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"A Visão da Redenção dos Mortos"

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:
Qual é o problema de soteriologia? O Dr. Steven Harper retorna para discutir Doutrina e Convênios,
Seção 137, e a questão centenária de quem é salvo por Deus. Discutimos a natureza de Deus, a redenção
dos mortos, e a realidade de que a morte não é um prazo para determinar a salvação de uma pessoa.

Parte 2:
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O Dr. Harper retorna para discutir Doutrina e Convênios, Seção 138, e os antecedentes históricos da
revelação de Joseph F. Smith, 80 anos após a revelação na Seção 137. Consideramos o amor que o Pai e
o Filho têm por cada pessoa e como eles misericordiosamente estendem a oportunidade de glória celestial.
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00:01 Bem-vindo a seguirHIM Episódio 49, Parte I
01:58 Biografia do Dr. Steven Harper
06:22 Antecedentes das seções 137 e 138
10:11 O problema soteriológico
12:03 Resgate para os mortos por Jeff Trumbower
17:25 José vê seu irmão Alvin no Reino Celestial
21:06 Douglas Davies escreve sobre o Evangelho Restaurado e o Deus Soberano
27:02 A influência de Santo Agostinho no pensamento cristão
28:20 De onde Joseph Smith tira suas idéias?
32:34 Todos que teriam aceitado o evangelho estarão no Reino Celestial
40:39 Quem receberia o evangelho?
45:28 Deus é "poderoso para salvar".
47:05 A seção 76 vincula à seção 137
48:51 Deus considerará nossa composição genética, nossas situações, etc.
50:44 A era da responsabilidade
54:48 Fim da Parte I

Parte 2:
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00:03 Bem-vindo à Parte II
00:07 Joseph F. Smith e os antecedentes da Seção 138
01:54 A infância traumática de Joseph F. Smith está cheia de morte
02:44 Joseph F. Smith enviado em uma missão aos 15 anos de idade
04:47 O primeiro casamento de Joseph F. Smith fracassou e teve 13 filhos antes da sua morte
07:36 A Pandemia de 1918 e a Primeira Guerra Mundial têm o mundo considerando aqueles que
morreram
10:37 Ensaio do bolsista LDS George Tate sobre os antecedentes da Seção 138
12:40 A reação de Joseph F. Smith de estar na prisão de Cartago
14:48 João compartilha a história de onde seu pai pode estar servindo na próxima vida
17:58 As condições em que Joseph F. Smith se preparou para receber a revelação
23:28 Jesus não vai para a prisão espiritual, mas organiza os missionários
31:44 Eva e outros integrantes da Equipe All-Star de Deus
35:58 Seis semanas após esta revelação, Joseph F. Smith morre
39:45 2 Nephi 9 é o Capítulo O e Wo
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41:22 A intertextualidade entre Abraão 3 e a Seção 138
45:46 Não faça metas missionárias baseadas na agência de outros
47:43 Dr. Harper compartilha como sua fé e sua bolsa de estudos se combinam
55:23 Fim da Parte II
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2018. Ele serviu na Missão Winnipeg do Canadá (1990-1991) e casou-se com Jennifer Sebring (1992).
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dos Últimos Dias, na década de 1830capítulos foram publicados no Journal of Mormon History and
Religion and American Culture e premiados pela Associação de História Mórmon com o Prêmio T. Edgar
Lyon para o melhor artigo do ano e o Prêmio Juanita Brooks para o melhor artigo de estudante de pósgraduaçãoSteve obteve o PhD em História Americana na Universidade Lehigh emBelém, Pensilvânia Ele
começou a lecionar cursos de religião e história na BYU Hawaii em 2000 e ingressou na faculdade de
Educação Religiosa da BYU em 2002. Nesse ano, ele também se tornou editor de volume do The Joseph
Smith Papers e editor de documentos para a BYU Studies. Ele lecionou no Centro de Estudos do Oriente
Próximo da BYU de Jerusalém em 2011-2012.Seu primeiro livro foi Promised Land (Lehigh University
Press, 2006), um estudo sobre as respostas dos índios Lenape ou Delawarea um negócio fraudulento de
terras em 1737 na Pensilvânia colonial Ele também foi autor de Making Sense of the Doctrine and
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Covenants (Deseret Book, 2008), Joseph Smith's First Vision (Deseret Book, 2012) e First Vision:
Memory and Mormon Origins (Oxford University Press, 2019), juntamente com dezenas de artigos.

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

00:01

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

John Bytheway:

00:09

E eu sou John Bytheway.

Hank Smith:

00:11

Nós adoramos aprender.

John Bytheway:

00:11

Nós adoramos rir.

Hank Smith:

00:13

Queremos aprender e rir com você.

John Bytheway:

00:15

Como juntos, nós seguimosHIM.

Hank Smith:

00:19

Olá, meus amigos. Bem-vindos a mais um episódio do
followHIM. Meu nome é Hank Smith e estou aqui com meu coapresentador "O, Come All Ye Faithful" John Bytheway. John-

John Bytheway:

00:33

Oh, vamos lá...

Hank Smith:

00:33

"Oh, Come All Ye Faithful". É aquela época do ano, John.

John Bytheway:

00:37

Oh, venha Hank, oh, venha Hank.

Hank Smith:

00:39

Sim. Eu poderia ter dito: "Meu Pequeno Baterista, Cohost", mas
eu fui com: "O, Come All Ye Faithful".

Hank Smith:

00:46

Ei, queremos lembrar a todos que você pode nos encontrar nas
mídias sociais. Venha para o Facebook e Instagram, não tenha
medo. Venha encontrar nossas páginas. Jamie Neilson dirige
essas páginas. Ela tem um monte de extras lá. Então você vai
querer ... querer encontrá-las. Você pode se inscrever, avaliar e
rever o podcast. Se você é como Hank, John, o que podemos
fazer por você? Você pode assinar, avaliar e revisar o podcast.
Você poderia assistir ao podcast no YouTube. Adoraríamos que
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você viesse ver nossos rostos felizes. Certo, John? John sempre
diz que temos rostos feitos para...
John Bytheway:

01:18

- talvez você queira, sim.

Hank Smith:

01:18

Sim. Temos um rosto perfeito para o áudio.

John Bytheway:

01:22

Ótima cara para o rádio, certo?

Hank Smith:

01:24

Sim. Você pode vir para segui-lo ponto CO, followhim.co para
notas de exibição, transcrições. E você pode até mesmo ler a
transcrição em francês, português e espanhol agora. Uau,
estamos cobrindo o mundo aqui, John. Temos realmente um
último episódio para falar sobre o Profeta Joseph Smith, antes
de passarmos para um currículo diferente. Então, John, nós
trouxemos, eu diria o especialista mundial em Joseph Smith, ele
diria um dos especialistas mundiais em Joseph Smith. Ele pode
até não se chamar um especialista, mas fale conosco, quem está
aqui conosco hoje?

John Bytheway:

01:58

Estamos tão felizes por ter o Dr. Steve Harper de volta. Tenho
alguns livros dele na minha prateleira. Um, que muito antes de
realmente conhecer Steve pessoalmente, eu tinha lido a
Primeira Visão de Joseph Smith, onde ele fala de todos os
diferentes relatos. Sabemos que havia diferentes relatos. As
pessoas ouviam Joseph falar sobre isso, escreviam, ele escrevia
alguns e os colocava todos lindamente juntos. Há outro livro
chamado Making Sense of the Doctrine and Covenants (Fazendo
sentido da Doutrina e dos Convênios), que eu tenho usado
muito este ano. E por isso estamos felizes em tê-lo de volta. E
eu recebi uma biografia do site de Educação Religiosa e o
deixaremos atualizar isto, se for necessário.

John Bytheway:

02:38

Mas Steven C. Harper é professor de História da Igreja e
Doutrina na Universidade Brigham Young. Em 2012, Steve foi
nomeado Editor Geral e Histórico Gerente de Santos: a História
da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Ele foi
nomeado Editor Chefe da BYU Studies Quarterly em setembro
de 2018, serviu no Canadá, na Missão Winnipeg e casou-se com
Jennifer Sebring em 1992, eles se formaram na BYU em 1994, e
eu adoro que eles se formaram em 1994. Então isso foi uma
formatura dupla, Steve, ao mesmo tempo?

Dr. Steven Harper:

03:11

Sim. Ela na Educação Artística, eu na História.

John Bytheway:

03:14 Ao

mesmo tempo, isso é ótimo. Ele tem mestrado, mestrado em
história americana pelo estado de Utah, sua tese analisou
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determinantes da conversão à Igreja de Jesus Cristo dos Santos
dos Últimos Dias na década de 1830. Quando você ouve isto, vai
parecer muito legal, ele obteve o doutorado em História
Americana Antiga pela Universidade Lehigh em Belém,
Pensilvânia. Mas soa... Você tem Lehigh, você tem Bethlehem,
isso soa realmente... Mas é Lehigh, H I G H Lehigh, como no alto
escalão. Ele começou a dar cursos de religião e história na BYU
Hawaii em 2000, isso é uma tarefa difícil. Ingressou no corpo
docente de Educação Religiosa em 2002. Eu mencionei alguns
livros, dezenas de artigos. Estamos muito felizes em tê-lo de
volta, Steven. Estou tão entusiasmado e pronto para tomar
notas.
Dr. Steven Harper:

04:07

É emocionante para mim estar novamente com vocês, vocês
estão fazendo um trabalho imensamente importante e o vasto
número de pessoas que estão prestando atenção é uma prova
de quão importante é e de quão abrangente é.

John Bytheway:

04:22

Obrigado.

Hank Smith:

04:23

Bem, Steve, temos sorte em ter você e eu prometi a ele que não
me apressaria, mas só preciso dizer... Ele vai ficar tipo: "Ah,
você prometeu". Só preciso dizer que a primeira vez que vi
Steve Harper falando sobre Joseph Smith. Meu primeiro
pensamento foi que ninguém tão bem parecido deveria ser tão
inteligente. Uau, este cara conhece o seu material. E eu
também não percebi que ele vai se tornar meu amigo e ele e
sua esposa são tão fiéis e tão bons e maravilhosos quanto você
esperaria que fossem de alguém que sabe tanto. Por isso,
acabei com a efusão. Isso foi apenas um jorro rápido. Foi uma
mini-drenalina.

John Bytheway:

04:58

Em um podcast anterior, eu acho, eu não sei se fazia parte da
gravação ou não. Mas perguntei ao Steve, você estava na linha
ofensiva ou defensiva? E ele disse... O que você disse, Steve?
Acho que isto é divertido para as pessoas saberem.

Dr. Steven Harper:

05:11

Não consigo me lembrar.

John Bytheway:

05:13

Eu acho que você disse que eu era um quarterback medíocre.

Dr. Steven Harper:

05:16

Bem, isso foi um exagero John, foi uma afirmação radical.
Medíocre é um elogio. Isso é um insulto a todos os outros
quarterbacks medíocres que andam por aí.
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John Bytheway:

05:31

Foi o Presidente Eyring que disse: "Havia dois de nós em nosso
quórum de diáconos em Nova Jersey e isso pode ser um
exagero".

Hank Smith:

05:40

Isso é engraçado.

Dr. Steven Harper:

05:42

Tenho um problema de arrogância terrível e isto é bom ou ruim,
não sei.

Hank Smith:

05:49

Lembro-me de você dizer que em uma de suas palestras,
"Minha esposa diz que eu tenho um problema de arrogância. Eu
não tenho, obviamente. Eu não sei o que ela está pensando".
Sim, não sei o que ela está pensando". Esta semana, eu gosto de
como o manual começa. "Temos duas revelações que estão
separadas por mais de 80 anos e 1500 milhas". Então, quem é
melhor para nos acompanhar através destas revelações, [Seção]
137 e [Seção] 138 do que Steve Harper. Então, Steve, nós vamos
meio que entregá-lo a você e seremos apenas o "sideshow"
enquanto nós... nos leve junto com você.

Dr. Steven Harper:

06:22

Bem, sim, Seções 137 e 138. Eles vêm no verso do livro, embora
a Seção 137 tenha sido revelada no dia 21 de janeiro de 1836 no
templo em Kirtland, Ohio.

Hank Smith:

06:36

Então estamos pulando para trás no tempo?

Dr. Steven Harper:

06:37

Yep. Até os meses que antecederam a dedicação do templo. E
então a seção 138 vem como uma série de visões a Joseph F.
Smith, o sobrinho do profeta. Que agora é o próprio profeta,
com 38 anos, profeta a apenas um mês de sua própria morte. E
a revelação chega no terceiro dia de outubro de 1918. Vamos
falar sobre o significado desse ano e das semanas que o cercam.
Então, por que não colocamos a Seção 137 onde ela pertence
cronologicamente, o que seria correto entre as Seções 108 e
109. Não sei, quero dizer, certamente não fazia parte dessa
decisão, mas uma coisa que aconteceria se você fizesse isso
seria cada nota de rodapé que você já escreveu ou referiu em
qualquer manual às Seções 109 a 136.

Dr. Steven Harper:

07:39

Assim, em 1976, o profeta propôs aos santos que
canonizássemos essas duas revelações e nós as colocamos na
Pérola de Grande Valor por alguns anos. E então, em 1979, eu
penso que as colocamos no final da Doutrina e Convênios.

Hank Smith:

08:01

Então vai haver alguns de nossos ouvintes que se lembram
disso?
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Dr. Steven Harper:

08:04

Oh, sim, alguns de nós estávamos vivos naqueles dias.

Hank Smith:

08:07

Sim.

Dr. Steven Harper:

08:07

Nos velhos tempos.

Hank Smith:

08:09

John, você não se lembra disto.

John Bytheway:

08:11

Eu estava lá. Eu tinha cerca de 13 anos e lembro-me que isso foi
importante. Meu pai não conseguia ficar sentado no sofá. Ele
estava, olhe para isto e eles até nos deram um pequeno encarte
que imprimimos no mesmo tipo de papel das escrituras para
colar lá dentro. Quem me dera ter isso agora. Acho que fiz uma
atualização, mas me lembro disso. E depois me lembro quando
o mudaram para o Doctrine and Covenants.

Hank Smith:

08:42

Uau, John.

John Bytheway:

08:44

Bastante legal.

Hank Smith:

08:45 Temos a História da Igreja em nosso podcast agora mesmo. Estamos
entrevistando alguém da História da Igreja, finalmente
chegamos à sua vida.

John Bytheway:

08:52

Eu estava no seminário quando eles disseram para virar em suas
Bíblias e eles nos entregaram uma nova e eu nunca esquecerei
de abri-la e ver notas de rodapé do Livro de Mórmon em minha
Bíblia. Esse foi um momento que eu não esquecerei como aluno
do segundo ano do seminário. Sim, foi muito legal.

Hank Smith:

09:10

Isso é fantástico, John. E você não parece, isso é o que é bom.
Você não parece, você não parece um dia com mais de 80 anos.

John Bytheway:

09:17

Eu era amigo de David O, McKay e trabalhamos em...

Hank Smith:

09:21

Bem, quando Wilford e eu ficamos juntos na BYU.

John Bytheway:

09:24

Sim, então isto é...

Hank Smith:

09:25

Desculpe, Steve.

John Bytheway:

09:25

Sim, estamos saindo dos trilhos aqui.

