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"Acreditamos"

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

Descrições do Episódio Podcast:
Parte 1:
Você poderia enumerar algumas verdades fundamentais do que você acredita em 13 breves declarações?
Junte-se ao irmão Ahmed Corbitt enquanto ele discute os Artigos de Fé, suas declarações esclarecedoras
sobre o que os santos dos últimos dias acreditam, e sua relevância para nós hoje.

Parte 2:
O irmão Corbitt retorna para discutir a Declaração 1 e 2 e suas reflexões pessoais como um negro
convertido a A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias - um episódio a não perder!
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00:01 Bem-vindo à Parte I
01:33 Introdução ao irmão Ahmed Corbitt
03:28 Antecedentes dos Artigos de Fé
10:10 José insistiu que os Artigos de Fé fossem publicados na íntegra para evitar erros
12:08 O Irmão Corbitt recita o Padrão de Verdade
12:43 A Gazeta de Cincinnati prediz falsamente o fim do mormonismo
14:47 Elder Perry memorizou os Artigos de Fé e começa com a base de quem somos
18:00 Artigo de Fé 2
19:19 Artigo de Fé 3
22:59 Artigo de Fé 4
25:34 José tem apenas 36 anos de idade na época da Carta de Wentworth
27:04 John compartilha uma história pessoal sobre a doação de seu rim a seu irmão
28:48 Artigo de Fé 5
32:01 As mulheres que são separadas são por autoridade do sacerdócio
35:45 Artigo de Fé 6
36:32 O irmão Corbitt compartilha uma história pessoal sobre aprender com os missionários
sobre apóstolos e um profeta
42:37 Por que ir à igreja?
48:36 Artigo de Fé 7
50:06 A discussão sobre o jejum e as reuniões de testemunho evoluíram
52:18 Artigo de Fé 8
54:25 Artigo de Fé 9
58:20 Siga o profeta atual
1:03:23 O irmão Corbitt compartilha uma história pessoal sobre o Espírito Santo e sua mãe
1:05:51 Artigo de Fé 10
1:09:22 Elder Oaks nos diz para defender a Constituição dos EUA
1:11:12 Artigo de Fé 13
1:15:03 Fim da Parte I
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00:03 Bem-vindo à Parte II
00:08 A experiência pessoal do Irmão Corbitt com OD 1
02:41 A experiência pessoal do Irmão Corbitt com OD2 e escrita
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04:51 O Irmão Corbitt tem um ensaio pessoal para OD2 e Raça e Sacerdócio
10:24 A Igreja é a posicionada e autorizada a reunir todos os filhos do Pai
14:28 Sião inclui filhos de todas as raças
17:04 O que o Livro de Mórmon ensina sobre o uso da raça para iniciar conflitos
26:32 Ajuda para professores do Seminário e Instituto
28:24 Pensamentos sobre o racismo e a experiência do Irmão Corbitt de entrar para a Igreja
35:26 Fim da Parte II
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Informações biográficas:

Ahmad S. Corbitt foi sustentado como primeiro conselheiro na Presidência Geral da Juventude Masculina
em 4 de abril de 2020.

Ahmad Corbitt nasceu em 16 de agosto de 1962, na Filadélfia. Ele e sua esposa, Jayne, têm seis filhos.
Ele recebeu um diploma de graduação em sociologia da Faculdade Richard Stockton de Nova Jersey e um
diploma em direito da Faculdade de Direito da Universidade Rutgers.
Seu serviço passado na Igreja inclui tempo como missionário de tempo integral na Missão Porto Rico San
Juan, presidente de estaca e presidente da Missão Santo Domingo Leste da República Dominicana.

Ahmad Corbitt trabalhou como advogado de julgamento, diretor executivo de comunicações corporativas
e conselheiro geral associado de uma empresa de Delaware e vice-presidente e conselheiro geral de uma
empresa de relações públicas de Nova Iorque. O irmão Corbitt foi diretor do escritório de relações
públicas da Igreja de Nova York. Atualmente ele trabalha para o Departamento Missionário da Igreja.
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O Podcast Follow Him com Hank Smith e John Bytheway não é afiliado à Igreja de Jesus Cristo dos
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Anúncio:

Olá a todos. Este é o Hank Smith, co-apresentador com o John
Bytheway do Podcast HIM seguinte. Nós adoramos aprender a
história e o conteúdo do Doctrine & Covenants com vocês este
ano e estamos animados para anunciar que estaremos de volta
no próximo ano para o Antigo Testamento. Queremos construir
a fé no Senhor e as palavras de seus profetas no maior número
de pessoas possível. Venham, sigam-me em 2022!

Hank Smith:

00:00:01

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

John Bytheway:

00:00:09

E eu sou o John Bytheway. Nós adoramos aprender. Nós
adoramos rir. Queremos aprender e rir contigo como se
estivéssemos juntos, nós seguimo-lo.

Hank Smith:

00:00:20

Olá a todos. Bem-vindos a mais um episódio de followHIM. O
meu nome é Hank Smith. Eu sou o vosso anfitrião. Estou aqui
com o meu honesto, verdadeiro, casto, benevolente e virtuoso
co-apresentador, John Bytheway. Tenho estado entusiasmado
com esse há umas semanas, John.

John Bytheway:

00:00:38

Uau. Só pronunciar benevolente é um esforço. Obrigado, Hank.

Hank Smith:

00:00:42

Certo. Certo. Acho que foste tu há muito tempo que me
ensinaste que isso soava um pouco como ser perseguido por um
elefante, e sempre te quis agradecer por isso.

John Bytheway:

00:00:51

Oh. Isso era o que o meu pai costumava dizer. Honestamente,
verdade, e perseguido por um elefante. Sim.

Hank Smith:

00:00:55

Perseguido por um elefante. Ei, queremos lembrar a todos para
nos procurar nas redes sociais, no Instagram e no Facebook.
Temos lá todo o tipo de extras para si. Por favor, inscreva-se
para avaliar e rever o podcast que realmente nos ajuda mais do
que você possa imaginar. Venha a seguir him.co, followhim.co
para mostrar notas e transcrições que você pode obter em
francês, português e espanhol. E, claro, se você quiser assistir ao

podcast, John e eu não temos idéia de porque você gostaria de
fazer isso, mas se você quiser assistir ao podcast, você pode vir
ao YouTube e nos encontrar lá. Muito bem, John, que semana.
Que semana que nós temos. Diz-nos quem se vai juntar a nós.
John Bytheway:

00:01:33

Sim. Estamos muito honrados hoje por ter um rosto que lhe é
familiar se assistir à Conferência Geral. Este é o Irmão Ahmad
Corbitt, o primeiro conselheiro da Presidência Geral dos Jovens.
E estamos tão felizes por tê-lo aqui hoje. Eu tenho uma
pequena biografia. Ele nasceu em Filadélfia, e ele e sua esposa,
Jane, têm seis filhos. Ele tem uma licenciatura em sociologia da
Faculdade Richard Stockton em Nova Jersey e uma licenciatura
em direito da Faculdade de Direito da Universidade Rutgers. Ele
serviu como missionário em tempo integral em Porto Rico e foi
presidente do estado e presidente da missão na República
Dominicana. Ele serviu como advogado de julgamento, diretor
executivo de comunicações corporativas. Ele tem uma longa
lista de realizações profissionais, foi diretor do escritório de
relações públicas da igreja em Nova York em um momento, e
atualmente trabalha para o departamento missionário da igreja.
E também, como eu disse, atua como Primeiro Conselheiro na
Presidência Geral da Juventude Masculina. Portanto, estamos
muito felizes por tê-lo aqui hoje conosco, Irmão Corbitt.
Obrigado, Irmão Corbitt.

