora, os
caçadores lá fora, que ele não será bem sucedido se ele for para
o vale do Grande Lago de Sal? Foi essa a história que eles
disseram? Não vá para lá.

Dr. Richard Bennett:

14:58

Jim Bridger, a velha história de que eu lhe darei mil dólares por
cada alqueire de milho que você criar. Agora sabemos que há
mais nessa história. Jim Bridger, na verdade ele disse que o vale
do Lago Salgado, se você puder irrigá-lo pode se mostrar muito,
muito promissor para você. Ele foi mais encorajador do que
desanimador.

Dr. Richard Bennett:

15:19

Assim foi com Moses Harris e outros desses caçadores que eles
se encontraram do outro lado do caminho. Quanto mais se
aproximavam do vale do Lago Salgado, mais confirmados se
tornavam no lugar para onde iam. Mas mais uma vez, esta
revelação é escassa em termos de geografia, mas está
carregada de conselhos e orientações de como viver.

Hank Smith:

15:48

E isso também é importante para nós, penso eu, é a idéia que o
Senhor poderia nos dizer em nossas próprias vidas individuais.
Não se preocupe com seu destino, preocupe-se com a maneira
como você vive e eu vou, eu vou guiar seu destino.

John Bytheway:

16:00

Sim. O que eu amo e lamento por este paralelo, mas estou
pensando nos Capítulos de Guerra [no Livro de Mórmon]. Se
alguma vez houvesse um tempo em que se pudesse tentar
arranjar uma desculpa: "Bem, temos que colocar todas estas
religiões em segundo plano". Há uma guerra em curso". Mas o
Capitão Moroni, ele sempre foi: "Realize seu ato espiritual
primeiro, depois faremos espadas e fortalezas e lugares de
recurso".

John Bytheway:

16:25

Viver o evangelho nunca é a questão do passado. Bem, nós
temos outros problemas. Temos que mover todos estes santos
para o oeste. Não, trabalho um, recomponha seu ato espiritual.
Então você tem que parar com isso, parar com a embriaguez. Se
você pedir algo emprestado, devolva-o, falem edificando uns
aos outros. Adoro que seja como, este é sempre um trabalho,
viva o evangelho no meio de qualquer problema que você
tenha.

Dr. Richard Bennett:

16:48

Sim. Você está falando como presidente de missão. Alguns dos
missionários estão muito, muito preocupados com o rumo que
estão seguindo. Isso se torna: "Oh, eu mal posso abrir". Espere
para abrir meu envelope para ver para onde estou indo e meu
destino". Quando realmente é muito mais quem você está se
tornando. Não se preocupe tanto com o lugar, preocupe-se com
a direção que você está seguindo em sua vida e o lugar cuidará
de si mesmo. Há alguns tons maravilhosos que se aplicam a nós
hoje.

Hank Smith:

17:23

Tenho duas perguntas para você, Dr. Bennett. Uma é que eles
vão ao que eles chamam no versículo 10, "Uma estaca de Sião".
Portanto, não vai ser o "lugar central". "Eles estão segurando a
idéia de que um dia voltarão ao Missouri?

Dr. Richard Bennett:

17:41

Boa pergunta.

Hank Smith:

17:43

Algum dia nós voltaremos. Não é, não estamos mudando o
centro de Zion, ainda é uma estaca de Zion. O lugar central
ainda é onde ela foi colocada. Eu adoraria ouvir seus
pensamentos sobre isso.

Dr. Richard Bennett:

17:56

Preciso voltar à Seção 124, versículo 2, quando a mesma coisa
aconteceu quando eles vieram a Nauvoo pela primeira vez.
Você se lembra disso? Você provavelmente sabe muito bem
disso. Versículo 2, suas orações são aceitáveis diante de mim e
uma resposta a elas eu lhe digo que agora você é chamado
imediatamente para fazer uma proclamação solene de meu
evangelho e desta estaca, que plantei para ser uma pedra
angular de Sião, que será polida com o refinamento, que é
depois da humildade do palácio.

Dr. Richard Bennett:

18:27

Nauvoo não era a estaca central de Zion. Não como você diz, a
independência não era esse lugar central. Mas aqui, depois de
todos os seus problemas no Missouri, eles ainda são o povo
escolhido por Deus. Eles ainda são Zion e uma pedra angular de
Zion. E assim eles reconhecem que ainda eram Sião depois de
toda aquela aflição e de todos os problemas e apostasias e tudo
mais. Eles ainda estão lá. Eles estão caminhando em direção a
Sião. Eles ainda são um povo de Sião.