Hank Smith:

09:28

Sim, desculpe. Volte para, então foi em 1976 e então o que você
disse? ‘79?
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Dr. Steven Harper:

09:32

Eu também estava por perto naquela época, mas John estava
prestando mais atenção do que eu. Lembro-me que quando
Elvis morreu pensei que era o presidente da igreja, fiquei
confuso com todas essas coisas. Portanto, não estava tão bem
informado ou fiel.

Hank Smith:

09:50

Bem, já que estamos admitindo coisas, lembro-me de pensar
que Orville Redenbacher estava no Quórum dos Doze, porque
ele se parecia com Marvin. J Ashton. E eu simplesmente não
consegui distinguir os dois. Então eu pensei, por que aquele
Apóstolo está vendendo tanta pipoca? Desculpe, sim, nós
podemos passar... Isso é um erro honesto, obrigado, sim.

Dr. Steven Harper:

10:11

Bem, a coisa sobre estas duas revelações, embora estejam
muito separadas no tempo, é que ambas abordam o que na
Teologia Cristã é chamado de "O Problema Soteriológico". E
assim, vamos começar com isso, uma soteriologia é uma
teologia que é sobre salvação. Quem se salva? Como você se
salva? E os cristãos debatem a soteriologia interminavelmente.
Na época de Joseph Smith há um grave problema soteriológico,
o cristianismo o tem até hoje, continua a ser debatido, mas os
artigos 137 e 138 o resolvem. Eles o resolvem.

Dr. Steven Harper:

10:58

O problema tem três premissas. E o problema é que estas três
premissas não podem ser todas reconciliadas, aparentemente.
Deixe-me ver se consigo lembrá-las primeiro é que Deus
presumivelmente ama todos os Seus filhos e deseja a salvação
deles. Ele não criou ninguém para ser amaldiçoado. A segunda é
que a salvação vem somente através da aceitação voluntária de
Jesus Cristo como Salvador. E então a terceira é que muitos,
talvez a maioria das pessoas vivem e morrem e nunca sabem,
nunca têm nenhuma idéia de que deveriam ou poderiam aceitar
Jesus Cristo como seu Salvador. Então, este é um problema
terrível, Deus é muito míope ou muito mesquinho ou, qual é a
natureza deste problema? E os debates vão e voltam.

Hank Smith:

11:56

Certo. Enviar a maioria de Seus filhos para um inferno eterno
não soa muito amoroso.

Dr. Steven Harper:

12:04

Sim. Lembro-me de Joseph Fielding McConkie falar sobre isso
uma vez, ele era um presidente de missão na Escócia e disse
que falou com um ministro de lá sobre o problema
soteriológico, o destino daqueles que nunca ouviram como
algumas pessoas dizem. E ele disse, o ministro respondeu: "Essa
é a sorte difícil deles". E isso só me deixa doente por dentro. Eu
não adoro um Deus de má sorte. Isso não é um Deus de
planejamento e felizmente o Deus do Evangelho Restaurado de
Jesus Cristo não é o Deus da má sorte. Ele é o Deus de um plano
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perfeito que resolve o problema soteriológico. E há um grande
estudioso chamado Jeff Trumbower, ele não é o único, mas ele
escreveu o livro mais interessante e convincente sobre a
história desta questão. O livro se chama Rescue for the Dead
(Salvamento dos Mortos). Não é um santo dos últimos dias e
não tem um cão na luta, não se importa que o Evangelho
Restaurado tenha voltado. Ele está interessado nele como um
estudioso, ele escreveu sobre ele, mas...
Hank Smith:

13:20

Como se chama o livro de novo?

Dr. Steven Harper:

13:23 Resgate para os Mortos. E é sobre a idéia de salvação póstuma. As
pessoas que morreram sem se tornarem cristãs podem ser
salvas? Qual é a história do pensamento sobre essa questão? É
isso que o livro cobre. Imprensa de prestígio, Oxford University
Press, muito bem feito. E fala sobre o Evangelho restaurado
nele. Mas a coisa mais interessante que aprendi com este livro é
que os primeiros cristãos não fizeram a suposição que torna o
problema soteriológico, um...

Dr. Steven Harper:

14:02

Isso torna o problema, o problema soteriológico, um problema.
Em outras palavras, o problema não se tornou um problema na
época de Jesus. Pedro não tinha o problema. Paulo não tinha o
problema. Torna-se um problema quatro ou 500 anos depois
porque Agostinho e outros têm uma influência poderosa para
transformar o cristianismo na idéia de que a morte se torna um
prazo que determina a salvação de uma pessoa. Isso não está na
Bíblia. Paulo pregou que o batismo poderia ser feito para os
mortos. E ele tomou por certo que era, e que era uma parte
legítima do evangelho de Cristo. Pedro ensinou, como todos
sabem, que Jesus visitou os espíritos dos mortos para que eles
pudessem ser julgados de forma tão justa quanto as pessoas
que viviam aqui na Terra. Portanto, os primeiros cristãos, os
herdeiros do Novo Testamento, não assumam que a morte é
um prazo que determina sua salvação. Não é este prazo
arbitrário. Se você for salvo até o momento de sua morte, você
está dentro. Se não estiver, você está fora. Mas, como você
sabe, isso se torna um determinante em muito, se não em todo
o cristianismo ocidental. E assim permanece até 21 de janeiro
de 1836, quando Joseph Smith está no alto do templo em
Kirtland, ele está no último andar do escritório do garret, no
extremo oeste. Ele está lá com seu pai, com os dois bispos, seus
conselheiros, alguns outros, líderes da Igreja. E eles estão tendo
uma reunião realmente bonita, antecipando a assembléia
solene que virá em março e o dom do poder que o Senhor
prometeu. E eles estão orando, estão dando bênçãos uns aos
outros no sacerdócio e depois os céus se abrem e é assim que a
Seção 137 começa. A seção 137 é um texto do diário de Joseph
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Smith para aquele dia, 21 de janeiro de 1836. É um pouco
diferente em nossa Doutrina e Convênios porque foi entregue
na primeira pessoa. No diário de Joseph, ele é escrito em
terceira pessoa por seu escriba. "Os céus estavam abertos sobre
nós, e eles foram vistos", mas a publicamos como se fosse a voz
da primeira pessoa de Joseph na Doutrina e Convênios. "Eu vi o
reino celestial de Deus e a sua glória, seja no corpo ou fora dele,
eu não posso dizer". Aqui ele está fazendo eco a Paulo que viu
os céus. Vi a beleza transcendente do portão pelo qual entrarão
os herdeiros do Reino dos Céus, que era como um círculo de
chamas de fogo. O trono abrasador de Deus, no qual estavam
sentados o pai e o filho. Vi as belas ruas daquele reino, que
tinha a aparência de ser pavimentado com ouro. Ele vê Abraão
e Adão e sua mãe e seu pai. Isto nos diz que a visão está no
futuro, seu pai está sentado ao seu lado na sala. Portanto, esta
é uma pré-configuração do que vai ser.
Dr. Steven Harper:

17:25

E ele vê Alvin, seu irmão mais velho, que está morto desde
1823. Ele está morto há quase 13 anos. Agora, isto faz com que
José se maravilhe, como nossos ouvintes devem saber, Alvin
morre muito antes que a Igreja de Jesus Cristo seja restaurada.
Ele morre apenas alguns meses depois que Joseph toma
conhecimento das placas do Livro de Mórmon. E, até onde
Joseph sabe, Alvin foi para o inferno. Foi o que disse o
reverendo Stockton quando pregou em seu funeral e Joseph
não gostou na época, ele não gosta agora. Parece totalmente
injusto e impiedoso. Como poderia alguém com o caráter e a
disposição de Alvin, sua bondade, ser remetido ao inferno, só
por causa do momento de sua morte? Que tipo de plano é
esse? Que tipo de Deus faria isso? Sim, um deus. Azar, certo?

John Bytheway:

18:23

Conte-nos um pouco sobre Alvin, Steve. Só para aqueles que
talvez não saibam muito sobre ele, o que eles disseram sobre
ele?

Hank Smith:

18:28

Boa idéia.

Dr. Steven Harper:

18:29

Ele foi heróico para José. Joseph escreveu no livro do Livro da
Lei do Senhor, há ali uma bela entrada onde Joseph diz que
Alvin era o mais velho e nobre da família de meu pai. Ele era um
dos mais nobres dos filhos dos homens. Meu coração se partiu
quando ele morreu. Foi duro. Foi duro para Joseph. Alvin era
aquele que cuidava de Joseph. Ele era o irmão mais velho
consumado. Ele era um grande irmão mais velho. Ele cuidava de
seus pais. Ele se sacrificou bastante. Ele adiou o início de sua
própria família, seu próprio casamento e assim por diante, para
garantir que seus pais fossem cuidados enquanto envelheciam,
para garantir que tivessem um lar. E a família inteira o amava.
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Lucy, sua mãe e suas memórias também falam muito sobre seu
papel na família deles e sobre sua bondade para com todos
eles.
Dr. Steven Harper:

19:24

Então foi de partir o coração e foi devastador ter uma
autoridade religiosa condenando-o ao inferno, só não fazia
sentido para José. E mesmo assim ele temia que fosse verdade,
certo? Joseph temia por muito tempo, que o Presbiterianismo
fosse verdade. Isso significava que Deus era arbitrário e
soberano e condenou a maioria das pessoas ao inferno por
nenhuma razão que pudesse sondar. Era sua inescrutável
vontade soberana, disse o mais famoso ministro presbiteriano
da história americana. Portanto, é com isso que você tem que
trabalhar. Mesmo em 1836, se você é Joseph Smith. Até agora,
o Livro de Mórmon disse que os bebês irresponsáveis não são
condenados só porque morrem. Mas até onde Joseph sabe, não
há salvação para Alvin. Não há nada na Restauração até este
ponto que diga que Alvin e os milhões de outros como ele têm
qualquer chance.

John Bytheway:

20:30

Mesmo seção 76, certo? Quero dizer, 76 veio em que ano?

Dr. Steven Harper:

20:34

'32.

John Bytheway:

20:35

'32. E eles viram...

Dr. Steven Harper:

20:36

1832.

John Bytheway:

20:37

... Os céus, mas nenhuma indicação daqueles que haviam
morrido.

Dr. Steven Harper:

20:41

Yep. Não há nada no texto que eu possa ver que responda à
pergunta, e quanto àqueles que nunca ouviram? E quanto ao
resgate dos mortos? Então o Senhor está deixando isso
continuar e o Senhor deve ter um senso para uma tensão
dramática, certo? Isto é brilhante se você for um...

John Bytheway:

21:02

Essa é uma grande linha. O que Alvin está fazendo aqui?

Dr. Steven Harper:

21:06

Você está escrevendo o arco narrativo da Restauração. Digamos
que você queria dar aos autores de Santos, alguma
oportunidade real de ter alguma tensão dramática e contar uma
história verdadeira. Esta é a maneira que você faria se fosse o
criador do mundo. Você deixaria José esperar e estufar sobre
este terrível problema, o problema da morte e a perturbação
que ela causa em suas relações queridas. Este é o problema que
aflige todas as famílias, todas as pessoas que já viveram. É o
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terrível, terrível problema da morte. E um estudioso muito bom
da religião, o britânico Douglas Davies, escreveu alguns livros
sobre o Evangelho Restaurado. E ele diz que o brilho desta
história é esta história que ela dá para a conquista da morte. Os
santos dos últimos dias normalmente não usam essas palavras,
mas tudo o que ele realmente quer dizer é que a teologia do
Evangelho Restaurado tem um plano de salvação melhor que
qualquer outro que resolva o problema da morte. E ele está
exatamente certo sobre isso.
John Bytheway:

22:20

Ei, Steve, eu poderia usar... Eu ouço muito rádio cristã quando
estou dirigindo. E às vezes, ouço aquela frase que você usa: "O
Deus soberano". E não é uma que usamos tanto e eu pensei:
"Ah, sim, acho que é verdade". Quando você usa isso agora
mesmo ao falar de uma espécie de filosofia de predestinação, o
que você quis dizer?

Dr. Steven Harper:

22:42

Esta é uma grande pergunta. Assim você ouvirá muitos cristãos,
especialmente certas asas do Protestantismo, colocar muita
ênfase na soberania de Deus. E esta é uma doutrina importante
para eles, porque o que está em jogo é o poder de Deus. E
muitas vezes é entendido em termos de contingência. Deus é
contingente? Deus é influenciável? Há algo que poderia
acontecer que poderia tornar Deus qualquer coisa menos que
absoluta, completa e totalmente soberana? Então pense sobre
isso. Sim, no controle. Portanto, uma pessoa que valoriza mais
esse atributo de Deus não está inclinada a gostar de coisas
como a doutrina restaurada da agência, por exemplo.

John Bytheway:

23:48

Ok. Isso foi o que eu pensei. Sim, foi o que eu pensei. A idéia de
que podemos agir e ter livre arbítrio para eles é uma ameaça
para a entidade soberana de Deus.

Dr. Steven Harper:

23:57

Certo. Quem sabe se a decisão de Hank de fazer algo pode
perturbar os planos de Deus, certo. Hank pode estar
predestinado a fazer uma coisa por Deus e então ele faz outra
coisa e, de repente, todo o plano de Deus é transtornado.

Hank Smith:

24:16

Ele não esperava por isso. Sim, ele não previu.

Dr. Steven Harper:

24:17

Sim. E assim eles não podem imaginar isso e não permitem isso.
Então Martin Luther escreveu sobre, por exemplo, "a escravidão
da vontade". E certamente John Calvin provavelmente para a
maioria são aqueles que enfatizam a soberania de Deus.
Portanto, são os seguidores dessas tradições, especialmente a
tradição calvinista que não vão gostar de nenhuma parte da
Restauração que diz: "Deus é passível de passagem". Passável é
outra palavra que às vezes você ouvirá. Ou seja, Deus tem
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paixões, certo? O Credo Presbiteriano, o Credo Calvinista diz:
"Deus está sem partes do corpo e sem paixões". E os santos dos
últimos dias sabem e falam muito sobre, oh, "Ele está com o
corpo e as partes". José o viu na visão", mas pelo menos tão
importante teologicamente nos primeiros dias é, e ainda é, as
paixões. Deus é capaz de sentir amor? Ele é influenciado pelo
amor, pela misericórdia? Será que seus corações estão sempre
puxados?
John Bytheway:

25:32

Sim, Enoque o viu chorar.

Dr. Steven Harper:

25:34

Certo. Este é o texto mais importante de muitos e as escrituras
restauradas que atestam que Deus é realmente passível de
passagem. Mas se assim for, então isso pode significar que Ele é
contingente. E se assim for, isso pode significar que Ele é algo
menos do que absolutamente soberano. E se assim for, isso
pode significar que ele não é Deus. Não pelo menos no sentido
filosófico grego, onde Deus é a única coisa que realmente existe
e ele é total e completamente diferente de nós. Ele não tem
paixões porque é isso que os humanos têm. Isso é o que os
deuses gregos tinham. E a filosofia grega neoplatônica reage
contra isso e diz, isso não é Deus. Qualquer coisa como os
deuses gregos da mitologia não é Deus. E assim os primeiros
cristãos adotam a idéia neoplatônica grega como um atributo
de que é assim que seu Deus se forma em sua imaginação. E
essas idéias permeiam o cristianismo primitivo. Agostinho, que
define a soteriologia em grande parte para a tradição
protestante, tem esses pontos de vista e Joseph Smith apenas
os apazigua. Ele não conhece nenhuma diferença até o dia 21
de janeiro de 1836.