Irmão. Ahmad S. Corbitt:

00:02:40
Obrigado. É óptimo estar aqui com vocês os
dois. Estou tão honrado por estar aqui e entusiasmado e
privilegiado por poder falar com o vosso público. Pensei que o
Hank ia dizer, John, que você também tinha suportado todas as
coisas.

John Bytheway:

00:02:55

Isso é verdade.

Hank Smith:

00:02:58

Ele não disse que eras adorável, mas eu estava à espera que ele
dissesse que suportaste todas as coisas.

John Bytheway:

00:03:05

Sim. Quando olhas para mim, pensas que aquele tipo já passou
por muito. É isso que as pessoas, há muita quilometragem.

Hank Smith:

00:03:14

Isso é engraçado. Comigo como seu co-apresentador, ele tem
suportado muito. Isso é verdade. Eu devia ter mencionado isso.
Bem, bem-vindo irmão Corbitt. Acho que estão todos tão
entusiasmados em ouvir de ti.

John Bytheway:

00:03:28

Sim. A lição desta semana do Vem, Segue-Me são os Artigos de
Fé e as Declarações Oficiais 1 e 2. Então, é realmente divertido,

coisas interessantes sobre as quais temos que falar hoje. E
também acho que algumas coisas muito inspiradoras de fé.
Hank Smith:

00:03:46

Certo. E eu acho, irmão Corbitt, o John e eu só queremos ouvir e
aprender.

Irmão. Ahmad S. Corbitt:

00:03:51
Bem, esta é uma grande área. Eu adoro a Carta
de Wentworth. John mencionou o meu passado em assuntos
públicos e relações públicas. As Cartas de Wentworth, eu vejo
desse ponto de vista, foi uma tentativa de relações públicas
para ajudar as pessoas fora da Igreja principalmente, entender
que algumas das falsidades e coisas que estavam sendo ditas
pela Igreja e que era importante fazer. A propósito, a Igreja
tinha acabado de estabelecer a Estrela Milenar pouco tempo
antes, em A História da Igreja. Eu adoro este artigo que é do
The Millennial Star. É 1 de Fevereiro de 1842. É um pouco longo,
mas vou tentar lê-lo rapidamente. Diz: "No meio da angústia
geral, que prevalece neste país por causa da falta de emprego,
do alto preço das provisões, da opressão, do ofício sacerdotal e
da iniquidade da terra".

Irmão. Ahmad S. Corbitt:

00:04:55
É agradável para a casa da fé contemplar um
país reservado pelo Todo-Poderoso como um asilo seguro para
os pobres e oprimidos. Um país adaptado às suas necessidades
e condições e ainda mais agradável de pensar que milhares de
santos já escaparam deste país e de todos os seus abusos e
angústias, e que encontraram um lar onde, preservando a
indústria, todos podem desfrutar das bênçãos da liberdade, da
paz e da abundância". Assim, continua-se, e isto é falar dos
santos que também vieram da Inglaterra. Ainda não faz dois
anos que os santos da Inglaterra, em obediência ao comando de
seu Pai Celestial, começaram o plano geral de imigração para a
terra de Sião. Eles eram poucos em número, geralmente pobres
e tinham toda a oposição a encontrar tanto por falta de meios
como por causa dos inimigos da verdade.

Irmão. Ahmad S. Corbitt:

00:05:51
E aqui está a questão, quem circulou todas as
falsidades calculadas para os dificultar ou desencorajar. Jornais
e faixas foram colocados em circulação, sermões e discursos
públicos foram entregues em abundância para avisar o povo
que Nauvoo era um lixo estéril à beira-mar, que era um pântano
selvagem e desabitado, que estava cheio de selvagens, bestas
selvagens, serpentes. Que todos os santos ingleses que
deveriam ir para lá seriam imediatamente vendidos como
escravos pelos líderes da Igreja. E que não havia nada para
comer, nem água, nem maneira possível de ganhar a vida. E isso
continua, quando na verdade, muito do contrário era verdade.
Eles tinham uma grande economia, e todos os tipos de coisas

boas estavam acontecendo em Nabu. Os líderes da Igreja eram
suficientemente sábios naquela época, e ainda estão para
publicar a verdade e ajudar as pessoas a ver o que é o reino de
Deus.
Hank Smith:

00:06:51

Parecia o nosso dia. Ouçam isto. Que fez circular todas as
falsidades calculadas para dificultar ou desencorajar. Isso ainda
acontece com a Igreja.

John Bytheway:

00:07:05

Esse é o nosso dia.

Hank Smith:

00:07:06

Sim, absolutamente. Todas as falsidades. Quando meus alunos
às vezes ouvem coisas sobre a Igreja, às vezes fico maravilhado
com as coisas que algumas pessoas inventam para atrapalhar ou
desencorajar as pessoas da Igreja.

John Bytheway:

00:07:21

A Carta de Wentworth é: vamos esclarecer as coisas.

Irmão. Ahmad S. Corbitt:

00:07:24:
Vamos esclarecer as coisas. Sim. As relações
públicas podem ter um mau nome. E claro, se é manipulador, se
é falso, se está a girar coisas, então deve ter um mau nome.
Mas era claro para os líderes da Igreja, e é claro para os líderes
da Igreja de hoje. A Igreja tem um Departamento de
Comunicações da Igreja e grandes líderes que lideram isso, e
eles não andam por aí girando coisas ou manipulando. Eles
estão estabelecendo o recorde, assim como Joseph Smith fez
com a Carta de Wentworth quando perguntado pelo The
Chicago Democrat, nome do jornal naquela época em Illinois,
no que sua Igreja acreditava e no que eles eram.

Hank Smith:

Você pode ler toda a cópia da Carta de Wentworth se quiser. Se
você tiver seu aplicativo da Biblioteca do Evangelho e for à lição
desta semana, se você descer um pouco, há um parágrafo onde
diz: "Veja também o Guia das Escrituras, os Artigos de Fé, uma
mensagem de L. Tom Perry". Você pode tocar no Capítulo 38, a
Carta de Wentworth e os Ensinamentos do Presidente da Igreja,
Joseph Smith. E você pode ler a carta inteira ali mesmo.
Portanto, as Regras de Fé eram realmente apenas uma parte
disso.

00:08:08

Irmão. Ahmad S. Corbitt:

00:08:41
Os Artigos de Fé faziam parte da Carta de
Wentworth. Sim. Com certeza faziam.

Hank Smith:

E acho que se chama Carta de Wentworth, corrige-me se estiver
errado aqui. Mas acho que se chama Carta Wentworth, porque
foi escrita a um homem com o sobrenome Wentworth.

00:08:46

Irmão. Ahmad S. Corbitt:

00:08:55

Sim.

Hank Smith:

00:08:57

Era um editor de jornal e ele estava a escrever uma história,
acho eu.