Dr. Richard Bennett:

18:57

E eu acho que é isso que você está vendo aqui na [Seção] 136,
que é tão reconfortante para os santos depois de todo este
julgamento e depois de Joseph Smith ter sido morto e tudo
mais, será que ainda somos Sião? Será que ainda somos o povo
de Deus? Será que ainda temos a missão do Senhor em tudo
isso? E eu acho que não é apenas um lugar, é o tipo de pessoas
que somos. Portanto, vamos localizar uma estaca de Sião, será
outra pedra angular de Sião, se você fizer exatamente como
estamos fazendo hoje. Todos eles são pedras angulares de Zion.
Talvez não seja o lugar central, eventualmente. Mas nós ainda
somos o povo de Zion. Ainda somos o povo do pacto com essa
promessa. E sei por minhas pesquisas que os santos viram isso
como uma mensagem de grande conforto para eles.

Hank Smith:

19:47

E o senhor mencionou que eles estavam questionando porque
Joseph morreu de qualquer maneira, e o Senhor fala disso nos
versículos 37 e 38. "Eu o trouxe para fazer meu trabalho, a

fundação que ele lançou, e o levei para mim mesmo". Ele selou
seu testemunho com seu sangue. "Assim, ele responde a essa
preocupação de por que foi permitido que Joseph fosse levado
em primeiro lugar. Então, outra mensagem de que estou
ouvindo você, certo? Eu conheço suas preocupações.
Dr. Richard Bennett:

20:15

Deixe-me falar com isso por um momento. Aqueles versículos
37, 38, 39, que fundamento ele lançou, vêem que em 38,
Joseph Smith, a quem eu chamei então para 38, que
fundamento ele lançou e foi fiel e o levei para mim mesmo.
Muitos se maravilharam por causa de sua morte. Esta é a
redenção do martírio.

Dr. Richard Bennett:

20:48

Apenas dois dias antes desta revelação, Joseph Smith tinha um
sonho. Brigham Young tinha um sonho de Joseph Smith e Lucy
Mack. Ele teve uma série de sonhos com o profeta, Joseph
Smith. Um sonho, ele estava perguntando sobre como organizar
o povo em termos da lei de adoção e todas as coisas que eles
estavam tentando fazer no Winter Quarters. E Joseph Smith
disse: "Basta guardar os mandamentos, tudo vai dar certo".
Lembra-se disso? É um sonho maravilhoso, não uma revelação,
mas era uma visão de sonho.

Dr. Richard Bennett:

21:17

Bem, aqui está a redenção do martírio. Não que o Senhor o
tenha causado. Não que a máfia tenha sido obra do Senhor. Isso
é ridículo, mas ele o redimiu de vez. E eu acho que não é apenas
a morte de Joseph Smith aqui. São todos os sofrimentos que os
santos estão sentindo e todas as outras mortes pelas quais
estão passando, as centenas e centenas de outras mortes. Todo
o princípio da morte está sendo resgatado. Eu a resgatarei para
seu bem, se você for fiel. Não só a de José, mas a de todos os
outros.

Dr. Richard Bennett:

21:56

Não vamos terminar com uma tragédia, vamos terminar com
um triunfo. E isto é de um conforto surpreendente para os
santos. Muitos dos quais, alguns pensavam que o filho de
Joseph Smith deveria ser o próximo presidente da Igreja. Sabem
que ele recebeu uma grande bênção do profeta Joseph, se ele
fosse fiel e permanecesse fiel à Igreja. Poderia ter havido toda
expectativa de que o filho de Joseph Smith pudesse ter estado
na mais alta liderança da Igreja, assim como o filho de Hyrum
Smith se tornou a mais alta liderança da Igreja.

Dr. Richard Bennett:

22:29

E toda esta afirmação de que talvez a família de Joseph Smith
deva ser, acho que isto está em parte tratando desse
sentimento e sentimento. Joseph foi levado, ele fez seu
trabalho, agora vamos seguir em frente. A família não vai vir
para o oeste. Note isto, versículo 40, eu não o libertei de seus

inimigos? Isso não é interessante? Só que eu deixei uma
testemunha do meu nome. O que isso significa? Essa escritura
tem passado por cima da minha mente, talvez John e Hank me
ajudem com isso. O que isso significa? Só que eu deixei uma
testemunha do meu nome. O que é isso?
John Bytheway:

23:12

Penso que a primeira impressão, me faz lembrar o Livro de
Mórmon, Alma, aqueles que estão sendo entregues da terra da
cura e assim por diante. E o Senhor diz que depois disso, vocês
serão testemunhas para mim aqui. Isto é, eu vos entreguei
nisso. E só nisto talvez eu tenha deixado uma testemunha de
meu nome. Eu escrevi minha margem antes de você dizer isto.
Eu escrevi, lembre-se na minha margem, eu o entreguei de seus
inimigos no passado.

Hank Smith:

23:43

Isso me fez pensar em todos vocês que escaparam de Nauvoo,
mas eu deixei Cartago lá. É nisso que eu penso. Só que eu deixei
uma testemunha do meu nome. Isso me faz lembrar a prisão de
Cartago, certo? É. Ainda está lá e é uma testemunha do
testemunho de Joseph Smith. Sim. Eu deixei uma testemunha lá
atrás. Todos os outros foram libertados de seus inimigos, mas
apenas dois não eram Joseph e Hyrum. E eles são a testemunha
do meu nome.