John Bytheway:

27:02

E vamos deixar as pessoas saberem, Augustine é... Oh, desculpe,
Hank, e no século V?

Dr. Steven Harper:

27:07

Sim. Quarto e quinto séculos. Não me lembro de seus anos
exatos, mas do norte da África cristã e do Império Romano.

John Bytheway:

27:18

E uma enorme influência no pensamento cristão depois disso.
Então, qual era o livro? Confissões de Santo Agostinho. Sim.

Dr. Steven Harper:

27:26

Sim. Que é um livro incrivelmente brilhante. É tão mais
profundo, muito mais profundo do que qualquer outra coisa
antes. Todos deveriam pelo menos ler um pouco de Agostinho e
não estou dizendo que você o vai descobrir por completo. Ele é
um personagem complexo e maravilhoso. Escreveu a Cidade de
Deus e suas confissões é seu livro de memórias, sua
autobiografia. Uma figura de grande influência na teologia
cristã. Ele teve uma enorme influência sobre os reformadores
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protestantes e eles tiveram uma enorme influência sobre o
mundo no qual JosephDr. Steven Harper:

28:03

Eles tiveram uma enorme influência no mundo, no qual Joseph
Smith lançou a restauração e a Restauração é uma resposta
contra e ao lado e com estas idéias.

Hank Smith:

28:20

Steve, já ouvi críticos da Igreja dizerem: "Oh, Joseph Smith está
apenas tomando emprestado as idéias que o cercam. Ele está
apenas pegando emprestado das idéias que o cercam". E pelo
que estou ouvindo de você e de outros que ouvi, estas não são
idéias comuns à sua volta. Ele está indo completamente ao
contrário de algumas das idéias comuns que o cercam. Isso é
verdade?

Dr. Steven Harper:

28:41

Bem, sim, é uma ótima pergunta, Hank. Então, de onde vem a
Restauração? E se você não está disposto a estar aberto à
possibilidade de que ela venha de Deus, então você tem que
explicar isso. Ela existe, certo? Você não pode fingir que a
restauração não existe. Então a maneira de explicá-la é dizer:
"Bem, está apenas no ar".

Hank Smith:

29:05

Ele está apenas agarrando-o.

Dr. Steven Harper:

29:06

Está em toda parte. E Joseph é apenas inteligente o suficiente
para agarrá-lo e colá-lo junto. E isso funciona se você não
estiver realmente, realmente interessado na resposta à
pergunta, na minha opinião. Mas não funciona se você quiser
saber em sua medula óssea de onde vem a restauração. É uma
resposta que satisfaz a sua necessidade de saber, e você pode
meio que colocar a Restauração para trás, mas eu não posso
fazer isso. Isso não funciona para mim. Não me satisfaz em
nada.

Hank Smith:

29:49

A prova não está lá.

Dr. Steven Harper:

29:51

Não para mim não é. Há muita coisa na Restauração. Quero
dizer, li tudo o que Joseph escreveu que ainda está registrado,
1.588 páginas de seus periódicos, suas cartas. E seus textos de
revelação são mais profundos do que ele é. Eles são mais
profundos. Eles estão além dele. Quando ele terminou com a
seção 76, ele disse: "Caramba". Ele diz: "Essa revelação está tão
além da estreiteza de espírito do homem, que sou obrigado a
explicar que veio de Deus". Ele se maravilha com seus próprios
produtos revelados. Ele não é o criador destas idéias.

Hank Smith:

30:32

Sim.
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Dr. Steven Harper:

30:33

Qualquer pessoa que o suponha deve ler sua primeira
autobiografia. É de fácil acesso. Se você pesquisar a história do
Google por volta do verão de 1832, ele a puxará para cima logo
de início. Está no site do Joseph Smith Papers, com seis páginas,
duas sentenças. E lá você terá uma idéia de como é ouvir Joseph
Smith escrever suas próprias coisas.

John Bytheway:

30:58

Duas sentenças, seis páginas.

Dr. Steven Harper:

31:00

Duas sentenças. Sim, ele foi econômico com sua pontuação. Ele
era parcimonioso.

Hank Smith:

31:05

Ele era parcimonioso.

Dr. Steven Harper:

31:07

E então, se você pensa dois anos e meio antes de ele escrever
isso com sua própria mão, ele ditou o Livro de Mórmon em uma
única primavera. E então, se você prestar séria atenção ao Livro
de Mórmon, você vai gostar de Joseph dizer: "Droga, isso veio
de Deus". Não há nenhuma chance de que ele seja o autor".

Dr. Steven Harper:

31:26

E eu não quero que as pessoas entendam mal. Não estou
dizendo que ele é burro. Ele é tudo menos, mas não é a mente
que nos deu o Livro de Mórmon ou a Seção 76, ou mesmo a
Seção 137. A seção 137 era estranha a José. Ele não estava
esperando isso. Isso o causou maravilha. Ele não havia pensado
na idéia. Ele não havia percebido que o problema soteriológico
estava baseado na suposição de que ninguém estava se
identificando, estava escondido à vista de todos, que todo o
mundo cristão estava supondo que a morte era um prazo que
determinava tudo. E Jesus tinha que mostrar a José uma visão
de seu irmão mais velho no céu para que José estivesse aberto
até mesmo para a pergunta ou para a percepção da revelação
de que ele precisava. E assim que Joseph disse: "Estou
maravilhado. Como é que Alvin poderia estar lá"? O Senhor diz:
"Ah, eu esperava que você perguntasse". Eu tenho uma
restauração a fazer".

Dr. Steven Harper:

32:34

A parte dramática da seção 137 é a visão de Alvin no céu com
uma multidão de VIPs. Mas a parte mais importante da
revelação, a parte que é vital, a parte que Jesus queria que José
conhecesse neste momento, está nos versículos sete, oito,
nove. "Então a voz do Senhor veio a mim dizendo que todos que
morreram, não apenas Alvin, mas todos que morreram em sua
situação sem o conhecimento do evangelho, que o teriam
recebido se lhes fosse permitido, serão herdeiros do Reino
Celestial. E isso é verdade para todos no futuro também nessa
situação, porque "eu, o Senhor, julgo todos de acordo com suas
obras, de acordo com os desejos de seus corações, não com o
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momento de sua morte". O que uma pessoa faz com a Expiação
do Salvador quando sabe que ela é o fator determinante de sua
salvação, e todos saberão disso.
Dr. Steven Harper:

33:36

Agora [Seção] 137 ainda não nos diz que todos o saberão. Você
verá que Joseph já começou a pensar dessa maneira. Ele
escreveu um artigo de jornal não muito depois disto, onde disse
que o evangelho terá que ser ensinado aos espíritos que estão
mortos. Mas ele vai esperar até a seção 138, o Joseph F. Smith,
antes que tenhamos um profeta que elabore como o problema
soteriológico será resolvido, os mecanismos que Cristo colocou
em prática, o processo, o plano que resolveu o problema. Assim
[Seção] 137 diz que o problema vai ser resolvido. O Senhor
sempre teve em mente que isto faria parte do plano e [Seção]
138 nos diz como o problema será resolvido.

Hank Smith:

34:31

Ok. Então esta revelação é uma, eu gostaria de ter as palavras
certas. Este é um raio de luz que simplesmente atravessa.

Dr. Steven Harper:

34:44

Oh cara, cada família, cada família na época de Joseph Smith, o
problema soteriológico os afeta pessoalmente. Joseph e Emma
e seus bebês, o Livro de Mórmon era enorme para eles. Todas
as famílias perderam até a morte. E esta revelação é o início da
Restauração do conhecimento que dá à minha família e a todas
as outras famílias, um grande suspiro de alívio e de louvor ao
Senhor por seu grande plano.

John Bytheway:

35:20

Mas isto precede o batismo para os mortos na Seção 124,
certo? Então, eles também estavam tão entusiasmados com
isso.

Dr. Steven Harper:

35:29

Muito bem. Qual é o próximo passo? Esta revelação chega em
1836 e então o mundo desmorona. Joseph acaba saindo de
Ohio para o Missouri, saindo do Missouri para Illinois. E assim
que ele puder, quando as coisas se acalmarem o suficiente em
Illinois, ele restaurará o batismo para os mortos de lá. E essa é a
trajetória para o resto de sua vida.

Dr. Steven Harper:

35:53

Ele está implementando o conhecimento e o poder que recebe
no Templo de Kirtland durante os poucos anos restantes de sua
vida, em meio a uma investida maciça de oposição contra ele.
Anos atrás, eu me lembro de ler um ensaio que dizia: "Bem, sim,
Joseph inventou a doutrina muito reconfortante na seção 137
porque ele foi ferido pela morte de Alvin". E eu pensei que isso
era uma não sequitur. Não necessariamente segue. Isso é
apenas uma pessoa que não acredita, explicando o fato de que
Joseph foi devastado pela morte de Alvin, então ele inventa a
doutrina da redenção para os mortos.

Transcrição Parte 1 Página 14

Dr. Steven Harper:

36:43

Certo, essa é uma conclusão que você poderia tirar. Mas por
que não, tão fácil e mais fielmente, decidir que toda família é
afligida pelo problema da morte, incluindo a de José e ele busca
e recebe uma revelação divina que é a solução para o
problema? Eu sou a favor da segunda interpretação do mesmo
fato. Não sei por que não podemos acreditar que

John Bytheway:

37:11

A declaração que eu acredito que Joseph Smith fez e você pode
me dizer se eu acertei, mas ele não disse: "Eu posso saborear os
princípios da vida eterna e você também pode e a boa doutrina
sabe bem" e não é esta como uma daquelas que você
simplesmente ouve e diz: "Claro, o Deus que eu amo e o Deus
que eu adoro, claro que seria assim".

Dr. Steven Harper:

37:33

Sim, compare isso com o Deus da dura sorte ou com o Deus da
vontade arbitrária e soberana. Pense nisso, vontade arbitrária, a
inescrutável vontade de Deus. Não há método para a loucura,
nenhum plano, pelo menos não um que possamos conhecer ou
discernir. É apenas Deus, em todo o seu poder, somos peões
impotentes, e a maioria de nós condenados ao inferno por
razões que não podemos sondar. Alguns de nós são salvos
arbitrariamente. Homem, se isso é Deus, eu só quero jogar
minhas mãos para o ar e desistir. Mas esse não é o Deus do
Evangelho restaurado.

John Bytheway:

38:16

Isso me faz lembrar os zoramitas. Fomos eleitos para sermos
salvos e você não foi, e não há explicação, nenhuma razão. É
apenas: "Por qual santidade, ó Deus, nós te agradecemos", o
que é quase risível quando você o lê. Fomos eleitos para sermos
salvos. Você não é. E isso parece arbitrário, como você disse.

Dr. Steven Harper:

38:35

Arbitrário. Arbitrariedade e Deus me pareceram antitéticos um
para o outro. Nós acreditamos em um Deus planejador, um
Deus amoroso, um Deus capaz. As revelações de Joseph Smith
fazem algo mais profundo do que Lutero ou Calvino jamais
realizou em minha opinião, ou Agostinho. Aqueles teólogos que
foram muito inteligentes, quero dizer, muito, muito mais
inteligentes do que eu por muitas vezes, não puderam
conceber, e isto em parte porque ainda estão olhando através
de lentes filosóficas gregas neo-platônicas. Eles não podiam
conceber um Deus que pudesse ser completamente soberano e
decidir usar essa soberania para dotar seus filhos de agência e
fornecer um plano para eles e dizer: "Aqui está o plano. E se
decidirem ir por este caminho, é isto que acontecerá". Se você
decidir ir por este caminho, isto é o que acontecerá e, se assim
for, providenciará um Salvador e o trará de volta através da
redenção e da ressurreição". Esse tipo de Deus que pode pensar
em infinitas permutações ao plano e prover tudo o que você
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precisa sem roubar sua capacidade de determinar seu próprio
destino, esse é um grande Deus.
Dr. Steven Harper:

40:03

É por isso que eu sou um santo dos últimos dias. Esse é o único
evangelho que conheço que revela um Deus suficientemente
poderoso, amoroso, espaçoso o suficiente para dotar todos os
seus filhos de agência e ainda ser capaz de dizer que as obras e
os desígnios e os propósitos de Deus não podem ser frustrados,
nem virão a ser frustrados.

Hank Smith:

40:31

Ele revela tudo isso através de um garoto de 30 e poucos anos
de idade.

Dr. Steven Harper:

40:34

Sim, um garoto, certo? Um garoto, ele é jovem.

John Bytheway:

40:39

Isso foi belamente articulado. E eu sublinhei três declarações
em sete, oito e nove que dizem: "Ok, quem teria recebido?
Verso sete: "Quem teria recebido?" Verso oito: "E de acordo
com o desejo de seus corações. Nós adoramos um Deus que
pode ler nossos corações e sabe onde estamos". E essas linhas
me dão muito conforto, porque faço coisas estúpidas, mas o
Senhor sabe que eu o amo. O Senhor sabe que eu me arrependi
disso. Ok, isso foi burrice. Eu lamento. As pessoas não pensam
que talvez eu seja cristão por causa de qualquer coisa, mas Deus
sabe que eu sou cristão. Jesus sabe que eu confio Nele. Ele
conhece meu coração. E eu adoro que ele possa dizer que o
teria recebido. Bem, como você sabe disso? Porque conheço os
corações dos homens e das mulheres e posso lê-los.

Dr. Steven Harper:

41:33

Você soa como Nephi, certo? "Sou um homem miserável,
facilmente atormentado pelos pecados. Mas eu sei, em quem
confiei".

John Bytheway:

41:40

"Em quem eu confiei".

Dr. Steven Harper:

41:40

Meu Deus tem sido meu apoio. Meus desejos estão certos e Ele
sabe disso. E mesmo que ele me observe meio vacilante, ele
conhece os desejos do meu coração.

Hank Smith:

41:52

Sim. Há este grande momento no final do Novo Testamento
onde Jesus diz: "Pedro, tu me amas? E Pedro, suas ações não
disseram que eu te amo, se você aceitar as negações para ser...

Dr. Steven Harper:

42:03

... que eu te amo, certo? Se você considera que as negações são
momentos de fraqueza. Suas ações não o disseram, mas Peter
diz: "Procure-me". Você sabe tudo. Senhor, você sabe todas as
coisas. E como você sabe todas as coisas, eu sei que você sabe
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que eu te amo". Isto é, "Busca-me, busca toda minha alma, e
verás que cada grama de mim te ama, ainda que às vezes
minhas ações não reflitam isso".
John Bytheway:

42:30 Há

apenas um
grande conforto em quem o teria recebido. Eu
adoro isso. Ele nos conhece e sabe, desde os anos 100 d.C. até
1831, nada disso estava na Terra. Ele pode ler seus corações e é
como, isso é ser soberano.

Dr. Steven Harper:

42:51

Isso é soberania, certo? Ele tem um plano para isso.

Hank Smith:

42:55

Oh cara.

Dr. Steven Harper:

42:55

Ele tem um plano para isso.