John Bytheway:

00:09:00

Sim. John Wentworth, do The Chicago Democrat. E isso
surpreendeu-me. Eles estavam a escrever a história de New
Hampshire ou algo assim, New Hampshire? E eu pensei agora, o
que faz New Hampshire? Eu sei que Joseph Smith nasceu em
Sharon, Vermont, mas esses estados, são pequenos. Talvez
tenha havido alguma interacção. Não sei exactamente porquê
New Hampshire.

Irmão. Ahmad S. Corbitt:

00:09:24
É claro que Joseph Smith nasceu em Vermont.
Pensa que os pais dele eram de New Hampshire?

Hank Smith:

Lucy Mack nasceu em Gilsum, New Hampshire.

00:09:30

Irmão. Ahmad S. Corbitt:

00:09:35
Joseph Smith continua a dizer como Sr. Bastow,
e este é o homem que está a escrever a história de New
Hampshire, pois o Sr. Bastow tomou as medidas adequadas
para obter informações correctas. Tudo o que peço a ele é que
publique o relato inteiramente, sem envernizar e sem deturpar.

Hank Smith:

00:09:56

Podemos enviar isto? Vamos enviar isto a alguns dos críticos da
Igreja hoje, certo? Só pedimos que tente não fazer nada com
isto, mas apenas dizer a verdade. Que tal isso?

John Bytheway:

00:10:07

Apenas diga a verdade.

Irmão. Ahmad S. Corbitt:

00:10:08
procuramos.

Informações correctas. Isso é tudo o que

John Bytheway:

00:10:10

Apenas informa
correctamente...Sim. E nós ouvimos
falar disso, Hank. É como se alguém estivesse nas notícias,
entrevistam-no durante duas horas e depois mostram 30
segundos de clips. Encontram algo que podem usar e assim,
vejo porque Joseph Smith diria que publicamos tudo. Eu
entendo perfeitamente isso. Sim, eu entendo perfeitamente.

Hank Smith:

00:10:35

Sim. E na verdade, como funcionários da BYU, não devemos dar
entrevistas porque por essa mesma razão algo pode ser torcido
e levado e manipulado. E isso estava acontecendo com Joseph
Smith. Acho que o tempo todo essa falsidade está causando
tantos problemas. E como você resolve isso? Não é verdade?
Como você conserta uma voz alta que está mentindo sobre
você? Isso deve ser tão frustrante. Nada de redes sociais. Não

podes ter a tua própria conta no Twitter. Então estás a contar
com os editores para darem a informação correcta. E quando
eles não o fazem, não consigo imaginar a frustração.
Irmão. Ahmad S. Corbitt:

00:11:17
Acontece que este pedido abençoa o mundo
inteiro. Se John Wentworth ou o Sr. Bastow não
tivessem feito este pedido, talvez não tivéssemos
também este rico conjunto de Artigos de Fé e o Padrão da
Verdade.

John Bytheway:

00:11:35

Sim. Essa é parte da última parte que é tão convincente e
motivadora que, na verdade, acredito que é pouco antes das
declarações de crença dos Artigos de Fé é que o Padrão da
verdade foi erguido.

Hank Smith:

00:11:51

Por que não lemos isso, John? Tens isso na tua frente?

John Bytheway:

00:11:53

Na verdade, tenho.

Irmão. Ahmad S. Corbitt:

00:11:54
Ou podemos todos recitá-lo de memória. Não,
não podemos.

John Bytheway:

Tem-lo Irmão Corbitt? Gostaria de o ler?

00:11:58

Irmão. Ahmad S. Corbitt:

00:12:01
Não o tenho, mas que tal se eu o recitar e vocês
me verificarem.

John Bytheway:

Ok, porque já o memorizaste.

00:12:06

Irmão. Ahmad S. Corbitt:

00:12:08
Eu acho que sim. O padrão da verdade foi
erguido. Nenhuma mão não autorizada pode impedir que o
trabalho avance. As perseguições podem irar-se, as multidões
podem-se combinar, os exércitos podem reunir, a calúnia pode
difamar, mas a verdade de Deus sairá corajosa, nobre e
independente até que tenha penetrado cada continente,
visitado cada clima, varrido cada país, e soado em cada ouvido
até que os propósitos de Deus sejam cumpridos, e o Grande
Jeová diga que a obra está feita.

John Bytheway:

Essa declaração faz-te querer ficar de pé e aplaudir. É profética.
Acho que partilhei em outro, The Cincinnati Gazette, em um
artigo sobre o dia 3 de julho de 1844, relatando o martírio de
Joseph Smith, e as últimas três palavras do trecho foram: "Assim
termina o mormonismo". Eles pensaram: "Isso acabou", mas
não são muito bons em profetizar The Cincinnati Gazette
porque, 11 anos depois, não havia Cincinnati Gazette. Mas esta

00:12:42

ideia de que nada pode parar isto nesta parte da Carta de
Wentworth é muito convincente.
Irmão. Ahmad S. Corbitt:

00:13:20
Em muitas missões, os missionários estão a
baptizar mais convertidos durante a pandemia do que antes da
pandemia. O Senhor tem feito meios e providenciado meios,
muitos deles são através da tecnologia. Muitas pessoas se
sentem isoladas e humildes e precisam do Senhor e algumas
missões estão realmente batizando mais durante uma
pandemia, o que é incrível. É espantoso pensar assim. Nada
pode impedir o trabalho de progredir é a profecia.

Hank Smith:

00:13:56

"O padrão da verdade foi erguido." Nada pode parar este
trabalho. Adoro-o. E depois ele move-se. Sim, ele mexe-se. Ele
move-se directamente para os Artigos de Fé. Queres saber no
que acreditamos? É sempre engraçado para mim quando os
críticos da Igreja tentam dizer-nos em que acreditamos. Eu sou
tipo, espera. Tenho quase a certeza que posso dizer aquilo em
que acredito. Não é?

John Bytheway:

00:14:17

Eu ouvi uma vez Steven Robinson, o autor de Crendo em Cristo,
e ele falou, alguém lhe disse: "Vocês acreditam nisto ou
naquilo." E ele disse: "Sabem que mais? Eu sou o especialista do
mundo no que acredito." E todos nós podíamos dizer isso. "Eu
sei no que acredito. Sou o maior perito do mundo naquilo em
que acredito pessoalmente."

Hank Smith:

00:14:41

Sim. Então aí vem Joseph Smith dizendo: "Você quer saber, aqui
está o que nós acreditamos". Aqui está a nossa base."

Irmão. Ahmad S. Corbitt:

00:14:47
Eles são tão poderosos. E muitas crianças da
Primária têm-nas memorizadas. Uma vez que o Élder Perry
estava na casa dos noventa e disse que ainda tinha os Artigos de
Fé memorizados e que defenderia e ensinaria que as crianças
ainda continuam a memorizá-los e a aprendê-los, e ele poderia
recitá-los de quando era criança, décadas, muitas décadas
antes.

Hank Smith:

00:15:18

Algumas dessas canções ficam. Eu ainda posso cantá-las dos
meus dias de Primária.

John Bytheway:

00:15:22

dos dias da Primária.

Hank Smith:

00:15:23

Não te vou fazer sofrer através disso, isso seria... em todas as
coisas. Mas eu ainda posso, sim.

Irmão. Ahmad S. Corbitt:

00:15:29

Isso não seria adorável e um bom relatório.