John Bytheway:

24:12

E houve duas testemunhas disso, o que seria o quê? Willard
Richards e John Taylor.

Hank Smith:

24:17

Sim.

John Bytheway:

24:18

Alguém comentou, não me lembro talvez tenha sido em um
podcast anterior sobre a lei das testemunhas, há Joseph e
Hyrum dando sua testemunha, e havia duas testemunhas lá de
uma forma interessante, meio afortunada porque agora
sabemos o que aconteceu porque John Taylor e Willard
Richards estavam lá e Willard... Qual foi a profecia que Joseph
Smith fez a Willard Richards? Que as balas voariam à sua volta.
E ouvi Brad Wilcox dizer uma vez: "Ele era claramente o maior
alvo na sala. ”

Dr. Richard Bennett:

24:50

Mas ele estava atrás da porta, John. Ele estava atrás da...

John Bytheway:

24:53

Sim. Mas eles são duas testemunhas. Essa é uma maneira
maravilhosa de ver isso também. Mas eu acho que é tão fácil
esquecer as coisas que o Senhor tinha feito por nós. E às vezes
você terá uma escritura como esta. "Eu não o libertei de seus
inimigos? " Ah, sim. Ele realmente esteve lá para mim no
passado, não esteve? Eu não posso esquecer isso.

Hank Smith:

25:20

Dr. Bennett, você pode nos explicar o que acontece depois
desta revelação? Esta é uma destas lições em que não vamos
chegar à próxima e dizer: "Ei, o que acontece antes..."?

Dr. Richard Bennett:

25:37

A Restauração Contínua.

Hank Smith:

25:38

Certo? Faremos uma seção 138, mas isso será em 1918. Será
difícil de cobrir a partir da Seção 136 é a Seção 138. Mas o que
acontece quando chega a primavera no Winter Quarters. Eu
também queria perguntar-lhe, e não temos que deixar isto para
dentro. Eu só estava interessado no relacionamento com os
nativos americanos lá fora. Porque há pessoas lá fora, certo? Há
grupos de nativos americanos. Como vai ser a relação com os
santos lá?

Dr. Richard Bennett:

26:13

Bem, aqui no Winter Quarters, isto foi chamado de território
indígena e estamos entre os Ponca e os Omaha e os índios Otoe
que estão sendo empurrados pelas tribos orientais que estão
sendo empurradas para fora dos Estados Unidos, os
Potawatomi e várias tribos Algonquin e todos os outros que
estão sendo empurrados para o leste. E assim estamos bem no
meio de uma guerra inter-tribal. E as duas grandes tribos que
mais temíamos eram os Pawnee, que estão logo a oeste daqui.
E, claro, os Lakota Sioux, milhares de guerreiros nas Grandes
Planícies dos Dakotas.

Dr. Richard Bennett:

26:58

E eles estavam em guerra com os Pawnee e os Ponca e nós
estamos bem no meio de uma situação de guerra inter-tribal
muito, muito difícil que exigiu toda a habilidade do mundo para
poder negociar a harmonia entre as tribos que Brigham Young
formula a política de neutralidade, mas amizade, que funcionou
muito bem ajudando-os. Pegamos muitos dos líderes tribais e o
que vocês têm, que foram feridos em batalha e os cuidamos e
os ajudamos a voltar sem tomar partido de uma forma ou de
outra.

Dr. Richard Bennett:

27:35

Foi uma negociação muito, muito delicada com o índio
americano, mas nós os encaramos como sendo da casa de
Israel. É toda uma história interessante que tivemos tempo de
contar. Quando eles vão para o oeste, vão atravessar as aldeias
dos índios Pawnee, porque escolheram ir para o lado norte do
Rio Platte, não para o lado sul, que era a Trilha da Califórnia.

Dr. Richard Bennett:

27:57

Então eles atravessam deliberadamente o coração do território
Pawnee sabendo que isso é um risco de proporções sem
precedentes para fazer isso. Mas os Pawnee ficaram tão
surpresos porque passamos pelo meio de suas aldeias que eles
meio que recuaram e nos olharam como companheiros

refugiados, sendo expulsos dos Estados Unidos. Nós tínhamos
uma compatibilidade com alguns dos seus pensamentos. E
assim, essa é outra história para outro dia sobre como nos
dávamos bem com o povo indígena americano.
John Bytheway:

28:28

Não há uma famosa declaração de Brigham Young que é melhor
para alimentá-los do que combatê-los ou algo assim?

Dr. Richard Bennett:

28:33

Sim. Sua idéia era ser amigo deles, mas não tomar partido.