Hank Smith:

42:57

E nós podemos ... então isso penetra, como você disse, Steve,
todas as famílias que têm este problema. Penso naqueles que
perderam filhos ou filhas ou um cônjuge para o suicídio e
pensar: "Oh, bem, eles devem estar ... que a ação é ... eles
devem estar indo para o inferno". E Deus diz: "Não, eu os
conheço". Eu os conheço. Eu os conheço por dentro e por fora".
Eu só acho que esta doutrina, este tipo de Deus soberano é o
Deus que pode acalmar seus medos.

Dr. Steven Harper:

43:30

Ele pode ser o único ser que conhece o desespero de uma
pessoa que tira sua própria vida e, portanto, pode relacionar-se
e redimir isso.

John Bytheway:

43:43

Que conforto isso é.

Dr. Steven Harper:

43:44 Fico

entusiasmado com isso.

John Bytheway:

43:46

Que conforto, um Deus que tem justiça e misericórdia
perfeitamente. Que conforto saber que é aquele que vai me
julgar, meus parentes que passaram, aqueles que cometeram
erros. E lembro-me de uma vez, em minha missão, alguém nos
tratou muito rudemente, e lembro-me de partir e dizer ao meu
companheiro, quero dizer, tenho 19 anos, "Você acha que essa
foi a oportunidade deles?". Porque você sempre diz que eles
têm uma chance. E eu pensei, se eles acreditassem no que a
maioria das pessoas acreditava em nós, talvez eles não
quisessem nos ouvir de qualquer maneira. E não creio que essa
fosse a chance deles porque não sabem. E isso me dá consolo
também, o Senhor pode ler isso. Muitas pessoas, não é o que
elas sabem, é o que elas pensam que não é verdade. E o Senhor
pode resolver isso também. Grande conforto em 7, 8, e 9, para
mim.
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Dr. Steven Harper:

44:41

É uma bela revelação, não é? Incrivelmente profunda, poderosa
e de bom gosto. É o Evangelho restaurado.

Hank Smith:

44:50

Eu tive uma amiga que me disse uma vez depois de deixar a
Igreja, ela disse: "Agora eu posso acreditar que todo mundo é
uma boa pessoa. Agora posso acreditar que os que não são
santos dos últimos dias podem ir para o céu". E eu fiquei tão
frustrada dizendo: "Você não deixou aquela igreja porque
aquela igreja não existe". A igreja que você está descrevendo,
eu não faço parte". Steve, você já o disse antes, Seção 76 e
agora a Seção 137, Seção 138, abre o Céu e o torna enorme,
disponível a todos que o desejam.

Dr. Steven Harper:

45:28

Acredito na mesma coisa que a boa irmã, exceto exatamente o
contrário. Acredito que quase todo mundo é uma pessoa
miserável, inclusive eu mesmo. Um Deus animado da Queda,
que quer se tornar um santo através da Expiação de Jesus
Cristo. E acredito que Ele é poderoso para salvar a todos, como
Ele coloca repetidamente na seção 76. E acredito que o
Evangelho Restaurado, como ensinado por A Igreja de Jesus
Cristo dos Santos dos Últimos Dias, é a única teologia
consistente que tem Cristo no centro dessa redenção para
todos, e ainda deixa as pessoas a escolher. Um Universalista
diria: "Ele vai salvar a todos, quer eles queiram ou não ser". O
Evangelho Restaurado diz: "Ele vai salvar a todos que desejam
sua salvação". E a um grau de salvação que eles escolham, que
eles queiram. Isso é muito bom.

John Bytheway:

46:24

Essa é a coisa da Seção 76. E eu circulei no versículo sete, no
versículo oito, no versículo nove e no versículo 10, a palavra
tudo. "Todos os que morreram, todos os que hão de morrer, o
Senhor julgará a todos e terá presenciado todas as crianças".
Isso é realmente inclusivo. E realmente misericordioso.

Dr. Steven Harper:

46:41

Os santos dos últimos dias tendem a receber um pouco de
chicote por serem exclusivos. E então os santos dos últimos dias
individuais, como meu eu às vezes apodrecido, talvez mereçam
isso. Mas o Evangelho Restaurado não ensina isso. Esse não é o
Evangelho Restaurado de Jesus Cristo.

Hank Smith:

46:58

Se alguém apenas escutasse os episódios de Steve, quero dizer,
ouvisse como eles se conectam. E não era nossa intenção fazer
isso de propósito.

John Bytheway:

47:05

Sim. A seção 76 se conecta a isto.
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Hank Smith:

47:07

Certo. Fizemos a primeira visão de Joseph Smith com ele e a
morte de Alvin com ele. Depois fizemos 76 com ele. E agora
estamos fazendo 137 e 138. É quase como se houvesse uma
mão por trás deste ditado: "Se alguém é apenas um fã de Steve
Harper, não vai ouvir nenhum outro, vai ficar com tudo, com
todo o conjunto naqueles três episódios". Então Steve, nós
achamos que você está inspirado. Isso é tudo.

Dr. Steven Harper:

47:34

Bem, estou feliz por estar aqui. E tudo isto é inspirado. É um
trabalho brilhante.

John Bytheway:

47:41

Você articulou algumas coisas de forma muito bonita. Esse
problema soteriológico, isso é simplesmente fantástico. Vamos
continuar.

Hank Smith:

47:49

Eu ia mencionar que, veja o versículo nove: "Eu o julgarei de
acordo com suas obras..."

John Bytheway:

47:54

Vírgula.

Hank Smith:

47:55

"... e os desejos de seus corações". De acordo com os desejos de
seu coração. Por isso, vou encontrar minha citação de Elder
Ballard, que leva em conta tudo o que foi levado em sua
tomada de decisão.

John Bytheway:

48:08

Sim. Bem, coloquei ali uma nota de rodapé na seção 46,
versículo 9, que tem a palavra e, "De acordo com as obras e de
acordo com o desejo de seus corações". E nosso amigo e colega,
Brad Wilcox usou isso em seu discurso da Conferência Geral
sobre o garoto que diz: "Eu sou um hipócrita demais". E ele diz:
"Bem, você é um hipócrita". Se você o esconde ou mente sobre
ele ou culpa a Igreja por ter padrões elevados. Mas se você o
enfrenta e tenta fazer melhor, isso não é um hipócrita, é um
discípulo". E então ele citou, acho que foi a seção 46, versículo
nove, que soa exatamente como isto. Quero dizer, e há outro
texto no Livro de Mórmon que tem essa idéia de mandamentos
e os desejos de seus corações. E não consigo me lembrar onde
ele está agora.

Hank Smith:

48:51

Deixe-me ler isto e depois o entregaremos de volta a Steve. Este
é Elder M. Russell Ballard. "Eu sinto que o julgamento pelo
pecado nem sempre é tão cortado e seco como alguns de nós
parecem pensar. Sinto que o Senhor reconhece as diferenças de
intenção e circunstâncias". Quando Ele nos julga", diz o Élder
Ballard, "sinto que Ele levará todas as coisas em consideração".
Nossa constituição genética e química, nosso estado mental,
nossa capacidade intelectual, os ensinamentos que recebemos,
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as tradições de nossos pais e nossa saúde e assim por diante".
Para mim, isso é um Deus soberano, que pode saber tudo isso e
tomar decisões com base em todas essas informações.
Dr. Steven Harper:

49:33

Esse é o Deus do Evangelho Restaurado.

Hank Smith:

49:36

Senti falta disso. Deixe-me ler o verso [Seção] 46, verso 9. "Em
verdade vos digo: 'São dados para o benefício'",
mandamentos". Não, veja o que é dado. Os dons.

Dr. Steven Harper:

49:46

Os presentes.

Hank Smith:

49:47

"Os dons espirituais são dados para o benefício daqueles que
me amam e guardam todos os meus mandamentos, e daquele
que assim o procura". E esse é um bom texto paralelo para isso,
eu acho

Dr. Steven Harper:

49:58

Uma maneira de ler estas passagens é o Senhor dizer, veja, suas
obras podem ser amadoras ou juvenis ou meias, mas eu posso
ver o desejo que as está motivando, e levarei isso em
consideração também. Isso, para mim, é muito reconfortante e
poderoso.

Hank Smith:

50:25

Sim. Confortável e poderoso, absolutamente. Acalma seus
medos e diz: "Sabe de uma coisa? Estou disposto a colocar meu
julgamento nessas mãos. Eu sei que esse julgamento será justo.
Vai ser justo".

Hank Smith:

50:44

Queremos falar sobre o último verso antes de seguirmos em
frente? "Todas as crianças que morrem antes de chegarem aos
anos de responsabilidade são salvas no reino celestial do céu".
Será que eles perceberam o que isso significava neste
momento, 1836?

Dr. Steven Harper:

50:57

Eles percebem o que isso significa, porque Joseph já recebeu
algumas revelações antes disso. A seção 29 fala sobre a maneira
como as pessoas se tornam, o que eu chamo de um agente livre
totalmente desenvolvido. Fala sobre os quatro componentes,
você pode dizer, que você tem que ser um agente livre
totalmente desenvolvido. Tem que haver uma lei no universo
que diga que esta escolha está errada e que esta escolha está
certa. Você tem que ter conhecimento disso. Só porque a lei
existe, se eu não a conheço, não sou capaz de agir por minha
livre vontade. Portanto, tenho que ter conhecimento disso,
tenho que ter poder, tenho que ter a capacidade de escolher
entre as alternativas. E isso requer também, como diz a Seção
29, e 2 Néfi diz, uma oposição, um amargo e um doce, alguma
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força me influenciando a escolher a escolha errada, bem como
o aliciamento do Senhor para escolher a Sua. Quando todas
essas coisas estão presentes, você tem um agente livre
totalmente desenvolvido. E a seção 29 os ensina. E depois diz:
"As crianças começam a se tornar responsáveis". Isto não
acontece milagrosamente à meia-noite.
Hank Smith:

52:13

12:01 No aniversário deles.

Dr. Steven Harper:

52:14

Certo. Mas em geral, por volta das oito, as crianças são capazes
deste tipo de agência e elas crescem para isso. Então a seção
68, se bem me lembro, diz Joseph, são oito anos, quando você
pode, de modo geral, contar com crianças para poder exercer
sua agência, o suficiente para que elas possam escolher fazer o
pacto por si mesmas. E assim, nos anos de responsabilidade na
Seção 10, Os Santos dos Últimos Dias sabem, desculpe. Quando
o versículo 10 da Seção 137 diz, "Anos de prestação de contas",
os santos dos últimos dias sabem que isso significa por volta dos
oito anos de idade. E esta é uma doutrina incrivelmente
reconfortante. Não há quase nenhuma destas famílias que não
tenham perdido bebês ou crianças antes dos oito anos de idade,
incluindo Joseph e Emma Smith repetidas vezes. E é muito
bonito para eles, saber que seus filhos não estão amaldiçoados,
como muito da tradição cristã os teria, se não fosse por esta
verdade restaurada.

Hank Smith:

53:22

Uau. Isto teve que ser divertido para o pai de Joseph, que era
um Universalista. Ele dizia: "Oh, eu estava tão perto". Eu estava
em algo lá".

Dr. Steven Harper:

53:34

Sim, ele estava em alguma coisa. Ele e seus antepassados se
voltaram para o Universalismo do Calvinismo, que dizia que
todos estavam amaldiçoados pela vontade soberana arbitrária
de Deus. E então o Universalismo diz que todos serão salvos
pela vontade soberana arbitrária de Deus. E o Evangelho
Restaurado diz, bem, que é mais complicado do que isso. A
vontade de Deus não é arbitrária. Ela é soberana. Ele decidiu,
em Seu plano mestre, fazer de seus filhos agentes para que eles
possam escolher por si mesmos se querem ser salvos ou
condenados. É a vontade deles, não apenas a Dele, que importa
para Ele, e esse é o melhor evangelho. E quando Joseph, Sr.
ouviu esse evangelho, ele disse: "Ah, esse é o melhor. Esse é o
que sabe bem". É disso que eu estava esperando".

Hank Smith:

54:25

Sim. Isso é fantástico. Já ouvi você dizer antes: "Para a mãe de
Joseph, "Qualquer igreja é melhor que nenhuma igreja", e para
o pai de Joseph, "Nenhuma igreja é melhor que a igreja errada".
Certo?
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Dr. Steven Harper:

54:38

Certo.

Hank Smith:

54:38

E essa é uma tensão perfeita para Joseph para fazer parte do
crescimento.

Dr. Steven Harper:

54:43

Isso nos dá o Bosque Sagrado, a criança no Bosque Sagrado.

John Bytheway:

54:48

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

00:02

Bem-vindo à Parte II do podcast desta semana.

Dr. Steven Harper:

00:07

Joseph F. Smith é um homem idoso em outubro de 1918,
quando vê a série de visões que descrevemos para nós na Seção
138. Na verdade, ele falecerá cerca de seis ou sete semanas
após esta revelação ter sido recebida.

Hank Smith:

00:30

Steve, você pode nos dar um pouco de história de Joseph F.
Smith? Amarre-o um pouco ao período do Missouri, se não
houver problema.

Orador 1:

00:37

Sim. Quem é o pai dele novamente, e todas essas coisas.

Dr. Steven Harper:

00:40

Joseph F. Smith nasceu em 1838 naquele que foi o pior ano da
vida de seu pai, Hyrum Smith. Ele foi abençoado por seu pai
enquanto seu pai estava na prisão em Liberty, Missouri, quando
criança. Sua mãe Mary o levou para a prisão, onde seu pai o
abençoou. Seu tio, José, o profeta, estava lá.

Dr. Steven Harper:

01:08

E Joseph F. Smith cresce talvez mais ferido pela morte do que
qualquer outra pessoa que eu conheça na história. Pense desta
maneira. Ele tem cinco anos quando vê o buraco de bala no
rosto de seu pai, o vê deitado em uma caixa de pinheiro, e já se
pode sentir o cheiro de seu corpo em decadência. E eles
tentaram enfiar algodão em seu osso do rosto, mas você não
consegue superar essa visão. Essa é uma experiência tão
traumática que você não supera isso.

Dr. Steven Harper:

01:54

E não é muitos anos depois que sua mãe falece. Eles conseguem
atravessar as planícies com segurança com os irmãos de José,
mas sua mãe falece quando ele está na adolescência. Ela
apanha uma infecção pulmonar e isso a leva. Assim, no início da
adolescência, ele é um órfão.

Hank Smith:

02:13

Essa é Mary Fielding, certo, Steve?
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Dr. Steven Harper:

02:15

Sim. Mary Fielding Smith, uma figura heróica na Restauração: a
mãe de um profeta, a avó de outro. Que mulher. E ela instila
seu filho com um fetiche sério que é um de seus melhores
atributos. Mas antes que se torne uma força, é uma fraqueza
para ele, e ele não se dá bem com os outros, sempre.

Dr. Steven Harper:

02:44

E ele é um jovem traumatizado, e seu padrasto, Heber Kimball,
e Brigham Young, o profeta, eles sabem quem ele é e o amam e
cuidam dele. E como você sabe, aos 15 anos, quando ele tem
15, ou seja, eles o enviam em uma missão com um membro
mais velho da família para tomar conta dele. Eles o enviam para
o Havaí.

Hank Smith:

03:10

É verdade que ele bateu em seu professor e eles disseram:
"Temos que mandar esse garoto para algum lugar com toda
essa energia"?