Hank Smith:

00:15:32

Não seria adorável. Ele começa, e esta é a base de quem somos.
"Cremos em Deus, o Pai Eterno em Seu Filho, Jesus Cristo, e no
Espírito Santo." Quando falo com um aluno ou um amigo, que
está a passar pelo que chamam uma crise de fé, normalmente
volto aqui. Você acredita em Deus? Você acredita em Jesus
Cristo? E tu acreditas no Espírito Santo? Acredita? Vamos a isso.
Esta é a fundação. Vamos ver quão profunda esta fenda na tua
fé, quão profunda ela vai. Vai tão fundo? Você acredita em
Deus? Você acredita em Jesus Cristo? Você acredita no Espírito
Santo? Se podemos começar a partir daí, parece que podemos
construir algo forte.

Irmão. Ahmad S. Corbitt:

00:16:15
Óptima maneira de começar. E é engraçado
você falar sobre crise de fé porque Joseph Smith disse nas
Lectures on Faith, que saber que existe um Deus e seu caráter,
são duas das três principais coisas que você precisa saber para
ter fé em Deus.

Hank Smith:

00:16:33

Certo. Não podemos adorar um ser que não conhecemos.

John Bytheway:

00:16:36

E penso na Primeira Visão: "Ele chamou-me pelo nome e disse
apontando para o outro." O que é que ele aprendeu naquele
instante? "Ele era parecido comigo. Ele tinha mãos, tinha uma
voz, chamava-me pelo meu nome." Incrível o que ele aprendeu
naquele instante. E o que foi aquela coisa que o Profeta Joseph
Smith disse: "Uma vez, se você olhar..."

John Bytheway:

00:17:03

O que foi aquilo que o profeta Joseph Smith disse uma vez? "Se
você olhar para o céu por cinco minutos, saberá mais do que ler
tudo o que já foi escrito sobre o assunto". E é exactamente isso
que ele tem de fazer.

Irmão. Ahmad S. Corbitt:

00:17:12
Como pai, resgatou-o daquela escuridão
quando estava prestes a render-se ao desespero e à destruição,
como ele pensava e sentia na sua própria mente, José, o seu pai
salvou-o e afastou dele a escuridão. Que coisa paterna a fazer.

Hank Smith:

Sim, isso é lindo. Eu sempre disse aos meus alunos que quando
você acredita em Jesus Cristo, quando você acredita no Jesus
Cristo ressuscitado, todos os outros milagres se tornam muito
plausíveis. Se você acredita em um Jesus Cristo ressuscitado que
ainda vive hoje, todos os outros milagres se tornam realmente
uma espécie de batatas pequenas. Abre para um mundo de
possibilidades. A ressurreição de Jesus.

00:17:34

Irmão. Ahmad S. Corbitt:

00:18:00
Oh, isto é bom. As pessoas serão punidas pelos
seus próprios pecados, e não pela transgressão de Adão. Isso

não é tão libertador? A menos que você faça algo errado. Houve
alturas na minha vida em que pensei: "Oh não, vou ser
castigado pelos meus próprios pecados."
Hank Smith:

00:18:17

Prefiro ser castigado pelos pecados de John, porque não há
nenhum.

Irmão. Ahmad S. Corbitt:

00:18:23

John Bytheway:

Eu catalogo o meu num diário. Deixa-me tirar o volume quatro
para ti. Não, acho que a ideia de agência está aí afirmada. Acho
que muitos dos Artigos de Fé estavam a responder a perguntas
que provavelmente receberam na altura, e talvez até para dizer
onde somos distintos. Então a ideia de pecado original é
refutada nesse Artigo de Fé. A depravação do homem, um dos
princípios do Protestantismo é: "Bem, seremos punidos pelos
nossos próprios pecados, não pelas transgressões de Adão".
Isso é uma coisa boa de se saber. Lembro-me de Robert Millet
dizer uma vez à nossa turma: "Levantem a mão se são
responsáveis pela transgressão de Adão." E ninguém levantou a
mão. E ele disse: "Levantem a mão se foram afectados por isso.
Todos nós levantamos a mão." Mas essa é uma distinção muito
importante.

00:18:24

Veja, isso é o que eu estava pensando.

Irmão. Ahmad S. Corbitt:

00:19:19
E claro que isso nos leva à Expiação do Salvador,
"Para que, através dela, toda a humanidade seja salva pela
obediência às leis e ordenanças do evangelho." O Presidente
Nelson ensinou a todos nós, a igreja inteira, a nos referirmos à
Expiação como a Expiação do Salvador, ou a Expiação de Jesus
Cristo, em oposição apenas à Expiação, como vocês sabem.

John Bytheway:

Apenas a Expiação. Sim.

00:19:42

Irmão. Ahmad S. Corbitt:

00:19:44
Este tipo de acto amorfo, ou evento que nos
salva, em vez de Cristo nos salvar através desse acto.

Hank Smith:

00:19:51

Certo. Você não pode separar a Expiação de Jesus Cristo do
caráter de Jesus Cristo. Quem ele é. A única razão pela qual
temos uma Expiação de Jesus Cristo é por causa de Suas
escolhas, Seu caráter.

Hank Smith:

00:20:06

Interessante, John e Irmão Corbitt incorporam aqui que temos
Criação, Queda, Expiação. Se acreditas em Deus, tens um
criador. Tens a Queda e o verso dois na Expiação. Os três
pilares, realmente, do plano de salvação são Artigos de Fé: 1, 2,
e 3.

John Bytheway:

00:20:24

Uau.

Irmão. Ahmad S. Corbitt:

00:20:25

Bem, bem dito. Óptima observação.

John Bytheway:

00:20:27

Isso é óptimo. E eu gosto disso... Algo que precisamos declarar
que pode parecer um contraste pela obediência a leis e
ordenanças, e como o debate que continua, somos salvos pela
nossa fé? Somos salvos apenas pela graça de Cristo? Somos nós
salvos pelas nossas obras? E há este equilíbrio que entra aqui
com isto pela obediência às leis e ordenanças do evangelho.
Nós somos salvos pelo Salvador. Nós somos salvos pelo
Salvador. Nós não podemos ganhar a nossa salvação. Nós
sabemos disso. Mas o Salvador nos pediu que fizéssemos certas
coisas, e isso está mais ou menos aí. E eu adoro o que C.S. Lewis
disse que lhe perguntaram se fomos salvos pelo... Acho que ele
usou a fé ou boas obras. E ele disse: "Eu realmente tenho..."
Este é CS Lewis, "Eu realmente não tenho o direito de falar
sobre um assunto tão importante." Mas parece um pouco como
perguntar qual das lâminas de uma tesoura é mais necessária.

John Bytheway:

00:21:29

Que é... Que maneira brilhante de o dizer. Estamos a tentar ser
como o Salvador, mas o nosso esforço para nos tornarmos não
é o que nos salva. Mas Ele pediu-nos para nos tornarmos como
Ele. Tem-se falado muito sobre isso. Só acho interessante que o
Artigo de Fé 3 tenha essa idéia, toda a humanidade pode ser
salva pela obediência às leis e ordenanças do evangelho. E
então o 4 nos diz o que eles são.