Hank Smith:

28:38

Então, o que acontece em janeiro? É a revelação que vem e
quando eles se preparam para ir mais para o oeste?

John Bytheway:

28:48

Falando desse verso apenas no sentido de que deixei uma
testemunha para o meu nome. Isto é o que Stephen Harper
disse em seu livro. Acho que Hank estava no caminho certo
aqui. Stephen Harper disse do ponto de vista do Senhor,
permitindo que Joseph morresse como testador deixou uma
testemunha duradoura de seu nome, ele capitalizou o nome de
Deus, mesmo quando ele libertou os santos, incluindo Joseph
de seus inimigos. Portanto, acho que Hank, você está no
caminho certo aí. Eu deixei uma testemunha do meu nome.
Deixei Joseph Smith em Cartago. Eu gosto disso.

Dr. Richard Bennett:

29:22

Há outra maneira de ver isso. Poderia eu apenas expor isso?

John Bytheway:

29:25

Sim.

Hank Smith:

29:25

Por favor, faça.

Dr. Richard Bennett:

29:26

O próprio Brigham Young foi uma testemunha, assim como os
Doze da Restauração. Agora note o verso seguinte: "Agora,
portanto, harken", em outras palavras, ouça agora o que vou
dizer. Escutem com atenção. "Ó povo da minha igreja e dos
anciãos, escutai", reparai que uma segunda vez, "Escutai
juntos". " E qual é a mensagem? "Vocês receberam meu reino".
”

Dr. Richard Bennett:

29:59

Bem, eu sei como os santos interpretaram isso porque eu
estudei seus diários e suas cartas. O que isso significava eram as
chaves do reino que estão em sua carroça. Elas estão em seus
camarotes, ali mesmo, no Winter Quarters. Elas não foram
tiradas da terra, apesar de todos os problemas e todos os
sofrimentos e todas as lambidas e algumas de suas
desobediências e tudo mais.

Dr. Richard Bennett:

30:24

O reino ainda está sobre a terra e está nos Doze. Não está em
Sydney Rigdon. Não está em Jimmy Strang. Não está na família
Smith, abençoe suas almas. Espero que tudo dê certo para eles.
"É que vocês receberam meu reino. "Que afirmação é essa.
Volta logo ao verso três. Se você quiser dar uma olhada nisso. O
versículo 3 e os versículos 33 e 41 vão juntos, como os finais de
livro.

Dr. Richard Bennett:

30:57

Lembre-se disto sobre: "Que as empresas sejam organizadas
com capitães de centenas, cinqüenta, dezenas, com o atual
conselheiro, etc.". Sob a direção dos Doze Apóstolos". Neste
momento, não há sequer um presidente da Igreja. Quem está a
cargo da Igreja? Quem tem as chaves? Você tem o reino nos
Doze Apóstolos. Eles têm o direito de liderar esta Igreja quando
o presidente da Igreja morrer. Quando Joseph Smith foi
assassinado, a Igreja não perdeu as chaves. Vocês são a
testemunha. Vocês têm as chaves e vão para o Ocidente sob a
direção dos Doze ou não vão de jeito nenhum. Elas estão em
sua carroça, se posso colocar dessa forma.

Dr. Richard Bennett:

31:46

E eu lhes digo quando isto foi lido para uma votação de apoio. E
esta revelação foi lida em todas as congregações dos santos
aqui no Vale do Rio Missouri, em janeiro, nas duas semanas
seguintes. A efusão de apoio a isto entre os santos foi como um
raio de sol vindo através de uma nuvem escura de inverno.

Dr. Richard Bennett:

32:10

Era essa medida de esperança. Você quer me dizer que ainda
somos o povo de Deus? Que este ainda é o reino de Deus sobre
a terra? Será que sofremos em vão? Tudo isso foi por não? E
esta mensagem é então uma tremenda esperança para a Igreja.
Ela realmente trouxe a Igreja ao sol de um novo dia de seu
momento mais sombrio na história da Igreja. E tem um enorme
significado ter hoje uma testemunha em um profeta vivo. Eu
amo esse versículo: "Escute, harken, escute, você recebeu meu
reino". ”

John Bytheway:

33:02

Estou tão feliz que você cobriu isso. Sim. Com tantas farpas ou
potencial de fragmentação ou difusão como você disse, isto é
coisa nossa e vocês são os únicos, vocês têm as chaves, as
chaves estão com vocês. Estou tão feliz que você tenha dito.
Esse verso é...