Dr. Steven Harper:

03:15

Sim. É um pouco disputado. A natureza exata da briga com o
diretor, não sei ao certo, mas vou lhe dizer o seguinte: ele é um
garoto zangado. Ele é um adolescente zangado. Ele está
zangado com o capitão da companhia de carroças que disse que
sua mãe e as crianças seriam apenas um fardo para ele pelo
resto de sua vida. Quero dizer, acho que quando ele é um
homem velho e um profeta da Igreja, ele ainda está bravo com
o cara.

Hank Smith:

03:46

Uau...

Dr. Steven Harper:

03:46

Sim. Então, eu gosto disso nele. Eu gosto que Joseph F. Smith se
torne... Ninguém fica mais ferido, traumatizado, devastado pela
morte e, portanto, ninguém é mais abençoado, fortalecido,
esperançoso pela Seção 138. Você vê como funciona? Se
alguém ansiava profundamente por esta revelação, era ele, e
por isso eu adoro que o Senhor lha tenha dado. E eu amo que
ele pudesse crescer no velho profeta de barba longa que tem
um coração tão terno, do jovem de cabelo comprido e com cara
de anjo que Brigham Young enviou em uma missão ao Havaí
para que ele pudesse aprender o Evangelho e aprender a
crescer.

Dr. Steven Harper:

04:47

E demorou um pouco. Ele era um jovem violento e frustrado.
Seu primeiro casamento não deu certo porque ele era imaturo e
despreparado e precisava crescer. E ele o fez. Ele continuou a
crescer, e continuou a aplicar os princípios do Evangelho.
Casou-se novamente, casou-se maravilhosamente bem, e
começou a ter filhos.
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Dr. Steven Harper:

05:16

Alguns de seus filhos morreram. Na verdade, acho que 13 de
seus filhos faleceram ao longo dos anos. E nos primeiros dias de
1918, no início daquele ano, um jovem apóstolo e um
presidente de missão recentemente retornado da missão
européia, Hyrum Mack Smith, o filho mais velho de Joseph F.,
tem um apêndice que rebenta e morre. E não muito depois
disso, sua esposa morre, deixando vários filhos.

Dr. Steven Harper:

05:51

E isto é devastador para Joseph F. Smith, e é apenas mais um
em uma longa vida de mortes devastadoras. E ele está em
registro dizendo o quanto essas mortes de seus entes queridos
doem. E podemos pensar: "Bem, uau, você conhece o plano de
salvação. Por que eles doem"? Mas eles sabem. Ele está ferido
pela morte de uma maneira que eu experimentei um pouco
neste último ano de minha vida, então estou começando a ter
um pouco mais de bom senso para o que Joseph F. está
dizendo, mas tenho certeza de que ainda nem cheguei perto do
trauma e da ferida, da dor e do sofrimento...

Hank Smith:

06:31

Vezes sem conta.

Dr. Steven Harper:

06:32

Vezes sem conta. Então, aqui está ele agora, atrasado na vida.
Ele é o profeta maduro, e ele sabe muito bem que Deus tem um
plano para salvar aqueles que nunca ouviram. Ele sabe que
Joseph Smith tem ensinado isso. Ele sabe que Brigham Young o
ensinou. Ele sabe que Wilford Woodruff o ensinou. Mas ele
também sabe que não há muito conhecimento revelado sobre
isso, e ele quer saber. Ele quer saber exatamente qual é a
situação dos mortos. Onde eles estão? O que eles estão
fazendo?

Dr. Steven Harper:

07:07

Ele tem algumas perguntas, incluindo, enquanto lê e relê as
escrituras com muito cuidado, como no mundo o Salvador
pregou o Evangelho aos mortos e teve algum tipo de sucesso
quando esteve lá por horas e seu ministério de três anos na
Terra rendeu comparativamente poucos convertidos? Essa é
uma das questões que ele tem depois de ver sua Primeira Visão,
podemos dizer, de redenção pelos mortos.

Dr. Steven Harper:

07:36

Então é esse o cenário para 138. Chega na véspera da
Conferência Geral, em outubro de 1918, e ele está doente há
quase meio ano. Ninguém espera que ele apareça na
Conferência [Geral], e ele aparece no dia seguinte, fala
brevemente e diz: "Eu não tenho estado sozinho". Tenho vivido
em comunicação com o Espírito do Senhor", o que é um enorme
e maravilhoso eufemismo, dado o que sabemos agora sobre o
que ele tinha visto no dia anterior.
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Hank Smith:

08:10

E Steve, acho que os Santos de 2020 têm pelo menos uma idéia
de 1918, certo, porque houve uma pandemia.

Dr. Steven Harper:

08:22

Sim. A última vez que houve uma pandemia global, antes da
nossa, foi em 1918. Esta era que vem no final da Primeira
Guerra Mundial foi chamada, na época, de Influenza Espanhola.
E, com todo respeito à COVID-19, o Influenza espanhol foi
exponencialmente mais devastador. Estimativas conservadoras
dizem que 50 milhões de mortes em todo o mundo. Não há
quase ninguém que não conheça alguém que tenha sido
tomado por ela. Há crianças que andam pelas ruas sozinhas,
órfãs da noite para o dia porque seus pais foram levados, e isso
também mata muito as pessoas. É um verdadeiro pedágio
devastador.

Dr. Steven Harper:

09:13

E isto, é claro, está no calcanhar da Primeira Guerra Mundial,
que mata cerca de 9 milhões de pessoas. Isto é devastador.
Pense desta maneira. O dia em que o profeta Joseph F. Smith
recebe esta série de visões é o dia em que o chanceler alemão
se comunica com o presidente americano Woodrow Wilson,
buscando um armistício, certo? É o quanto o fim da Primeira
Guerra Mundial está intimamente ligado a esta série de visões.
O mundo foi atormentado pela morte e devastação de uma
forma que, até aquele momento, nunca havia acontecido antes,
pelo menos não em memória recente. E outubro de 1918 é o
mês mais mortífero da história americana até hoje: quase
200.000 pessoas foram dizimadas em um mês de história
americana.

Hank Smith:

10:09

E a população da América comparada com...

Dr. Steven Harper:

10:13

--comparavelmente menor.

Hank Smith:

10:14

... em comparação com agora. Sim, apenas esta população
muito menor. Oh, meu Deus. A partir desta gravação, COVID-19,
nós atingimos 5 milhões de mortes, e você disse 50 milhões de
mortes e essa é uma estimativa conservadora.

Dr. Steven Harper:

10:27

Sim.

Hank Smith:

10:28

Meu Deus. A morte está em toda parte.

Dr. Steven Harper:

10:31

Está em toda parte, e todos estão pensando nisso, certo? Todos
estão se perguntando, onde estão os mortos? Como George
Tate, este maravilhoso estudioso de humanidades da BYU
mostrou em um brilhante ensaio que escreveu sobre o assunto,
quase todos no planeta estão se perguntando sobre a morte.
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Não se trata apenas de Joseph F. Smith. Mas as respostas que as
pessoas dão... Para a maioria das pessoas, não há respostas.
Dr. Steven Harper:

10:57

E muitos dos mortos, não há encerramento nesse sentido, pois
muitas dessas baixas da Primeira Guerra Mundial nunca são
recuperadas. Há pessoas mortas no mar. Há pessoas desfeitas
em pedaços. Há milhares e milhares de pessoas nos campos de
batalha da Europa que nunca, jamais, são recuperadas. As
famílias nunca mais vêem seus entes queridos sob qualquer
forma. Eles não conseguem enterrá-los. Eles não podem visitar
seus túmulos. Nem sequer sabem onde há uma sepultura, se é
que há uma.

Dr. Steven Harper:

11:29

Então há este sentimento terrível, roendo um vazio causado
pela morte e pela doença, pela guerra, e todos o sentem em um
sentido ou em outro. Este é o mesmo ano em que Arthur Conan
Doyle, na Grã-Bretanha, escreverá um livro chamado New
Revelation onde ele defenderá o espiritualismo. Ele proporá
uma solução para esta ausência roedora, dizendo que você
pode comungar com seu pai através do espiritualismo, e
pessoas inteligentes, talentosas e grandes serão atraídas a isso
muito.

Dr. Steven Harper:

12:11

É compreensível, mas não é a resposta revelada. Não é? Joseph
F. Smith ao mesmo tempo está buscando e recebendo muito
mais respostas reveladas centradas em Cristo para as terríveis
perguntas que todos estão fazendo: onde estão os mortos e que
processos e planos o Senhor colocou em prática para sua
salvação e redenção?

Hank Smith:

12:40

Truman Madson conta uma grande história sobre Joseph F.
Smith visitando a prisão de Cartago quando adulto, e apenas
quebrando e dizendo a Charles Penrose: "Tire-me daqui,
Charlie". Tire-me daqui". Não é mesmo? O sangue de seu pai
ainda está no chão e apenas secou no chão. E todos que estão
ouvindo foram afetados pela morte de alguma forma. Não é
preciso sentir: "Oh, eu não fui tão afetado". Certo? Mas todo
mundo já sentiu isso. A maravilhosa família Sorensen, que
patrocina nosso podcast, fez com que isso ocorresse em sua
família em janeiro. John perdeu sua mãe recentemente. Eu
perdi meu irmão e meu pai no último ano. Steve, você perdeu
dois irmãos.

Dr. Steven Harper:

13:30

Eu fiz, nos últimos anos, e meu pai no início deste ano, e
quando meu irmão mais velho morreu, surpreendentemente,
em um terrível acidente de carro, eu me vi em um profundo
anseio por conhecimento. Eu li a seção 138 repetidamente. Eu
queria saber onde ele estava e o que estava fazendo, e até hoje
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estou incrivelmente consolado com o versículo 57 desta seção:
"Observei que os fiéis anciãos desta dispensação...
Dr. Steven Harper:

14:03

Nesta seção, "Observei que os fiéis anciãos desta dispensação,
quando se afastam desta vida mortal, continuam seu trabalho
na pregação do evangelho do arrependimento e redenção
através do sacrifício do Filho Unigênito de Deus, entre aqueles
que estão nas trevas e sob a escravidão do pecado no grande
mundo dos espíritos dos mortos
E então escute esta frase: "Os mortos que se arrependerem
serão redimidos através da obediência, às ordenanças da casa
de Deus". Essa é uma verdade realmente bela e restaurada.

John Bytheway:

14:35

Uau.

Hank Smith:

14:36

E isso pode preencher o vazio. Você fala de Arthur Conan Doyle,
que só quer preencher o vazio, mas não pode, e esta revelação
pode preencher o vazio. Desculpe, John, o que você ia
acrescentar ali?

John Bytheway:

14:48

Acho que foi no funeral do ancião Richard L. Evans, que
costumava ser a voz da "Música e a Palavra Falada". Ele era na
verdade um membro dos Doze, mas era o Lloyd Newell da
época. Essa era a voz da "Música e a Palavra Falada". E eu acho
que foi Joseph Fielding Smith que disse que... Só me lembro da
única frase: "Eles são simplesmente transferidos para outros
campos de trabalho quando morrem". E, isso soa como se eles
continuassem seu trabalho. E, antes de meu pai falecer, ele
tinha a doença de Parkinson e algumas outras coisas. E quando
ele ainda podia falar conosco e se comunicar muito bem,
lembro-me de lhe dar uma bênção uma vez e ele se virou, olhou
para mim e disse: "John, eu acho que vou para o inferno". E eu
não conseguia dizer se ele estava brincando ou não. E eu fiquei
tipo, "pai", e ele disse para ensinar e eu fiquei tipo, "Oh, ok, sim,
essa é boa, pai". E eu...

Hank Smith:

15:47

--Ele fez, realmente?

John Bytheway:

15:48

Oh, meu pai tinha um senso de humor tão grande. Mas, eu acho
que ele estava tão ansioso para continuar sua... Porque ele
amava, ele era um convertido à Igreja, mas adorava ensinar e
estava ansioso para poder fazer isso novamente.

Dr. Steven Harper:

16:04

Essa é uma grande história. Eu amo isso é...

Hank Smith:

16:08

John, eu tenho a citação aqui. Você está certo. É o funeral de
Richard L. Evans. Você pode encontrá-lo no site da Igreja.
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John Bytheway:

16:14

"No caso dos santos fiéis. …” Eu acho que começa assim.

Hank Smith:

16:18

Sim. Ele diz: "A vida, o trabalho e o amor são eternos". E o irmão
Evans é agora designado para continuar seu trabalho no Mundo
Espiritual. Até esse dia, quando ele surgirá numa gloriosa
imortalidade para receber seu lugar. Ele manteve o Santo
Sacerdócio nesta vida e foi ordenado a ... um testemunho
especial do nome do Senhor. E permita-me dizer, para
consolação de todos...".

John Bytheway:

16:38

É isso aí.

Hank Smith:

16:38

"...que lamentam e pelo conforto e orientação de todos nós que
nenhum homem justo seja levado antes de seu tempo, no caso
dos santos fiéis, eles são simplesmente transferidos para outros
campos de trabalho. A obra do Senhor continua nesta vida, no
mundo dos Espíritos e nos reinos de glória para onde os homens
vão depois de sua ressurreição".

John Bytheway:

16:57

Então eu gosto de brincar que meu pai está servindo no Inferno,
Missão da Prisão Espiritual, e que minha mãe se juntou a ele em
dezembro passado e agora eles são companheiros, então. E o
trabalho prossegue. Eles acabaram de ser transferidos.

Dr. Steven Harper:

17:13

Sim. Aposto que ele ficou satisfeito com a mudança de
companhia.

Hank Smith:

17:18

Sim, eu acho que sim. Sempre pensei que Néfi e Isaías devem
estar ensinando juntos e Isaías diz: "Garoto, você tem que parar
a jorrada. Certo. Eu já assinei tudo. Você já viu, você me deu.
Vamos continuar ensinando, está bem?"

Dr. Steven Harper:

17:36

Ou talvez Isaías começa e ele faz o Primeiro Princípio e depois
Néfi tem que traduzi-lo para os investigadores, para garantir
que faça sentido.

Hank Smith:

17:47

"O que ele disse"?

Dr. Steven Harper:

17:48

"Deixe-me dizer isso com um pouco mais de clareza".

Hank Smith:

17:52

Tudo bem. Bem, vamos voltar ao versículo um. Acompanhe-nos
através desta revelação, Steve. Estou entusiasmado agora.

Dr. Steven Harper:

17:58

Bem, há duas seções de Doutrina e Convênios como este. E o
que quero dizer com isso é que a maioria das seções não
contam sua própria história. É preciso ter um cabeçalho para
descobrir quem, quando, onde. Esta aqui conta sua própria
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história, certo? No dia 3 de outubro de 1918. E, isso porque as
duas seções que o fazem não são textos reveladores que de
alguma forma são transmitidos pelo Salvador na mente de
Joseph ou na mente de Joseph F. Smith. Suas visões, sua série
de visões. Portanto, o que você tem aqui é o visionário
descrevendo a série de visões e elas são encantadoras. Quer
dizer, estas são grandes seções. Então,
Hank Smith:

18:42

Portanto, 76 é o outro.