Hank Smith:

00:21:58 É

exactamente isso, John. "Nós acreditamos que através da
Expiação de Cristo, toda a humanidade pode ser salva. ...”
Podias pôr um ponto final aí mesmo. Acreditamos que, através
da Expiação de Cristo, toda a Humanidade pode ser salva. E o
que é que ele nos pediu para fazer? Para sermos obedientes às
leis e ordenanças do evangelho, que são... E então nós...

John Bytheway:

00:22:16

E entra nela. E entra nela. Um homem deve nascer da água e do
Espírito. Por isso, sim.

Hank Smith:

00:22:21

Mas você está certo. A obediência não nos salva. É através do...
Toda a humanidade pode ser salva através da Expiação de
Cristo, ponto final. Nós não acreditamos que as nossas obras
nos salvam. Mas as nossas obras levam-nos para mais perto
Dele. Você se lembra da analogia de Brad, nosso amigo Brad
Wilcox, disse: "O Salvador pagou o preço inteiro por suas lições
de piano. Ele não quer ser pago de volta. Ele quer que você
pratique."

Irmão. Ahmad S. Corbitt:

00:22:47

Hank Smith:

É isso que ele pergunta. Tal como qualquer pai.

00:22:47

Sim. Oh, isso é óptimo.

Irmão. Ahmad S. Corbitt:

00:22:49

Hank Smith:

Ele só quer que você pratique. E é isso que é a obediência às leis
e ordenanças do evangelho, estamos dizendo: "Sim, obrigado
por pagar este preço". Eu vou praticar.

00:22:50

Essa é uma grande analogia.

Irmão. Ahmad S. Corbitt:

00:22:59
Sim. E o Rei Benjamin diz: "Ele quer que
sejamos firmes, sempre a abundar em boas obras." Porquê?
Para que Cristo, o Senhor onipotente, vos sele o seu, para que
sejais levados para o céu, através da sabedoria, poder, justiça e
misericórdia daquele que criou todas as coisas. Então é ele que
fará a salvação, e o levar para o céu. O nosso papel, e
responsabilidade, e dever, e oportunidade, e privilégio, é
abraçá-lo. Ele nos levanta, mas nós temos que abraçá-lo. E nós
O abraçamos pelas leis e pela obediência às leis e ordenanças
do evangelho.

Hank Smith:

00:23:42

Isso é lindo. O Salvador traz-me ao céu. Fé, arrependimento,
minhas alianças de batismo, meu batismo e o Espírito Santo
fazem com que eu queira estar lá. Que eles podem fazer de
mim a pessoa que eu preciso ser para querer estar no céu. Isso
faz sentido, John? A ideia está aberta para mim por causa da
Expiação, mas será que eu a quero? Bem, é aí que estes entram.
Eles vão mudar o que eu quero.

John Bytheway:

00:24:13

Presidente Dallin H Oaks, eu adorei isso. Sim, acho que foi em
Outubro de 2000, a conversa que ele deu chamava-se, "O
Desafio de se Tornar". Vou tentar parafraseá-lo. Não é só o que
sabemos e nem sequer é o que fazemos, mas quando sabemos
o que fazer, fazemos o que sabemos, começamos a tornar-nos
algo diferente. E quando o Salvador trabalha em nossas vidas,
nós nos tornamos diferentes. E como você disse Hank, nós
começamos a perder o desejo de pecar. E assim, mãos limpas,
coração puro. Podemos ser limpos de nossos pecados, mas de
coração puro, estamos tentando perder nosso desejo de pecar
como o povo do Rei Benjamim.

John Bytheway:

00:24:47

E eu sempre me perguntei, isso é permanente? Há algum
formulário de pedido no Livro de Mórmon que eu possa retirar
e inscrever-me para isso, onde eu obtenho isso
permanentemente? Mas então o rei Benjamin diz: "Vou te dar
um nome", e eu não acho que seja permanente. Acho que todos
já sentiram isso. Ouvimos uma conversa inspiradora ou algo

assim e ficamos tão entusiasmados que temos que voltar ao
trabalho, voltar à escola, voltar ao mundo, e então precisamos
continuar voltando onde o espírito está para ter esse mesmo
sentimento novamente. Para perder o nosso desejo de pecar.
Irmão. Ahmad S. Corbitt:

00:25:15
Estas pessoas fizeram um pacto. E como João
disse, ele lhes deu um nome, e disse que o pacto que vocês
fizeram é um pacto justo. A obediência às leis e ordenanças do
evangelho, e é claro que as ordenanças acompanham os
convênios, e os convênios acompanham as ordenanças.

Hank Smith:

Joseph Smith é a idade em 18 ?... Ele está expondo o evangelho
de uma maneira tão simples.

00:25:34

Irmão. Ahmad S. Corbitt:

00:25:43

Sim. Ele tem 36 anos.

Hank Smith:

00:25:43

Não sei se eu poderia ter feito isto. Sim, não sei se poderia ter
feito isto. Aos 36 anos não sei se poderia ter dito: "Em que
acreditas? Bem, deixe-me começar pelo início, deixe-me lançar
os alicerces e torná-lo simples, bonito e poderoso, tudo ao
mesmo tempo. Porque não vou em frente e escrevo isto para
ti?"

Hank Smith:

00:25:57

Estes quatro princípios e ordenanças. A fé, o arrependimento, o
batismo e o Espírito Santo. Quantas vezes, no Livro de Mórmon,
voltamos a esses quatro princípios e ordenanças? Você tem 2
Néfi 31. O Salvador faz isso em 3 Néfi i 11. Ele o faz novamente
em 3 Néfi 27. Volte a esses princípios e ordenanças
repetidamente. Esta é a base de tudo o que fazemos.

John Bytheway:

00:26:25

Eu tinha um amigo na minha ala que me deteve uma vez.
"Espere, você ensinou o Livro de Mórmon?" E: "Sim, ensinei."
Ele disse: "Bem, qual foi a única coisa que aprendeste ao longo
destes anos todos?" E pensei nisso, e disse: "A prevalência dos
primeiros princípios do Livro de Mórmon. Fé em Cristo e
arrependimento, uma e outra vez. E, às vezes, as ordenanças
também. Mas fé, arrependimento, fé, arrependimento." E
quero enfatizar, a fé pode ser apenas o que queremos que
aconteça, mas não é fé no que queremos. Não é só a esperança
de que o sol saia amanhã. É a fé no Senhor Jesus Cristo, e no
que Ele quer.

John Bytheway:

00:27:04

E eu lembro-me da minha história, Hank, de doar um rim ao
meu irmão. E eu a pensar que éramos tão abençoados. O David
estava a fazer um projecto para a Igreja, e eles precisavam disto
urgentemente. Era para ajudar na tradução da Conferência
Geral e enviá-lo para o mundo. E ele tinha inventado esta coisa

que separava os níveis de volume. É uma longa história. Apenas
pensou nisso. E o Ancião Rex Pineagar deu-lhe uma bênção, e
eu pensei: "Ele vai curá-lo." E todos nós tínhamos fé. Ele vai
curá-lo, e não o fez. E o que ele disse foi: "O teu corpo não vai
rejeitar o novo elemento." Esse novo elemento estava em mim.
John Bytheway:

00:27:45

Então eu tenho que doar aquele rim, mas aprendemos uma
lição tão maravilhosa. A fé não é fé no que se quer, é fé no
Senhor Jesus Cristo. E ele tinha um plano melhor. E às vezes isso
implica uma confiança real nele, que ele sabe melhor do que
talvez a fé no que queremos que aconteça. Não, o primeiro
princípio é a fé no Senhor Jesus Cristo.