Dr. Richard Bennett:

33:20

Então John, uma resposta à sua pergunta, o que acontece a
seguir? A empresa de vanguarda dos Doze começa a partir
daqui no dia 16 de abril. Bem, na verdade do Elkhorn, que fica a
cerca de ... cerca de 20 milhas a oeste daqui. E a Vanguard
Company of the Twelve vai para o oeste. Os 148 homens, duas
mulheres e três crianças e eles encontram o lugar, mas a

história pouco conhecida da Igreja é que sob a direção desses
capitães de dezenas e cinqüenta e vinte, o que vocês, 1400
outros no que eles chamam de grande acampamento ou
Acampamento de Imigração partem daqui em junho, maio, com
licença, em dois grandes grupos, 700 cada um, para seguir a
Vanguard Company.
Dr. Richard Bennett:

34:12

E veja que esta Vanguard Company ainda nem sequer
encontrou o vale. E aí vêm 1400 homens, mulheres, crianças,
famílias, muitos do povo do Batalhão Mórmon porque Brigham
Young não queria que os homens do Batalhão Mórmon
tivessem que caminhar até o Winter Quarters para encontrar
suas esposas e filhos. E eles estão saindo com as expectativas.
Eles vão encontrar o lugar. Você pode acreditar nisso? E se a
Vanguard Company não tivesse encontrado o lugar que eles
teriam morrido de fome. Eles teriam morrido de fome lá fora.
Você fala de fé.

Dr. Richard Bennett:

34:48

Mas eles encontraram o lugar. E Brigham Young vem até aqui
em setembro de 47, de volta a cavalo e alguns poucos com os
Doze. E estará de volta aqui no Winter Quarters, na verdade em
Kanesville, no Kanesville Log Tabernacle lá em Council Bluffs
hoje, onde Brigham Young vai ser sustentado como Presidente
da Igreja.

Dr. Richard Bennett:

35:12

Não em Salt Lake, mas aqui, pelos membros da Igreja, porque
ele quer dar a evidência de que a Igreja está seguindo em
frente. Estamos reorganizando a Primeira Presidência. Vamos
para o Ocidente. Então isto é o que vai acontecer. Sim, ele se
tornou o Presidente da Igreja em 27 de dezembro de 1847, 11
meses após esta revelação.

Hank Smith:

35:41

E ele mesmo quase não vai conseguir.

Dr. Richard Bennett:

35:43

Sim, ele ficou tão doente. Ele quase morreu de Febre da
Montanha Rochosa quando eles estão vindo para o vale. Isso
teria sido de um cenário interessante se Brigham Young tivesse
morrido. Mas sua vida foi preservada. Alguns estudiosos estão
dizendo: "Bem, ele disse que este é o lugar? É este o lugar
certo? Ele alguma vez disse algo assim? Eu não sei. Mas este é o
homem certo. Este é o que o Senhor chamou". Isso é tão crítico
quanto qualquer coisa. E você tem as chaves. "Ouça, você
recebeu meu reino", e note que Brigham Young não está
dizendo: "Bem, sou eu". Eu sou o cara". Eu deveria ser o
próximo líder. Eu sou o tal". Não, "Você recebeu meu reino".
"Então essas são coisas importantes a serem lembradas.

Hank Smith:

36:35

Dr. Bennett, você é apenas uma mente e uma pessoa
absolutamente incrível. E eu sei que sua esposa é a mesma,
uma mente incrível, uma pessoa incrível. Acho que nossos
ouvintes adorariam ouvir um pouco de sua jornada desde o
início de como você encontrou esse amor pela história da Igreja
até o presente momento, onde agora você está servindo como
presidente de missão em um dos locais. Leve-nos através dessa
jornada, se quiser.

Dr. Richard Bennett:

37:08

Quando eu tinha 10 anos de idade, meus pais ingressaram na
Igreja no Canadá, no leste do Canadá, em Ontário, em 1952.
Mas quando eu tinha 10 anos de idade, fizemos a primeira do
que seriam várias viagens pela Trilha Mórmon de Palmyra, até
mesmo de Vermont, por todos esses lugares. Lembro-me de vir
aqui para Winter Quarters aqui em Omaha quando eu tinha 10
anos de idade e entrar nos memoriais, o Cemitério Pioneiro
Memorial e ver Fairbanks tem monumentos maravilhosos. E
algo me tocou no coração naquela época. Mesmo que eu
estivesse um pouco entediado quando todos choravam e tudo o
mais e tendo experiências espirituais, eu era apenas uma
criança.

Dr. Richard Bennett:

38:02

Mas eu pude sentir então que havia algo acontecendo aqui e
que isto estava além do meu pequeno alcance de compreensão.
E um grande calor envolveu e ganhou uma afinidade pela
grande mensagem do evangelho e dos pioneiros. Agora eu não
tenho nenhum passado de pioneiro dos últimos dias. As pessoas
que vêm aqui, muitas delas vêm aqui porque são parentes de
maravilhosos pioneiros. E isso é maravilhoso. Eu invejei muitos
deles por isso.