Dr. Steven Harper:

18:45

Então, Joseph F. Smith está sentado em seu quarto, em sua
casa, no centro da Rua South Temple, em Salt Lake City,
ponderando sobre as escrituras. Estes primeiros vários versos
nos dizem qual é a receita para a revelação. Se você quiser
obter revelações, aqui estão algumas coisas que você deve
fazer. Mergulhe nas escrituras, pondere-as, reflita sobre o
sacrifício expiatório de Jesus Cristo para a redenção do mundo.
Pense no amor que foi manifestado pelo Pai ao enviar seu Filho
para redimir o mundo. Para que, através dos princípios do
evangelho, a humanidade possa ser salva. Quando você faz isso,
você se situa para mais luz e conhecimento. Joseph F. Smith
sabia bem disso e sabe como fazer esta receita. Então, bem

Hank Smith:

19:43

Se alguém me diz, por que isso não acontece comigo? Bem,
quando foi a última vez que você estava sentado em seu quarto,
saturando-se nas Escrituras, refletindo sobre a grande Expiação
de Cristo, certo? Quando foi a última vez que você tirou tempo
da Netflix? E, quando foi a última vez que você tirou tempo da
ESPN para sentar-se e apenas refletir e mergulhar em si mesmo.
John diria, marinhe-se.

John Bytheway:

20:07

Marinade nele. Sim.

Hank Smith:

20:08

Marinade nele. Então, eu adoro isto. Steve, é uma receita de
revelação e é um padrão. Vem na vida de Néfi, certo? Sentei-me
e ponderei e me deixei levar pelo Espírito.

Dr. Steven Harper:

20:20

O Senhor não nos faz conhecer tal coisa. Bem, você já
perguntou a Ele? Não.

Hank Smith:

20:27

Você já experimentou a receita?

Dr. Steven Harper:

20:29

Não, eu não pensei sobre isso. Repare no verso 5, certo? Ele
estava noivo. Ele usa verbos poderosos ao longo de todo o
texto. Eu estava empenhado neste pensamento e minha mente
trouxe de volta ao meu pensamento, escrituras que ele tinha
lido repetidamente. Ele leu sobre Pedro e sobre Paulo e o que
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eles ensinaram sobre redenção para os mortos. E, ele se
concentra especificamente em A Primeira Epístola de Pedro e
algumas passagens chave que ele parafraseia e cita sobre como
Cristo foi aos espíritos dos mortos, ensinou-lhes para que
pudessem ser julgados como se estivessem vivendo em carne e
osso, mesmo que já não estivessem mais. Mas, estas são
algumas palavras em 1 Pedro, o que elas significam?
Dr. Steven Harper:

21:21

Joseph F. Smith sabe que o evangelho é de alguma forma
pregado aos mortos, mas ele quer mais do que os poucos
versículos de 1 Pedro. Ele realmente quer saber os detalhes e
está procurando isso mais do que nunca. E ele está ponderando
estas coisas que diz no versículo 11, e ao juntar tudo isto, seu
estudo das escrituras passadas, mergulhando nas escrituras e
na Expiação do Salvador e no amor de Deus, uma busca e agora
ele recebe. Os olhos de sua compreensão estão abertos. O
Espírito do Senhor repousa sobre mim, diz o versículo 11, e ele
vê: "As hostes dos mortos, pequenos e grandes". Ele vê que
estão reunidos em um lugar, uma inumerável companhia de
mortos justos". Estas são pessoas que são fiéis no testemunho
de Jesus enquanto viveram na terra, ofereceram sacrifício no
Salvador, à semelhança da Expiação do Salvador.

Dr. Steven Harper:

22:27

Eles partiram desta vida firmes na fé de uma gloriosa
ressurreição. Eles estavam cheios de alegria, alegria e regozijo
porque perceberam que o dia de sua libertação havia chegado.
Estavam esperando que o Salvador viesse e os resgatasse. E,
aqui está, certo? Então a seção 45 da Doutrina e Convênios nos
diz que, mesmo os justos que morrem pensam no período de
tempo entre sua morte e ressurreição como escravidão,
aparentemente porque não conseguem progredir, não
conseguem passar para a fase seguinte. Então, mesmo aqueles
que vivem na esperança de uma gloriosa ressurreição, é como
se estivéssemos em um período de espera, certo? Nós não
queremos ficar lá para sempre. Sabemos que não é para
sempre, mas estamos ansiosos para seguir em frente. Portanto,
estas pessoas estão muito, muito felizes e se alegram. No
versículo 18 diz que, "Na hora de sua libertação das correntes
da morte, o filho de Deus aparece e declara liberdade aos
cativos que tinham sido fiéis".

Dr. Steven Harper:

23:28

Ele prega o evangelho eterno. E então um dos principais insights
da revelação de Joseph F. Smith é o versículo 20, para os ímpios,
ele não foi. Ele não vai para os ímpios nem para os rebeldes. Há
um monte de pessoas que restam em uma prisão numa parte
do mundo dos mortos. E isto leva Joseph F. Smith a pensar mais,
a pensar mais, certo? O versículo 28 nos diz, eu me perguntei
com as palavras de Pedro quando ele disse que o filho de Deus
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pregava aos espíritos na prisão que eram desobedientes nos
dias de Noé. Como isso é possível? Joseph F. Smith se pergunta
para ele pregar a esses espíritos e realizar o trabalho necessário
entre eles em tão pouco tempo. E aqui está ele pensando, o
Salvador esteve na Terra por três anos e teve relativamente
poucos convertidos. Como é suposto ele ir por menos de três
dias para o Mundo dos Espíritos, e fazer qualquer progresso
entre o infinito, deixando lá um número mais vasto de pessoas.
Dr. Steven Harper:

24:37

E é aí que o próximo capítulo da revelação chega a ele. Ele
percebe, como o Senhor lhe revela, que Jesus não se dirige aos
ímpios e desobedientes. Mas o versículo 30 diz, ele organizou
suas forças e nomeou mensageiros, "revestidos de poder e
autoridade os encarregou de ir adiante e levar a luz do
evangelho aos que estavam na escuridão, mesmo a todos os
espíritos ... e assim foi o evangelho pregado aos mortos".
George Tate, que mencionei anteriormente, em seu artigo
realmente brilhante sobre esta revelação nos vários contextos
da mesma. Ele chamou a atenção para a forma como esse verso
usa o que poderíamos pensar como termos militares. Certo?
Imagine que o mundo acabou de declarar. Ainda não, mesmo
de fato, estamos a um mês e uma semana de declarar nossos
ministros à Primeira Guerra Mundial, quando esta série de
visões é dada. E assim, temos exércitos em toda a Europa que
foram comissionados e.

Hank Smith:

25:42

Organizado.

Dr. Steven Harper:

25:43

Organizado.

Hank Smith:

25:44

Sim.

Dr. Steven Harper:

25:44

E eu acho que o irmão Tate era particularmente sensível,
Professor Tate. Achei perspicaz a maneira como ele disse, olhar
para essa linguagem e perceber que Jesus está reunindo seu
exército para fazer seu trabalho de uma maneira que contrasta
com a maneira como os exércitos deste mundo fazem seu
trabalho.

Hank Smith:

26:05

Sim. É um exército de construção, não um exército de
destruição. Não é?

Dr. Steven Harper:

26:12

Muito legal. Não é? Um exército de salvação, eu gosto de fazer
parte desse exército. Gosto de ir ao templo e sentir que estou
neste batalhão e sou chamado para o trabalho. E, eu me
enroscaria na posição fetal se me pedissem para ir a qualquer
tipo de batalha física, mas eu estou na guerra em que estamos
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ansiosamente empenhados pelas almas e pela redenção. E, a
guerra que manifesta o amor de Deus e a redenção de Jesus
Cristo, esse é o meu tipo de guerra. E estou entusiasmado por
termos aqui um profeta que está vendo as visões do Senhor
revelando esta campanha.
Hank Smith:

27:00

Sim. E suas roupas do templo são seu uniforme, vestidas com
poder e autoridade, certo? Vou vestir a farda. Isso é ótimo.

Dr. Steven Harper:

27:08

De fato. Verdadeiramente. Os mensageiros escolhidos, versículo
31 diz: "Fui adiante para declarar o dia aceitável do Senhor e
proclamar a liberdade aos cativos", certo? Eles vão libertar a
Prisão Espiritual, muitos prisioneiros de guerra detidos, e estes
soldados vão deixá-los ir em liberdade. Esse é o grande trabalho
deles é liberar os cativos. Isaías ensinou sobre isto, ele
profetizou este grande dia. E, como sabem, a seção 128 da
Doutrina e Convênios, Joseph F. Smith, exalta que o Senhor
ordenou que o mundo fosse um plano que o fizesse, para que
os prisioneiros pudessem ir em liberdade. E isto não é muito
depois que ele emergiu de meses naquele buraco infernal em
Liberty, Missouri. Ele sabe melhor do que nunca em sua vida
como é para os prisioneiros ir em liberdade. E, há esta
maravilhosa tradição cristã medieval sobre a angústia do
inferno. E é aqui que Jesus vai para o mundo dos Espíritos e...

Dr. Steven Harper:

28:03

E é aqui que Jesus entra no mundo dos Espíritos e arromba a
porta da prisão e esmurra Satanás bem na cara, e liberta os
cativos. A arte que retrata isso é realmente uma grande coisa, e
eu amo isso. Há esta maravilhosa tradição de arte que mostra o
inferno às vezes na forma de um monstro gigante ou uma prisão
escura, e Jesus entra nela e abre a boca do monstro ou arromba
a porta. Em um quadro, Satanás está sendo esmagado sob a
porta da prisão e os cativos estão sendo libertados por Jesus.

Dr. Steven Harper:

28:44

E este ensinamento é difundido no cristianismo medieval. Ele
sobrevive a Agostinho. Ele não pode matá-lo. Mas não
sobrevive muito bem com os reformadores protestantes, e é
preciso Joseph Smith dizer: "Você sabe, aquele evangelho que
foi ensinado por Pedro e Paulo, que estava certo". E esta visão,
esta série de visões restaura essa verdade e depois expande
muito o que sabemos sobre ela. Ela nos diz muito mais do que
sabíamos antes, sobre como o evangelho é pregado aos mortos
e quem o faz.

Hank Smith:

29:23

Tenho me perguntado, Steve, se alguém do outro lado, alguém
da Prisão Espiritual pensa que está no inferno. Talvez pense que
não há saída para isto. Estou aqui pela eternidade, e talvez não
haja ninguém que saiba que não há como sair daqui. Isto é o
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inferno, isto é para sempre, e ter aquele momento em que o
inferno se abre e diz: "Você pode sair". Saiam daí". Eu só acho
que talvez na Prisão Espiritual, eles não sabiam que ela estava
chegando. E pensar naquele momento, quando você descobre
que há uma saída daqui.
John Bytheway:

30:04

Por falar em doutrinas que sabem bem, certo? Seção 19, eu me
lembro quando adolescente de ler isso. "Eu não disse que a
punição não teria fim". Eu disse que era um castigo sem fim
porque infinito é meu nome".

Dr. Steven Harper:

30:19

Oh, sim.

John Bytheway:

30:21

Esta idéia de queimar no inferno por um trilhão de anos, quero
dizer, a pior maneira que eu poderia pensar em morrer é
queimar até a morte e depois até o trilhão de poder e isso
continua para sempre. E é a seção 19, oh, e este mesmo tipo de
coisa que você acabou de mencionar, Hank, é...

Dr. Steven Harper:

30:38

Aí vem o Senhor. Sim.

John Bytheway:

30:40

Doutrinas que realmente sabem bem.

Hank Smith:

30:42

Acho que é por isso que nós... Steve é ... sobre um grande filme.
E eu acho que este é um grande filme. Aqui é onde a porta é
aberta e há Gandalf cavalgando sobre a montanha no terceiro
dia, e aí vem a salvação.

Dr. Steven Harper:

30:57

Estou com você de qualquer forma, certo? Se essas pessoas não
têm qualquer esperança, desespero total, nenhum
conhecimento de que a redenção está a caminho, essa
redenção tem que ser a maior. E digamos que eles têm, alguém
os informou que o resgate está a caminho, mas pense quanto
tempo eles estão lá e quanto desespero. É como um prisioneiro
de guerra que está lá há muito tempo e pode facilmente perder
a esperança e ficar completamente desesperado. E aí vêm as
forças que foram organizadas pelo Filho de Deus, pregando a
redenção e a ressurreição.

Hank Smith:

31:38

É a Equipe All-Star.

Dr. Steven Harper:

31:39

Sim.

John Bytheway:

31:40

A Equipe All-Star, certo?

Hank Smith:

31:42

E começamos a descobrir quem faz parte desta equipe.
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Dr. Steven Harper:

31:44

"Nossa gloriosa Madre Eva, com muitas de suas filhas fiéis", diz
o versículo 39, "que viveu através dos tempos e adorou o Deus
verdadeiro e vivo". Essa é uma verdade restaurada que é muito
deliciosa. Isso é incomum, como ambos sabem. O resto do
mundo cristão não fala de nossa gloriosa Madre Eva. Eve é o
problema. E eu estou grato por saber. Eu gostaria de saber
quem são essas filhas fiéis. Recebemos muito mais homens
chamados pelo nome, Noé, Seth, Abel, Shem, Abraão, Isaac,
Jacó, Moisés, Ezequiel...

Hank Smith:

32:22

Oh, meu Deus.

Dr. Steven Harper:

32:23 ..

. Elias, Elijah, Joseph, Hyrum, John Taylor, Wilford Woodruff, e
outros espíritos de escolha que estão reservados para surgir.

Hank Smith:

32:32

Todos os profetas que habitaram entre os nefitas.

Dr. Steven Harper:

32:35

Sim. Certo? Quero dizer, todos aqueles profetas do Livro de
Mórmon.

Hank Smith:

32:41

Um verdadeiro "quem é quem".

Dr. Steven Harper:

32:41

Sim. Meu Deus.

Hank Smith:

32:42

Eu li essas passagens e penso: "Sim, isso é impressionante". Eu
não pertenço lá". Mas o versículo 57...

John Bytheway:

32:51

Pai, quem é o presidente de sua missão? Eu gostaria de poder
perguntar a ele.

Hank Smith:

32:53

Sim. Quem é o líder de sua zona?

Dr. Steven Harper:

32:57

Como eu estava dizendo há pouco, quando chego ao versículo
57, penso: "Esse é o meu povo. É aí que eu me encaixo".

Hank Smith:

33:06

Eu quero alinhar-me com esse grupo.

Dr. Steven Harper:

33:08

Sim. Deixe-me ser um acompanhante júnior nessa empresa...

Hank Smith:

33:11

Para aqueles homens e mulheres. Sim.

Dr. Steven Harper:

33:14

E eu serei grato pela tarefa.

Hank Smith:

33:17

Sim. Quem é o líder de sua zona? Quem é o líder de
treinamento de sua irmã?

John Bytheway:

33:19

Oh, só Esther.

Transcrição Parte 2 Página 13

Hank Smith:

33:24

Sim.

John Bytheway:

33:24

Sim.