Hank Smith:

00:28:11

Isso é fantástico, John. Acho que o Élder Maxwell acrescentou:
"A fé no Senhor Jesus Cristo inclui a fé no tempo do Senhor".

John Bytheway:

00:28:17

No seu tempo.

Irmão. Ahmad S. Corbitt:

00:28:19
Acho que a fé no Senhor Jesus Cristo inclui a fé
na capacidade do Salvador de nos usar também. Portanto, há
alguma confiança em nós mesmos, enquanto caminhamos com
Ele, que podemos fazer todas as coisas através de Cristo, o que
nos fortalece, como disse Paulo.

John Bytheway:

Rapaz, essa é uma boa maneira de pensar nisso. Você recebe
um chamado que acha que não pode fazer, mas se você tem fé
em Cristo, então você tem fé que Ele te chamou. Uau, essa é
uma boa maneira de... Eu adoro isso.

00:28:36

Irmão. Ahmad S. Corbitt:

00:28:48
Pregar o Meu Evangelho diz incluir na fé em
Cristo, confiando em Cristo, e também confiando que Ele
cumprirá as suas promessas. E assim, parte da promessa de ser
chamado e ordenado e separado, ou o que quer que aconteça
conosco em nosso chamado, é que o Senhor, ao nos chamar, o
1 Néfi 3:7, declarou essencialmente que você pode fazer isso. E
na verdade, isso vai direto para o número cinco. Não quero me
antecipar a nós, mas: "Cremos que um homem deve ser
chamado por Deus por profecia e pela imposição de mãos
daqueles que têm autoridade para pregar o evangelho e
administrar nas suas ordenanças". O que significa: "Chamado
por profecia"? Sugere-me, uma antevisão da pessoa que é
chamada. Que ela ou ele pode fazer este chamamento. Muito
semelhante ao que Alma ensina em Alma 13 sobre a
antevidência de Deus.

John Bytheway:

É importante porque acho que este Artigo de Fé pode ter sido
uma resposta à ideia do sacerdócio de todos os crentes. Que se

00:29:53

você acredita e ama a Bíblia, então você tem o sacerdócio. E eu
acho que podemos estar um pouco mais próximos da nossa
teologia do que dos nossos amigos católicos, que acreditam,
não há realmente sacerdócio, há realmente chaves. E nós
acreditamos que um homem deve ser chamado por profecia
por aqueles que têm autoridade. Há uma idéia de alguns que
têm autoridade e têm chaves para fazer isso. Eu acho que é
enorme, realmente.
Hank Smith:

00:30:29

Homem, esta ideia de que a fé no Senhor Jesus Cristo inclui a fé
no que ele vê em mim. Que eu acredito em mim porque Ele
acredita, e isso faz parte de acreditar nEle. Eu nunca pensei
nisso dessa maneira, mas eu realmente gosto disso. Porque
muitas vezes, especialmente no mundo de hoje, os nossos
adolescentes acham que não têm nenhum valor. Eu sou uma
pessoa sem valor. Sou um desperdício de espaço. E a fé no
Senhor Jesus Cristo inclui agora a fé que você é importante
porque Ele o declarou ser. Portanto, se você realmente acredita
nEle, você acredita em você.

John Bytheway:

00:31:05

Eu amo o início do novo tema do sacerdócio Aarônico.
Relativamente novo. "Sou um filho amado de Deus, e Ele tem
uma obra para eu fazer." E a fé nisso.

Hank Smith:

00:31:19

E o irmão Corbitt.

Irmão. Ahmad S. Corbitt:

00:31:21

Hank Smith:

Gostei do que fez com o versículo cinco, que disse: "Ela ou ele".
Assim, quando Joseph Smith escreve: "Acreditamos que um
homem deve ser chamado por Deus", poderíamos facilmente
acrescentar ali mesmo, acreditamos que um homem ou mulher
chamado por Deus (...)". Que homens e mulheres são ambos
usados pelo Senhor nesta obra.

00:31:21

Sim.

Irmão. Ahmad S. Corbitt:

00:31:38
Sim. E pense nas irmãs missionárias. Pense em
um conselheiro na presidência da Sociedade de Socorro, ou na
presidente da Primária, ou em quem quer que seja. Os irmãos
são muito claros: essas irmãs lideram, ensinam, administram o
evangelho pelo poder do sacerdócio.

John Bytheway:

O Presidente Oaks deu essa palestra e disse: "Quando uma
mulher é separada para servir na sua vocação, ela está a servir
com autoridade do sacerdócio." Então ele disse: "Que outra
autoridade poderia ser?" Estamos a fazer o trabalho de Deus na
Terra. Que outra autoridade poderia ser essa? Ou que outra
autoridade poderia ser essa?

00:32:01

Irmão. Ahmad S. Corbitt:

00:32:18
Quando John e eu treinamos, sendo John
membro do Conselho da Presidência Geral dos Jovens, quando
treinamos outros no Programa Infantil e Juvenil, usamos uma
declaração do Presidente Nelson, que implora aos líderes
adultos que deixem os jovens liderar. Ele diz: "A autoridade do
sacerdócio terá sido delegada a eles". Essa é a citação. E depois
estou parafraseando o resto, mas para liderar em seus
quóruns... quorum e presidências de classe. Ele definitivamente
inclui as Moças nisso, e ao dizer que a autoridade do sacerdócio
terá sido delegada a elas. Por isso, precisamos deixá-las liderar e
exercer essa autoridade.

Irmão. Ahmad S. Corbitt:

00:33:01
Que, por profecia, me leva também à 138ª
Secção, Joseph F. Smith diz: "Observo que estavam", e num
minuto, "que também estavam entre os nobres e grandes que
foram escolhidos no início, para serem governantes na Igreja de
Deus." E ele está a falar de pessoas particulares. Mas então ele
continua e diz: "Mesmo antes de nascerem, eles, com muitos
outros..." E é o "Com muitos outros", que descreve a nossa
juventude, os nossos filhos e muitos outros na Igreja de hoje, e
ainda não na Igreja. "Eles, com muitos outros, recebem as suas
primeiras lições no mundo dos Espíritos, e estavam preparados
para sair no tempo devido do Senhor para trabalhar na sua
vinha para a salvação das almas dos homens". E assim sendo,
meu Deus, sendo chamados pela profecia. O Senhor me avisou
que eu recebi a primeira lição...

Irmão. Ahmad S. Corbitt:

00:34:03
O Senhor soube de antemão que eu recebi as
minhas primeiras lições e que estava preparado? Claro que sim.

Hank Smith:

Yep. Faz-me lembrar Jacob 5, Senhor da vinha, que
aparentemente não sabe o que fazer, mas eles chamam os
servos, certo? Este grupo predestinado. Venha ajudar-nos. E o
vinhedo está salvo. Acho que tudo isto se liga muito bem.

00:34:06

Irmão. Ahmad S. Corbitt:

00:34:22
Mas um jovem que está sendo chamado para
alguma coisa, ou alguém que está sendo chamado para alguma
coisa, pergunta a si mesmo: Estou sendo chamado pela
profecia? Será que o Senhor já se apercebeu? E Joseph Smith
ensinou que os chamados que recebemos nesta vida eram
conhecidos de antemão pelo Senhor.