Dr. Richard Bennett:

38:40

Meus pioneiros vieram da Inglaterra para o Canadá. É uma
história totalmente diferente. Mas eu ganhei um grande amor
pela fé dos pioneiros. Não é preciso ser descendente de
pioneiros para conhecer a verdade do evangelho. Não há
nenhum pedigree histórico que torne um santo dos últimos dias
mais dedicado ou não. É algo muito mais profundo do que isso.
E aprendi que o êxodo dos pioneiros é para todos nesta Igreja,
quer estejam no Japão ou na América do Sul, seja lá o que for.
Esta é uma história dos tempos. Esta é uma história para todas
as pessoas. E nos reúne a todos no mesmo tabernáculo da fé.

Dr. Richard Bennett:

39:33

E uso essa palavra tabernáculo deliberadamente porque eles
construíram seu primeiro tabernáculo aqui em Kanesville em
1.847. Todos nós podemos entrar nisso. Tive o grande privilégio
de trabalhar sob alguns dos maiores historiadores da Igreja,
Leonard Arrington, que foi historiador da Igreja por algum
tempo, o Reino da Grande Bacia, que é, em minha opinião, um

dos maiores homens que eu já conheci. Não é a minha opinião.
Ele é um dos maiores homens que já conheci e um dos maiores
escritores da história da Igreja.
Dr. Richard Bennett:

40:08

Marvin Hill, outro grande estudioso da história da Igreja. E
tantos outros com os quais fui abençoado. Minha bênção
patriarcal me deu indicações de que serão colocados à sua
disposição registros que não foram colocados à disposição de
outros. Lembro-me disso quando eu tinha 14 anos de idade, de
Eldred G. Smith, que era patriarca. E assim é uma coisinha atrás
da outra e eu tive a oportunidade de estudar minha vida inteira
na ... na história da igreja. E todos os seus altos e baixos.

Dr. Richard Bennett:

40:38

E vamos encarar, algumas pessoas: "Como isso poderia ter
acontecido na história da Igreja? Como Oliver Cowdery alguma
vez liderou a Igreja"? O que é tudo isso ou aquilo. Algumas
pessoas fizeram o navio registrar suas vidas na história da
Igreja. E isso não é fácil de ler. Acabamos de falar sobre George
Miller rompendo com Brigham Young. O sócio que preside o
bispo rompendo com o núcleo do presidente nos Doze. "Huh?
Como isso poderia ser?" Bem, as pessoas têm sua agência. Elas
podem escolher. É preciso permitir que a agência na história da
Igreja entenda por que as pessoas fazem o que fazem e por que
não fizeram o que deveriam ter feito.

Dr. Richard Bennett:

41:15

Mas em tudo isso, em todos os meus estudos, continuo
voltando ao que Helen Mar Kimball Whitney disse. Ela era a
filha de Heber C. Kimball. "Que em todos os altos e baixos, isto
tem sido uma maravilha". "A história da Igreja é uma maravilha
para aqueles que a estudam abertamente. E você tem que
estudá-la o suficiente para saber, não apenas as
superficialidades da história da Igreja, não apenas uma
polegada, ela é mais profunda que o oceano e quanto mais eu a
estudo, mais bela ela se torna. Que a mão do Senhor está em
tudo isso, assim como ele estava aqui.

Dr. Richard Bennett:

41:56

Agora, como esses pioneiros alguma vez fizeram isso? Por que
eles não se amotinaram? Por que esta coisa não saiu dos
trilhos? Por causa do testemunho individual dos santos. E
aconteceu de eu ter aquele simples testemunho nascido pelo
Espírito do Senhor de que esta é a Igreja e escolher Cristo como
o reino de Deus sobre a terra.

Dr. Richard Bennett:

42:17

Eu não tenho todas as respostas para a História da Igreja, mas
sabe de uma coisa? Às vezes rezei sobre uma pergunta da
História da Igreja, e depois, quatro ou cinco meses depois,
pensei em outra coisa e então o Senhor me dá as respostas de
alguma forma. Estou lendo algo em algum lugar e é quase como

se Ele estivesse me dizendo: "Você me perguntou sobre isso".
Você me perguntou sobre o porquê disto ter acontecido. Você
esqueceu sua pergunta"?
Dr. Richard Bennett:

42:45

E tem sido repetidamente, uma bela manifestação do Espírito
do Senhor, apesar das fraquezas dos homens e das mulheres
em nossa história, apesar dos problemas que às vezes
cometemos erros. Você pode permitir isso? Vocês podem
permitir que os profetas cometam erros? Talvez até a Igreja
tenha cometido um ou dois erros, ainda reino divino sobre a
terra. Assim como aprendemos ao cruzar o Iowa, é melhor nos
organizarmos melhor para conseguir o resto do caminho.