Dr. Steven Harper:

33:26

Então pense no versículo 39, "Nossa gloriosa Mãe Eva com
muitas de suas filhas fiéis que tinham vivido através dos
tempos". Uma dessas, eu diria, é Susa Young Gates. Ela era uma
querida amiga de Joseph F. Smith e algumas semanas após a
revelação ela o visitou em sua casa e ele disse: "Susa, você tem
que ver isto". E ele mostrou a ela o texto da revelação. Ela ficou
entusiasmada com ele. Ela sentiu que era um grande privilégio
vê-lo antes que o mundo inteiro pudesse vê-lo. E ela escreveu
sobre ele lindamente e falou sobre a diferença que ele faria. Ela
teve suas próprias frustrações tentando convencer os santos da
importância de encontrar os nomes dos antepassados falecidos
e fazer seu trabalho no templo. E ela pensou que estas séries de
visões seriam o maior ímpeto, ela a chamou de, para que eles
vissem a visão, para captar a visão. Não consigo imaginar que
ela não seja uma das filhas fiéis ali, continuando o trabalho que
ela fez aqui na Terra por décadas. E ela é apenas uma de muitas,
sem dúvida.

Hank Smith:

34:35

Faz você querer chegar ao templo, não é mesmo?

Dr. Steven Harper:

34:37

Sim.

Hank Smith:

34:37

E alinhe-se com essas pessoas e ajude-as e...

Dr. Steven Harper:

34:40

"Não devemos continuar em uma causa tão grande? Esta é a
causa que estava sendo discutida. E certamente é o que o
Presidente Nelson continua enfatizando para nós, a reunião de
ambos os lados do véu.

John Bytheway:

34:53

A causa.

Dr. Steven Harper:

34:53

É isso aí.

John Bytheway:

34:54

Sim.

Dr. Steven Harper:

34:56

É isso aí.

John Bytheway:

34:57

O maior trabalho que você poderia fazer. A razão de você estar
aqui. Sim, o motivo de estar aqui. Presidente Nelson, eu adoro
como ele vem enfatizando o trabalho de salvação. Este é o
maior trabalho em que você poderia estar envolvido. É por isso
que você está aqui.
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Hank Smith:

35:12

Não seria legal? E veja o versículo 51. Estas são as pessoas que o
Senhor ensinou. Então imagine Isaías sendo ensinado, Ezequiel
sendo ensinado, Eva sendo ensinada pelo Senhor e lhes deu
poder e eles vão continuar e continuar seu trabalho. Isso é tão
bonito. Uma revelação tão divertida.

John Bytheway:

35:38

Oh, eu acho que estava exatamente pensando que cercado de
tanta tristeza relacionada à morte, Joseph F. Smith, para ver
tudo isso e o que isso deve ter feito ao seu coração e ao seu
espírito, a esperança, a alegria, a antecipação, tudo isso se
unindo. Sim, a esperança, a alegria, a antecipação.

Dr. Steven Harper:

35:58

Então é 19 de novembro quando ele faz a viagem entre o
mundo em que ele estava e este mundo, seis semanas após
estas visões. Ninguém sabia melhor o que esperar e ninguém,
suponho, estava mais encantado em se envolver no trabalho
desse lado.

Hank Smith:

36:17

Ele fez uma excursão antes de ir.

Dr. Steven Harper:

36:22

E como eu, eu acho que ele está dizendo: "Este é o meu povo.
Este é o meu povo". Estou ansioso pelo dia em que é minha vez
de receber uma chamada para aquele campo e ir trabalhar lá.

Hank Smith:

36:35

Sim. Cara, é uma seção uau, John, é uma seção uau.

Dr. Steven Harper:

36:44 Vamos

dizer mais algumas coisas sobre isso. É realmente lindo para
mim que o evangelho que é ensinado aos mortos é exatamente
o mesmo evangelho ensinado aos vivos com esta ruga que as
ordenanças são oferecidas vicariamente e os convênios estão
disponíveis. Você pode fazê-las e mantê-las nos mesmos termos
e condições que você pode fazer e mantê-las em mortalidade.
Portanto, exatamente o mesmo evangelho, sem diferença,
exceto que o trabalho é feito. O trabalho de
ordenação é
feito por procuração. E então talvez uma das coisas mais vitais
sobre esta seção seja como ela é centrada em Cristo e como é
potente o testemunho do Salvador de Joseph F. Smith. Eu
estava dizendo anteriormente que havia muitas pessoas, C.S.
Lewis está escrevendo poesia ao mesmo tempo, expressando
este anseio pelos mortos. Ele esteve na Primeira Guerra
Mundial, Ele foi ferido na Primeira Guerra Mundial. Arthur
Conan Doyle, muitas pessoas, muitas pessoas. Algumas das
poesias, em Flanders Fields, e muitas pessoas estão surgindo...
Ou estão expressando o anseio ou estão oferecendo uma
solução de algum tipo.
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Dr. Steven Harper:

38:09

E de todas essas possibilidades, a de Joseph F. Smith é a mais
centrada em Cristo, e declara sua testemunha uma e outra vez.
E é uma testemunha sensorial, certo? Se lêssemos cada
versículo, notaríamos que ele dizia coisas como: "Eu vi". Eu ouvi.
Eu vi". E no final, ele diz: "Eu tenho registro e sei que este
registro é verdadeiro, através da bênção de nosso Senhor e
Salvador, Jesus Cristo". Mesmo assim. Amém". Esta é uma série
de revelações. Jesus Cristo está no centro delas. Ele é a
resposta. Ele é a solução para o problema da morte.

Dr. Steven Harper:

38:54

Seu plano é o que resolve o problema da morte. Foi ele quem
organizou suas forças e comissionou seus oficiais e os enviou ao
mundo para pregar seu evangelho. É a Sua Expiação que redime
os mortos, assim como os vivos. São Suas ordenanças e
convênios que proporcionam a redenção, e Joseph F. Smith
nunca nos deixa esquecer disso. As outras alternativas, o livro
Novo Apocalipse
de Arthur Conan Doyle é esperançoso.
Seu objetivo é satisfazer esse anseio por alguma resposta, por
alguma voz dos mortos, mas não oferece um plano de redenção
centrado em Cristo, como a Seção 138 oferece.

John Bytheway:

39:45

Eu estava pensando numa frase que Sheri Dew usou uma vez
em uma palestra, onde ela disse: "O evangelho chega do outro
lado da rua, do outro lado do mundo e do outro lado do véu". E
que podemos ter um impacto aqui nos templos. Que podemos
ter um impacto ali é um pensamento surpreendente, não é?

Hank Smith:

40:10

Faz-me lembrar 2 Nephi 9, quando Jacob descobre que você
não tem que ficar morto para sempre. Ele apenas exclamou: "Ó,
a grandeza de nosso Deus".

John Bytheway:

40:21

"O, a grandeza de nosso Deus".

Hank Smith:

40:22 Há

tantos pontos de exclamação nesse capítulo, certo?

John Bytheway:

40:25

Eu chamo isso de "Capítulo Os e Woes".

Hank Smith:

40:28

Sim.

John Bytheway:

40:28

Porque começa com um monte de "Os" e depois vai para um
monte de "Woes".

Hank Smith:

40:32

Certo.

John Bytheway:

40:32

Mas essa é uma das doutrinas, 2 Néfi 2, 2 Néfi 9, Alma 34. Big-

Hank Smith:

40:40

Grande doutrina.
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Dr. Steven Harper:

40:41

Ele fala dos capítulos.

Hank Smith:

40:42

Sim.

Dr. Steven Harper:

40:42

Ele também fala sobre: "O horrível monstro da morte e do
inferno".

John Bytheway:

40:46

Morte e inferno, sim.

Dr. Steven Harper:

40:46

E foi exatamente assim que os cristãos medievais descreveram a
morte e o inferno como um monstro horrível. E Jesus derrota o
monstro horrível.

John Bytheway:

40:56

Ei, poderíamos mencionar algo? Porque o versículo 56 soa como
se agora estivéssemos entrando na existência pré-mortal.

Hank Smith:

41:04

Dá-nos um pequeno vislumbre de... Sim.

John Bytheway:

41:07

Sim. Isso nos dá aquele presente-futuro passado. Quer dizer,
"Mesmo antes de nascerem, eles, com muitos outros,
receberam suas primeiras lições no mundo dos espíritos". Já
ouvi as pessoas dizerem que não se ganha realmente um
testemunho, lembra-se disso. Isso é interessante.

Dr. Steven Harper:

41:22

É. Essa frase no versículo 55 sobre, "Os nobres e grandes
escolhidos no início", nos liga à passagem de Abraão 3. Assim, o
que os estudiosos chamam em termos fantasiosos de
"intertextualidade" aqui entre Abraão 3. Devemos lembrar o
que aprendemos em Abraão 3 e trazê-lo para este texto para
informar o que estamos lendo aqui.

Hank Smith:

41:48

Certo. Steve, quando você estava falando antes sobre o Deus
arbitrário, se você não incluir uma vida pré-mortal, não apenas
você tem um Deus arbitrário, ele o criou para ser condenado.
Você nem mesmo se inscreveu.

Hank Smith:

42:03

Ele o criou para ser amaldiçoado. Você nem mesmo se
inscreveu.

Dr. Steven Harper:

42:05

Essa é a questão da soberania. Sinto muito se você não foi eleito
para ser salvo, isso é uma sorte dura.

John Bytheway:

42:11

Isto é sério...

Hank Smith:

42:11

E eu vos criei somente para vos amaldiçoar. Você nem teve
escolha no assunto. Pelo menos na vida pré-mortal, temos um
Deus que diz: você quer ir ou não? Há agência de novo, quer ter
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esta oportunidade ou não? Portanto, uma vida pré-mortal,
embora apenas um vislumbre que temos aqui, é crucial para
nossa compreensão do caráter de Deus.
John Bytheway:

42:30

Sabe bem.

Dr. Steven Harper:

42:31

Bem dito.

Hank Smith:

42:32

Eu acho, Steve, que foi seu podcast mais cedo onde você disse,
arrependa-se implacavelmente. Foi você?

Dr. Steven Harper:

42:40

Sim, eu acredito nisso. Tento praticá-lo o melhor que posso.

Hank Smith:

42:46

Não é perfeição.

Dr. Steven Harper:

42:48

Não, esta revelação, tanto [Seção] 137 como [Seção]138 nos
ensinam que o que importa é o desejo de nosso coração.
Sinalizamos ao Salvador o que queremos que Ele faça por nós,
arrependendo-nos e os vivos podem arrepender-se. Os mortos
podem se arrepender. É o desejo que manifestamos ao nos
arrependermos que Lhe diz como temos exercido nossa
agência. E então Ele aplica Seu Sacrifício Redentor a nós no grau
e na proporção que queremos, que esperamos, que buscamos.
Nunca contra nossa vontade.

Hank Smith:

43:30

É uma bela tentativa de novo evangelho. Tente de novo, tente
de novo. Sinceramente, tente de novo. Honestamente, tente de
novo. Não é um evangelho perfeito. Não é um plano de
perfeição. É um plano de, é um evangelho de arrependimento e
redenção.

John Bytheway:

43:44

Eu simplesmente amo aviões, você sabe isso sobre mim, Hank,
até um grau que é meio...

Hank Smith:

43:50

Sim, vamos ver. Como lhe chamaríamos? É a um grau de
obsessão.

John Bytheway:

43:57

Obsessão.

Hank Smith:

43:57

Digamos que esse.

John Bytheway:

43:58

Sim, eu amo aviões, e por isso amei este arrependimento
incessantemente e como isto se relaciona com as coisas de que
o Presidente Uchtdorf tem falado repetidamente ou o Ancião
Uchtdorf. Sobre isso, um avião está fora de rota na maioria das
vezes, mas ele coloca as rodas bem nos números da pista
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porque continua voltando à rota. O piloto automático continua
a pilotar o avião de volta à rota.
Hank Smith:

44:23

Pequena correção.

John Bytheway:

44:25

E é uma boa analogia. Constantemente fazendo correções.

Dr. Steven Harper:

44:29

Os aviões estão se arrependendo implacavelmente.

Hank Smith:

44:37

Steve, há alguma coisa que você tinha em mente que nós não
tenhamos...

Dr. Steven Harper:

44:40

Sim, barcos. Aviões são bonitos, mas barcos, certo? Jesus
adorava andar de barco. Lembre-se disso.

Hank Smith:

44:48

Ok. Eu posso falar sobre barcos. Seção 123, "Vocês sabem,
irmãos, que um navio muito grande é muito beneficiado por um
leme muito pequeno, na época de uma tempestade".

Dr. Steven Harper:

45:00

Aí está.

Hank Smith:

45:00

"Ao ser mantido em vias de trabalho com o vento e as ondas".
Ou é Helaman, sem vela ou leme ou sem nada com que dirigi-la.
Eles são madeira à deriva. Não são barcos. E James, embora os
navios sejam grandes, um leme muito pequeno os mantém no
rumo.

Dr. Steven Harper:

45:18

Muito bom. Agora estamos conversando. As escrituras estão
cheias de barcos.

John Bytheway:

45:22

Que outros veículos podemos lançar? Eu apreciei muito o
versículo 26. Acho que quando entrei no meu campo de missão
pela primeira vez, ouvi muitos dos meus companheiros falando
usando a frase: "Vamos unir o Senhor". "Eu, o Senhor, estou
amarrado quando você faz o que eu digo". E se fizermos isto e
isto e isto, todas estas pessoas se unirão à Igreja.

John Bytheway:

45:46

E podíamos testar essa teoria, será que o Salvador era
perfeitamente obediente? Porque o versículo 26 é sóbrio, e
permite a agência. "Não obstante suas obras poderosas, e
milagres, e proclamação da verdade, em grande poder e
autoridade". Quem poderia fazer um sermão melhor do que o
Salvador e o Espírito que o acompanhou? Não foram poucos os
que escutaram Sua voz e se alegraram em sua presença e
receberam a salvação em Suas mãos.
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John Bytheway:

46:16

E eu acho que os missionários poderiam bater em si mesmos.
"Eu não fiz isso suficientemente bem. Eu não fiz tão bem o
suficiente. E se eu tivesse sido apenas isso, talvez mais teria
ouvido". Bem, nem todos ouviram sequer o Salvador. Portanto,
você faz o melhor que pode.

Dr. Steven Harper:

46:31

John, eu acho que você está bem aqui. Lembro-me de ler Elder
Oaks dizendo: "Tenha cuidado ao fazer objetivos baseados na
agência de outra pessoa".

John Bytheway:

46:39

"A agência de outra pessoa". Você estabelece metas sobre o
que vai fazer, não sobre o que os outros vão fazer.

Dr. Steven Harper:

46:44

Sim, ele acabou de dizer que os objetivos de um missionário
devem ser baseados na agência e ação pessoal do missionário, e
não na agência ou ação de outros. Declaração muito simples.
Mas eu acho que você está certo em usar o Senhor como
exemplo ali. Ele foi perfeitamente obediente e não o fez, não
acho que as pessoas não ouviram.

John Bytheway:

47:04

Essa é a conversa de Elder Oaks chamada "Timing", certo? Acho
que isso ajudou. Enviei isso para meus filhos quando eles
estavam em missões e espero que mais alguns também vão,
mas...

Dr. Steven Harper:

47:16

Pensando que se eu fosse mais obediente, eu estaria
conseguindo mais pessoas de alguma forma.

John Bytheway:

47:20

Ou se eu tivesse dito isso melhor, se eu tivesse falado melhor. E
bem, alguns nem sequer ouviram o Salvador da maneira como
ele teria ouvido, como ele os convidou a fazer.