John Bytheway:

Faz-me lembrar a tese de Steven Robinson no seu livro
"Acreditando em Cristo". E ele escolheu o título, Crendo em
Cristo, o meu entendimento é que muitas pessoas acreditam
em Cristo, mas não acreditam Nele.

00:34:38

Irmão. Ahmad S. Corbitt:

00:34:53

É exactamente isso.

John Bytheway:

00:34:54

Não acredito que se aplique a mim, e gosto disso. Não, você
pode acreditar Nele. Podes acreditar no que ele disse sobre ti,
que alguns de nós são como: "Oh, eu sei que foram todos os
outros, mas eu não sei sobre mim."

Irmão. Ahmad S. Corbitt:

00:35:08

Certo.

John Bytheway:

00:35:09

Mas ter fé em Cristo? Sim, mas ter fé em Cristo? Isso é um
pensamento bonito.

Hank Smith:

00:35:13

Ele fez a analogia de você não acreditar na eletricidade a menos
que você a use, certo? Você pode acreditar na eletricidade e ser
como, não seria ótimo se tudo isso se aplicasse a mim? Mas eu
vou ficar aqui sentado, escuro na minha casa. Ele disse: "Usa-a,
usa-a. Se acreditas nela, usa-a."

John Bytheway:

00:35:29

E penso que às vezes também nos nossos treinos o Irmão
Corbitt falava da importância de separar estes jovens para
servirem nas presidências das suas classes, para que ouçam o
que o Senhor lhes quer dizer durante esse tempo.

Hank Smith:

00:35:45

Estou interessado no Artigo de Fé 6, porque ambos tiveram um
aumento, tenho a certeza que nos últimos anos, um aumento
da interacção com os apóstolos e profetas. Portanto, estou
interessado no que vocês têm a dizer sobre este versículo:
"Cremos na mesma organização que existia na Igreja Primitiva,
apóstolos, profetas e pastores", que eu diria que são bispos,
professores, evangelistas. Não diremos que estamos olhando
para patriarcas lá?

Irmão. Ahmad S. Corbitt:

00:36:15

Hank Smith:

Como evangelistas?

00:36:15

Certo?

Irmão. Ahmad S. Corbitt:

00:36:17

Hank Smith:

00:36:19

Penso que a nossa audiência adoraria ouvir de ambos sobre a
Igreja Primitiva e as vossas experiências com os apóstolos e
profetas.

John Bytheway:

00:36:27

Leve-o daqui, irmão Corbitt. Eu não tenho quase tanto como tu.

Irmão. Ahmad S. Corbitt:

Sim. Isso foi o que Joseph Smith ensinou.

00:36:32
É um grande privilégio e uma experiência
poderosa. Posso começar, porém, como um garoto de 17 anos?
Lá estava eu, acabado de terminar o ensino médio na Filadélfia,
como você sabe, e minha família tinha se mudado para o sul de
Nova Jersey, que era uma espécie de subúrbio da Filadélfia do

outro lado do rio Delaware. Os missionários vieram, eles estão
ensinando nossa família, e eu me lembro distintamente da lição
sobre os apóstolos. Eles abriram um flip chart e lá estavam o
Presidente Kimball, o Presidente Tanner e o Presidente Romney,
e depois Doze Apóstolos debaixo deles, e disseram que havia
Doze Apóstolos na Terra novamente. E eu disse: "Verdade?
Onde eles estão?" E eles disseram: "Oh, eles estão em Utah, na
sede da Igreja". E lembro-me, isto é tão estranho de tentar
explicar, mas era como se eles respondessem a uma pergunta
que eu não sabia que tinha. Eu pensei, este é um garoto de 17
anos que está pensando que esse é um ponto importante, que a
Igreja Restaurada tem aquele escritório e aqueles líderes
novamente na terra. E agora é um privilégio tanto que John e eu
temos que ser guiados por eles, liderados por eles, nos
encontrarmos periodicamente com eles e ouvir seus conselhos
diretos. Eles amam os membros da Igreja, as crianças, os jovens.
É maravilhoso sentir esse amor.
John Bytheway:

00:38:16

Irmão. Ahmad S. Corbitt:

Eu ouvi dizer por um casal que disse que cada interação que tive
com esses profetas e apóstolos hoje confirma que eles são o
povo que você espera que sejam quando não estão por perto.
Lembro que um amigo meu me disse que uma vez ele teve que
fazer uma apresentação para a Primeira Presidência, e ele
estava muito nervoso e eles podiam dizer que ele estava
nervoso. Ele olhou para cima e o Presidente Uchtdorf deu-lhe
dois polegares para cima. "Você está indo muito bem", certo?
Ele disse: "Acabou de me confirmar que eles são as pessoas que
eu espero que sejam." Eles são mesmo. Não que sejam
perfeitos, mas que têm o carácter que nós esperamos que
tenham.
00:38:54
Além de os ver periodicamente e de estar em
reuniões ocasionais com eles, eu tenho um amigo, ele estava a
viver no Texas na altura e a tirar o seu MBA, e ele e a sua família
assistiram a uma reunião multi-stake onde Elder Oaks falou. Isto
foi há muitos anos. O Elder Oaks contou uma história, e meu
amigo reconheceu que havia um pedaço da história que não
estava lá. Então, depois ele foi até Elder Oaks e disse: "Notei
que você deixou essa parte de fora da história". Eram só os dois,
e por contexto, isto torna-se importante mais tarde, o meu
amigo é branco. Então ele perguntou isto ao Elder Oaks, e eram
só os dois, e o Elder Oaks disse: "Deixei essa parte da história de
fora porque a considero racista, e não a queria repetir". O meu
amigo disse-me mais tarde. Não estava presente nenhuma
pessoa que... Não havia uma minoria presente ou alguém a
ouvir isto. É só quem é o Elder Oaks. É apenas o homem, o
Presidente Dallin H. Oaks. Tenho tantas histórias, e tenho a

certeza que vocês os dois têm outras, em que se mostra que são
quem apresentam para ser e a quem o Senhor chama.
Hank Smith:

00:40:25

Absolutamente. Eu sei que provavelmente não era esse o
propósito do Artigo de Fé 6, mas eu estava entusiasmado em
perguntar.

John Bytheway:

00:40:33

Eu olho para a ordem dos Artigos de Fé e lembro-me que eles
vêm talvez criados, como se estas fossem perguntas frequentes,
mas vamos colocar as coisas mais importantes em primeiro
lugar. Então, olhe, como você disse, Hank: Criação, Queda,
Expiação. O que é Deus, e quem sou eu, e quem é o Salvador?
Eu acho significativo que a Igreja não desça até o número 6. Não
é o Artigo de Fé número 1, você tem que estar na nossa Igreja.
Não há nada como isso. Deus é real e o Salvador é real, o
Espírito Santo é real. E os homens serão punidos pelos seus
próprios pecados, não pela transgressão de Adão. Qual é o meu
estado? Através da Expiação de Cristo podemos ser salvos. Nós
precisamos dessas ordenanças. Onde é que as vamos buscar? É
até às 6, onde temos a primeira menção da Igreja.