Dr. Richard Bennett:

43:16

"Cometemos alguns erros aqui pessoal, vamos seguir em frente.
"E eu tenho sido capaz de cortar o tempo para algumas dessas
coisas e reconheço que quanto mais tempo eu fico. Mas é
melhor alguém dar um pouco de folga por mim, pois sou
certamente uma alma imperfeita. E se você está disposto a
aceitar uma Igreja com todas as imperfeições de seus membros,
incluindo a sua própria, a História da Igreja é você mesmo. Se
você pode perdoar aos outros e a si mesmo, então talvez você
possa entender a História da Igreja. Mas o Senhor, é um
milagre. É um milagre que a forma como esta Igreja sobreviveu
e continua a seguir em frente.

Dr. Richard Bennett:

43:56

E eu tenho apenas aquele doce testemunho que foi confirmado
através do meu estudo das escrituras. Eu gosto de estudar a
História da Igreja com uma mão no Livro de Mórmon e a Bíblia
por outro lado, porque eles falam uns com os outros. Se você
tiver perguntas sobre a História da Igreja, as respostas podem
estar nas escrituras e não na História da Igreja.

Dr. Richard Bennett:

44:17

Você lê a História da Igreja através das escrituras, exatamente
como temos feito aqui. Então se torna claro. Não é um exercício
acadêmico, em última análise. É uma revelação da verdade. É
assim que eu continuo a fazer o que estou fazendo. Não tenho
estado ensinando uma mentira em minha carreira. Não tem
sido para um acadêmico: "Sim, vamos fazer algum dinheiro
aqui". Tem sido uma comissão. Então, isso faz sentido?

Hank Smith:

44:52

Absolutamente maravilhoso. Absolutamente maravilhoso. John,
que dia? Que grande dia. A seção 136, sim, 136 se destaca para
mim, assim como estas outras seções que passamos. Para mim,
ela se destaca como o brilho do sol de um novo dia.

John Bytheway:

45:14

Oh, eu amo isso. Eu amo as coisas que você enfatizou. Você
melhorou minha Doutrina e Convênios, o estudo, porque eu
escrevi todas essas coisas nas margens. Quando você disse

Helen Mar Kimball Whitney, eu quero compartilhá-lo com
nossos ouvintes. O que ela disse textualmente, "Nossa história é
uma maravilha e uma maravilha para aqueles que se deram ao
trabalho de revê-la em todos os seus altos e baixos". Deus nos
trouxe libertação todas as vezes e é nosso desejo e propósito
confiar ainda nEle".
Hank Smith:

45:47

Queremos agradecer-lhe, Dr. Richard Bennett, Presidente do...
Qual é o título oficial? Presidente do...

Dr. Richard Bennett:

45:54

Centro Mórmon Trail aqui no Winter Quarters.

Hank Smith:

45:58

Muito obrigado por estar conosco hoje. Sim, não queremos que
todos vão amanhã porque eles podem se abalar.

Dr. Richard Bennett:

46:08

Bem, venha para o Winter Quarter. Queremos que todos
venham. [

Hank Smith:

46:13

Vá vê-lo. Vá levar sua família. Vá ver.

John Bytheway:

46:15

Sim.

Hank Smith:

46:17

Obrigado a todos vocês por escutarem. Obrigado por terem
tomado seu tempo para estar conosco. Somos gratos por seu
apoio. Não podemos fazer isto sem nossos produtores
executivos, Steve e Shannon Sorensen, ou não poderíamos fazer
isto sem nossa equipe de produção. Temos de Will Stoughton,
Kyle Nelson, Lisa Spice, Jamie Neilson, David Perry. Nós o
amamos. E esperamos que todos vocês se juntem a nós em
nosso próximo episódio de followHIM.

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

Hank Smith:

00:00

Olá, meus amigos. Bem-vindos ao "Sigam-no Favoritos". Meu
nome é Hank Smith. Estou aqui com meu co-apresentador John
Bytheway e o incrível, Dr. Richard Bennett. Bem-vindos a vocês
dois.

Dr. Richard Bennett:

00:10

Obrigado.

John Bytheway:

00:10

Obrigado.

Hank Smith:

00:12

Siga Ele Favoritos é onde pegamos um pequeno pedaço da lição
desta semana e apenas fazemos um pequeno clipe nela,
esperando que aqueles que ouvirem isto queiram se juntar a
nós em nosso podcast completo. Então John, Doctrine e
Covenants 136, qual é o seu Favorito "Siga-o"?

John Bytheway:

00:31

Oh, tantas coisas aqui que estou olhando. Oh, eu não posso
escolher uma. Estou olhando para o versículo 22, onde o Senhor
lembra a todos quem ele é. "Eu sou aquele que conduziu os
filhos de Israel para fora da terra do Egito". E meu braço está
esticado nos últimos dias para salvar meu povo de Israel". E às
vezes é bom ter esse lembrete.