Dr. Steven Harper:

47:30

Isso é perspicaz.

Hank Smith:

47:32

Dr. Harper, Steve, você é apenas uma mente incrível. Nós
adoramos tê-lo em nosso programa. Acho que nossos ouvintes
adorariam ouvir um pouco mais sobre você apenas no lado
pessoal de como você é um estudioso fiel, certo? Como sua fé e
sua bolsa de estudos se unem, sua educação e sua fé?

Dr. Steven Harper:

47:54

Essa é uma ótima pergunta. Eu tenho pensado ultimamente,
qual é o meu maior valor? O que eu valorizo mais de tudo? E eu
não posso, tenho um prêmio para o primeiro lugar e é verdade
e amor. Não posso colocar um desses na frente do outro, mas
ambos são para mim o mais desejável acima de qualquer outra
coisa.
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Dr. Steven Harper:

48:26

Eu tenho querido saber a verdade sobre o evangelho restaurado
por toda a minha vida e tive uma revelação disso. A primeira de
que me lembro quando tinha provavelmente 19 anos, quase
pronta para ir para o campo missionário.

Dr. Steven Harper:

48:43

Tendo lido o Livro de Mórmon por mim mesmo, ajoelhei-me e
não muito eloqüentemente, mas muito sinceramente apenas
em minha própria mente, perguntei ao Senhor com verdadeira
intenção e fé em Cristo e com um coração sincero, se o Livro de
Mórmon era verdadeiro. E recebi uma impressão em minha
mente que dizia: "Você já sabe que é verdade", juntamente com
um sentimento em meu coração que era um desejo profundo e
persistente de afirmar esse pensamento.

Dr. Steven Harper:

49:14

E nunca mais passou um dia desde que me lembro de não ter
sentido a afirmação desse pensamento. Desde então, li uma
centena de livros e o Manuscrito Original e o Manuscrito da
Impressora, o que resta do original. Portanto, conheço muito
mais fatos agora. Sei muito mais coisas sobre o Livro de
Mórmon, mas o testemunho dele não é mais forte ou mais
fraco hoje do que era naquele dia.

Dr. Steven Harper:

49:46

E essa verdade é a minha base. Joseph Smith é, portanto, um
profeta. Ele foi chamado por Jesus Cristo. Ele era um mero
garoto. Ele não pensava muito em si mesmo, exceto que seu
maior valor era a verdade. Ele só queria saber a verdade e ele
queria viver a verdade. Ele queria ser fiel a si mesmo.

Dr. Steven Harper:

50:10

E eu o amo por isso. Acho que algumas pessoas acham que eu
só amo Joseph Smith porque ele é legal. Ele era realmente
atlético e um bom lutador e outras coisas, e eu não poderia me
importar menos. Eu não me importo se ele tem dentes de dólar
ou qualquer outra coisa. Halitose crônica, que ele pode muito
bem ter tido. Eu não sei, mas não me importo. Eu me importo
se ele revelou Jesus Cristo, o Filho do Deus Vivo, e seu
verdadeiro evangelho.

Dr. Steven Harper:

50:44

E estou há pelo menos 30 anos em busca de uma resposta para
essa pergunta. E eu sei, sei pelo poder do Espírito Santo, que as
revelações são reais. Elas são verdadeiras. Eu acredito na seção
137. Creio que ele viu, Joseph Smith viu em visão seu irmão
Alvin porque Jesus queria que ele visse, porque Jesus tinha
algum restabelecimento a fazer. E ele precisava que Joseph
fizesse a pergunta que a Seção 137 responde.

Dr. Steven Harper:

51:20

E acredito que o sobrinho de Joseph, Joseph F. Smith, como um
homem velho que viveu uma vida difícil e que foi devastado
pela morte uma e outra vez, acredito que ele foi preparado pelo
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Senhor para receber uma série de visões nas últimas semanas
de sua vida que nos dão mais conhecimento da obra de Cristo
de redenção dos mortos do que qualquer outra fonte que já foi
revelada.
Dr. Steven Harper:

51:51

E se alguém está procurando a verdade, quero que saiba sobre
estas revelações, estas fontes. Elas são tão bonitas, desejáveis. E
como você sabe, há pessoas que fazem de tudo para miná-las,
lutar contra elas. Eu não sei por quê. Não sei por que você quer
minar a Seção 137 ou 138.

Dr. Steven Harper:

52:21

Então, acho que o que podemos dizer é que como Moroni
profetizou, "o nome de José será conhecido, é conhecido pelo
bem e pelo mal", em todos os lugares. Que profecia improvável
que foi em 1823, mas vivemos em um dia em que ela se cumpre
literalmente. Assim, mesmo nisso, Joseph é um verdadeiro
profeta.

Hank Smith:

52:45

E ele não tem, eu diria, um defensor maior do que Steve Harper.
Qualquer um que queira derrubar o Profeta Joseph Smith tem
que passar pelos testemunhos de algumas grandes pessoas, e a
linha de frente será Steve e Jennifer Harper.

Dr. Steven Harper:

53:01

Você sabe, você pode... O que acontece com o testemunho
pessoal é que você pode rejeitá-lo, mas não pode refutá-lo. Sou
grato por isso. É amplamente rejeitado, mas, para mim, não
pode ser rejeitado.

Hank Smith:

53:22

O cego de João 9 disse: "Se ele é pecador ou não, eu não sei".
Eis o quanto eu sei.

Dr. Steven Harper:

53:28

Aqui está o que eu sei. Aqui está o que eu sei.

Hank Smith:

53:31

E Steve, obrigado por compartilhar conosco o que você sabe.

Dr. Steven Harper:

53:35

Meu privilégio.

Hank Smith:

53:36

Como conseguimos este trabalho?

John Bytheway:

53:37

Sim, eu sei. Eu sou tão abençoado. Só estou pensando no meu
pai. Você não pode tirar isso de mim. Eu acabei de ver o
evangelho mudá-lo. Eu o testemunhei. Eu o assisti. Eu o vi
mudá-lo e pensando nele agora continuando seu trabalho,
como diz o versículo 57, apenas me dá muita esperança e muita
alegria, muito amor, como você disse, e isso é verdade.
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Hank Smith:

54:12

Obrigado. Obrigado, Dr. Steve Harper e meu O Come All Ye
Faithful, co-apresentador John Bytheway. Obrigado a todos
vocês por escutarem. Tivemos um ano maravilhoso com todos
vocês. Ainda temos mais alguns episódios para vocês este ano.

Hank Smith:

54:32

Obrigado aos nossos produtores executivos, Steve e Shannon
Sorensen e seus maravilhosos filhos e netos. Nossa equipe de
produção, Lisa Spice. Ela faz tanto trabalho para nós e está toda
nos bastidores. Kyle Nelson, Jamie Nielsen, David Perry, e Will
Stoughton. Nós os amamos e esperamos que todos vocês se
juntem a nós para o nosso próximo episódio de followHIM.
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Hank Smith:

00:00

Olá a todos. Bem-vindos a seguirHIM Favoritos. Meu nome é
Hank Smith. Sou o anfitrião de um podcast chamado followHim
e estou aqui com meu maravilhoso co-apresentador John, a
propósito. Olá, John.

John Bytheway:

00:11

Oi, Hank.

Hank Smith:

00:12

O favorito de todos. E esta semana estamos acompanhados
pelo incrível, bonito e brilhante Dr. Steven Harper. Olá, Steve.

Dr. Steven Harper:

00:21

Olá, Hank. Obrigado.

Hank Smith:

00:22

Sim. Nós adoramos ter Steve Hopper no podcast, não é John?

John Bytheway:

00:27

Nós fazemos.

Hank Smith:

00:28

Se eu puder dizer seu nome direito. Adoramos ter Steve Harper
no podcast.

John Bytheway:

00:31

Eu também, sim.

Dr. Steven Harper:

00:33

Estava me preparando para ficar ofendido lá. Obrigado por
esclarecer isso.

Hank Smith:

00:35

Sim, ele também. Eu adoro isso. Steve Hopper.

John Bytheway:

00:40

Bem-vindos a vocês dois.

Dr. Steven Harper:

00:41

Sim.

Hank Smith:

00:43

Ele é de Boston. Ele é Steve Happar.

John Bytheway:

00:45

Steve Happar.

Hank Smith:

00:45

Muito bem. Ei, há seções esta semana para os seguintesHIM
Favoritos, nosso Doutor e Convênios 137 e 138. Você pode
escolher uma coisa. Ambos conhecem o procedimento. John,
vamos começar com você. 137, 138,
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John Bytheway:

00:59

Hank, Steve, isto fica cada vez mais difícil de encontrar porque
há tantas coisas.

Hank Smith:

01:03

Sim.

John Bytheway:

01:03

Mas há uma frase aqui que eu não consigo colocar pontos de
exclamação suficientes ao lado e que é o versículo 39. Joseph F.
Smith vê uma série de personagens na próxima vida, no mundo
espiritual. E ele menciona: "E nossa gloriosa mãe Eva e muitas
de suas filhas fiéis". Infelizmente, grande parte do cristianismo
dominante atirou Adão e Eva para debaixo do ônibus. E oh, se
não fossem eles, todos estes problemas são culpa deles e não
vê-lo da maneira que nossa teologia restaurada o faz. Vejam
Moisés 5:10-11. Mas esta é nossa gloriosa mãe Eva, uma frase
que você não encontrará muitos lugares no cristianismo, eu não
acho que seja. E muitas de suas fiéis filhas, aqui está uma tarefa
de casa. Vá procurar as filhas de Onitah, O-N-I-T-A-H e leia sobre
quem elas são, algumas dessas filhas fiéis e tantas outras. Por
isso, adoro que o evangelho restaurado tenha dado lugar à
nossa mãe Eva e a chamei de gloriosa e estou ansiosa por esse
reencontro. E eu quero ver o que Joseph F. Smith viu, esse é
meu favorito.

Hank Smith:

02:16

Sim. Oh John, isso é fantástico. Vamos devolvê-la ao seu lugar
de direito, a gloriosa mãe Eva.

John Bytheway:

02:22

Oh, sim.

Hank Smith:

02:23

Isso é um grande favoritismoHIM. Estou feliz que você tenha
isso como seu favorito. O meu favorito followHIM vai ser
apenas a idéia das duas seções. 137 e 138 são ambas visões da
próxima vida. E especialmente aqueles de vocês que são um
pouco mais jovens, podem ouvir a idéia de viver depois da
morte, é apenas uma idéia maluca que faz as pessoas se
sentirem bem. Não, não é. Estas seções são um testemunho de
que vocês viverão e também sua família e amigos viverão
depois de morrerem. E não apenas eles viverão, eles farão parte
do mesmo trabalho que você, estamos todos na mesma equipe,
fazendo avançar o evangelho da redenção através da expiação.
Eu tenho que ler apenas uma rápida história.

Hank Smith:

03:13

O Presidente Eyring disse, no dia em que sua mãe morreu, é
claro que ele ficou devastado. E ele disse: "Saímos do hospital e
meu pai parecia chateado. Ele foi para seu quarto e não saiu por
pouco tempo". E ele disse: "Mas ele saiu e parecia diferente. E
então eu lhe perguntei: "O que aconteceu?" E isto foi o que
disse o Presidente Eyring. Ele disse: "Meu pai tinha ido ao seu
quarto para perguntar ao seu Pai Celestial". A propósito, Henry
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Eyring Sr., quando você fala brilhantemente, este homem é um
homem brilhante. Então, se a idéia de que somente pessoas
tolas e incultas acreditam na vida após a morte, diga-lhes,
qualquer um que lhe diga isso, diga-lhes que deveria ter ganho
um prêmio Nobel, certo? Todos sabiam disso. Henry Eyring Sr.,
"Aquele homem tinha ido ao seu quarto para pedir a seu pai
celestial que alguém saudasse Mildred, sua esposa e minha
mãe". Ele disse, que lhe haviam dito em resposta à sua oração,
que sua mãe havia estado lá para encontrar seu querido".
Hank Smith:

04:15

O Presidente Eyring disse: "Eu sorri para isso". A avó Eyring não
era muito alta. Eu tinha uma imagem clara de sua correria
através da multidão. Suas pernas curtas se movendo
rapidamente em sua missão de encontrar minha mãe. Quando
vi em minha mente, minha avó correndo para minha mãe, senti
alegria por eles e um desejo de levar minha querida e nossos
filhos a tal reunião. "E parte do meu followHIM Favoritos é o
meu testemunho que, isso vai acontecer. Você vai se
reencontrar com aqueles que perdeu. É por isso que eu amo a
idéia dessas duas seções. Então, Dr. Harper, vamos entregá-la a
você.

Dr. Steven Harper:

04:53

Certo. Muito bom. Eu lhes disse que meu irmão, Dr. Harper, diz
que eu tenho que ser capaz de tirar o apêndice de alguém,
antes que eu deixe as pessoas me chamarem de Dr. Harper?

Hank Smith:

05:04

Sim. Esses médicos dizem: "Você não é um médico".

Dr. Steven Harper:

05:07

Sim. Irmãos, isto nunca significou mais para mim do que
significa agora. O que você acabou de dizer, Hank. E John, o que
você disse há pouco foi muito tocante, porque meu pai faleceu
no início deste ano e não há muito tempo, meus irmãos mais
velhos faleceram. E assim, o meu seguidorHIM Favorito é o
versículo 57 da seção 138, onde Joseph F. Smith diz: "Observei
que os fiéis anciãos desta dispensação, quando partem da vida
mortal, continuam seu trabalho na pregação do evangelho do
arrependimento e da redenção, através do sacrifício do Filho
Unigênito de Deus, entre aqueles que estão nas trevas e sob a
escravidão do pecado no grande mundo dos espíritos dos
mortos".

Dr. Steven Harper:

05:53

Isso é poesia para mim, esse é o meu povo. Sinto que haverá
um lugar para mim quando eu chegar lá, um trabalho
significativo a ser feito. Sinto que, enquanto isso, há um
trabalho significativo para eu fazer aqui e agora, para cooperar
com eles e para levar a cabo essa redenção dos espíritos dos
mortos. E sou profundamente grato por uma existência tão
significativa e proposital, aqui e aqui depois, e pelo maravilhoso
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consolo que ela me proporciona, que as pessoas que mais amo
ainda estão comigo e engajadas no mesmo trabalho. E que terei
a oportunidade de estar com elas novamente nisso. Não posso
exagerar o quanto esse verso tem sido significativo para mim ao
longo da minha vida.
Hank Smith:

06:43

Uau. Sim. Especialmente agora mesmo. Cara, é uma bela idéia.
E o que é ainda mais bonito é que é verdade.

Dr. Steven Harper:

06:51

É verdade.

Hank Smith:

06:52

É verdade. Esperamos que todos vocês se juntem a nós em
nosso podcast completo. Você não vai querer perder este, não
vai querer perder nenhum deles, mas este especialmente, você
não vai querer perder este. Você pode encontrar, seguirHIM em
qualquer lugar que você receba seu podcast, usar seu Google e
thummim, digitar, seguirHIM podcast, você vai nos encontrar.
Você quer ver estes episódios. Mas nós sabemos que alguns de
vocês não podem ou simplesmente não querem fazer isso.
Portanto, esperamos que se juntem a nós na próxima vez em
FollowHIM Favorites.
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