John Bytheway:

00:54

Ouça, se eu puder conduzir as crianças de Israel para fora do
Egito, eu posso ajudá-lo quando você estiver tendo um dia ruim
no colegial. Eu posso ajudá-lo quando você não consegue abrir
seu cacifo. Minha definição favorita de liceu foi-me dada por
Hank. Ele disse que o colegial é apenas uma má idéia. Vamos
pegar as pessoas mais inseguras do mundo, colocá-las todas no
mesmo prédio por alguns anos e ver quem sobrevive. Mas esta
idéia de, hey, eu posso fazer isto. Eu sou ele, eu sou o Senhor,
eu sou seu Deus e eu vou ajudá-lo. E não se esqueça do poder
que eu tenho. Por isso, eu também tenho poder para ajudar
você. Em nossos pequenos problemas, nossos grandes
problemas, nós temos um aliado.

Hank Smith:

01:35

Eu gosto disso, John. E ele continua dizendo: "Deixem suas
palavras edificarem-se umas às outras". Acho que poderíamos

fazer isso melhor em nossos quóruns e aulas, você não acha?
Deixe que suas palavras se edifiquem.
John Bytheway:

01:44

Lembrei-me de... Oh, qual é a que nós cobrimos, é a 101? Não,
107 e todas as suas conversas e todos os seus feitos e edificamse uns aos outros. Estamos sempre construindo.

Hank Smith:

01:54

Escolha para construir. Sim. My Follow Him Favorite vai ser o
versículo 28, onde o Senhor diz, nesta caminhada para o oeste,
estes pioneiros, certo? Eu me lembro de cantar em primário. As
crianças pioneiras cantavam enquanto caminhavam,
caminhavam, caminhavam, caminhavam, caminhavam e
caminhavam, caminhavam, caminhavam, caminhavam, e eu
pensei, isso é tudo o que os pioneiros devem ter feito é
caminhar. Mas aqui diz que eles podem louvar ao Senhor com
canto e com música e com dança. E como o Dr. Bennett nos
ensinou nosso podcast completo, esperamos que vocês se
juntem a nós lá. Que eles se divertiram muito na trilha do oeste.

Hank Smith:

02:29

Havia muito desgosto, muita tristeza, mas eles se divertiam
muito. Eles cantavam, dançavam, faziam festas, danças e
bandas e tudo bem. Eu adoro isso. Eles fizeram o melhor de
uma situação muito, muito triste. E nós também podemos fazer
isso. Encontramos situações tristes na vida e ainda podemos
tirar o melhor proveito disso. Por isso, para mim, esse é o meu
favorito. Vamos passar o tempo para o Dr. Bennett. Dr. Bennett,
qual é o seu favorito para a seção 136?

Dr. Richard Bennett:

03:02

Bem, acho que vou me concentrar no versículo 41 porque é um
dos muito, muito poucos versículos de toda a Escritura onde o
Senhor nos diz ou nos pede duas vezes para ouvirmos o que Ele
vai dizer. Por isso, quando você recebe este tipo de versículo,
ele é apenas carregado de importância. E acima de tudo, se
você tiver que ferver toda esta seção em uma frase, é isto.
Portanto, agora ouça, observe como ele chama nossa atenção.
Agora, portanto, ouvir, a palavra ouvir significa ouvir com muita
atenção, ouvir realmente isto. Ó povo da minha igreja. Santos
dos últimos dias, todos nós. Esta é uma mensagem não só para
a história da igreja, mas é uma mensagem para nós agora
mesmo. E vós, anciãos, escutai. Aqui vem novamente, escutem
juntos, individual e coletivamente, eu tenho uma mensagem
para vocês. E qual é a mensagem? São cinco palavras, vocês
receberam meu reino.

Dr. Richard Bennett:

04:14

Isso foi tremendamente significativo para os santos quando
estavam passando pelos bairros de Iowa e inverno e todos os
desafios sobre os quais falamos hoje neste podcast. Alguns dos
quais estão se perguntando, para onde estamos indo? Quem

está no comando? Por que estou sofrendo? Por que tantas
mortes? Por que as crianças estão sofrendo? E todas essas
outras que afirmam ser o líder da igreja? E a história da igreja?
Esta tem sido uma missa inteira? Então, o que está
acontecendo? Vocês receberam meu reino. Em outras palavras,
eu ainda te amo. O evangelho foi restaurado. Nós temos um
profeta vivo. Vai ficar tudo bem. Como disse o presidente
Hinckley: "Vai dar certo". Você encontrará seu lugar se seguir
seu Deus e o evangelho de Jesus Cristo sendo o que ele é, é a
grande mensagem que você tem, como diz nesse versículo. Essa
é a minha mensagem.
Hank Smith:

05:20

Sim, isso é absolutamente maravilhoso, Dr. Bennett. Ele
chamou esta seção, o brilho do sol de um novo dia para a igreja.
Esperamos que você se junte a nós no podcast completo para
que possa ouvir tudo sobre esta seção, mas se não, tudo bem.
Venha se juntar a nós na próxima semana para os Favoritos do
Sigam-no.