John Bytheway:

00:41:24

Quem me dera que isso fosse um pensamento original para
mim. Mas Stephen R Covey, escreveu um livro chamado "Os Seis
Eventos da Restauração". Você sabe sobre os sete hábitos. Bem,
os seis eventos da Restauração Brother Covey sugeriu a ordem
dos eventos da restauração são uma fórmula para resolver os
problemas da vida, e você sempre começa com quem é Deus e
quem sou eu? E depois, quem é o Salvador? O que é o
evangelho? Onde eu vou para aceitar o Salvador? E que eles se
desdobrem dessa maneira. Eu nunca tinha pensado nisso antes.
Acho que ouvi o irmão Covey uma vez, em uma Semana de
Educação, dizer também que se você olhar para a ordem dos
Artigos de Fé, verá a ordem em que as coisas se desmoronaram
quando a Apostasia começou, que começou com a natureza de
Deus, e depois com o pecado original e coisas desse tipo. Eu
nunca tinha visto dessa maneira antes, mas achei que era um
pensamento divertido de interjeição quando você vê que a
Igreja não está aparecendo até o número 6.

Irmão. Ahmad S. Corbitt:

00:42:25
Quão perspicaz é isso? Sim. Como você disse,
com as ordenanças sendo mencionadas em 3, 4 e 5, e depois a
igreja aparecendo para administrar essas ordenanças em 6.

John Bytheway:

Durante esta pandemia, porque não ficamos em casa para a
Igreja? Bem, nós vamos porque é lá que há ordenanças como a
participação no sacramento. Isso é importante. O Senhor quernos lá para renovar convênios e participar do sacramento. É
outra razão pela qual a Igreja... O Élder Christofferson deu uma

00:42:37

palestra em, quero dizer 2015, chamada "Porquê a Igreja?" É
divertido desmontar isso, e você pode simplesmente fazer
pontos de todas as razões pelas quais nos reunimos, nos
fortalecemos uns aos outros, choramos com aqueles que
choram, confortamos aqueles que precisam de conforto. É
importante, mas eu acho interessante que estas coisas
fundamentais sejam mencionadas primeiro, antes que a
organização da Igreja seja mencionada no número 6.
Irmão. Ahmad S. Corbitt:

00:43:30.
Isso é tão bom. Outro casal por que a Igreja, o
Presidente Oaks acabou de falar sobre isso.

John Bytheway:

Apenas mais recentemente.

00:43:36

Irmão. Ahmad S. Corbitt:

00:43:38
Nesta conferência passada. Uh-huh
(afirmativo). Outros dois pontos que ele fez, um, claro, é o
sacramento para nos ajudar no processo de arrependimento e
renovação de nossos convênios, sendo este um decreto, um dos
principais de que estamos falando aqui nestes Artigos de Fé,
mas outro é, adoro a frase dele que, "Nós nos associamos com
pessoas que nos testam e a quem testamos".

John Bytheway:

Sim.

00:44:17

Irmão. Ahmad S. Corbitt:

00:44:17
E tu tens. Você se encontra... A Igreja reúne
pessoas díspares, diferentes e diversas, e convida-nos a todos a
vir a Cristo e a percorrer o mesmo caminho, e aprendemos
paciência e ensinamos paciência aos outros connosco mesmos.

John Bytheway:

00:44:40

Sim.

Hank Smith:

00:44:41

Preciso de dizer ao Mapleton 6th Ward que os ajudei bastante a
testá-los, aos meus vizinhos, e aos meus, oh, meu Deus. Isso é
tão engraçado.

Irmão. Ahmad S. Corbitt:

00:44:51
testamos."

Hank Smith:

Sim. É verdade.

00:44:54

"As pessoas testam-nos e a quem nós

Irmão. Ahmad S. Corbitt:

00:44:55
Eu posso ou não estar a citá-lo exactamente,
mas esse era o seu conceito. Eu adoro, Hank, que você seja o
presente de Deus para o Mapleton, qual ala?

Hank Smith:

A sexta ala. Sim, a ala 6 de Mapleton.

00:45:06

Irmão. Ahmad S. Corbitt:

00:45:06

The Mapleton 6th Ward.

Hank Smith:

00:45:08

Aprendi que são pessoas muito pacientes, e isso é porque faço
parte da ala deles há 11 anos.

John Bytheway:

00:45:15

Requer muita fé.

Hank Smith:

00:45:17

Sim. Eles suportaram todas as coisas.

John Bytheway:

00:45:21

Sim. E o Élder Christofferson disse que isso nos dá um lugar para
experimentar a aplicação da doutrina divina, e ele fala sobre
idiossincrasias, e então ele disse, ou como o Presidente Packer
costumava dizer, idiossincrasias.

Irmão. Ahmad S. Corbitt:

00:45:41

John Bytheway:

Não.

00:45:43

No meu caso, pelo menos,

Irmão. Ahmad S. Corbitt:

00:45:45

O que eu infligi aos meus membros.

John Bytheway:

00:45:46

Qual foi a... Eu acho que foi Eugene Inglaterra que disse: "A
Igreja é tão verdadeira quanto o evangelho, porque ele quis
dizer que este é um lugar para experimentarmos todas estas
coisas e fé e arrependimento e tudo, e para testarmos, sermos
testados e testarmos os outros".

Hank Smith:

00:46:05

Yep. Ocasionalmente na BYU eu ensino o Novo Testamento. Eu
recebo um aluno que diz: "Bem, eu amo Jesus. Eu não tenho
tanta certeza sobre religião organizada." Eu digo: "Ouça, se você
ama Jesus, Ele ama a religião organizada. Jesus quer isto. Isto é
algo que está claro na Bíblia, claro no Livro de Mórmon, claro na
Doutrina e Convênios. Ele nos quer em uma religião
organizada." Acho que é por isso que estamos a falar sobre isso.
John, você escreveu aquele livro sobre Moroni. Quero dizer,
esse capítulo completo é para nos reunirmos frequentemente,
cantar, rezar.

John Bytheway:

00:46:36

Reunir. As pessoas dizem: "Sim, eu não acredito na religião
organizada." Eu digo: "Vão para o berçário. Não é assim tão
organizado." Mas quando se olha para... E eu acabei de
defender um bando de líderes do berçário.

Hank Smith:

00:46:48

Sim, desculpe.

John Bytheway:

00:46:50

Quando olhas para o Moroni, e obrigado, Hank, por teres falado
nisso. O Moroni substitui o pai dele. O que devo fazer? Não
tenho casa, não tenho pratos, não sei quanto tempo vou viver,
não sei de nada. Então ele é como o Mórmon 9. Ouve, acredita
em Cristo. Fundamental, certo? Vou dar-vos um exemplo do

que acontece às nações quando não acreditam em Cristo, e darnos o Livro do Éter. Depois, ele regressa. Tenho mais algumas
coisas a dizer, e não é até Moroni 6 que ele começa a
mencionar a Igreja. É muito parecido. Ele fala do sacerdócio, das
ordenanças e orações sobre o sacramento e como demos o
Espírito Santo, e depois Morôni 6, eis como operamos a Igreja.
Obrigado por mencionar isso, porque é uma ordem de eventos
semelhante à dos Artigos de Fé.
Hank Smith:

00:47:40

Acho que é uma boa altura, John, só para nós. Não fazemos isto
muitas vezes no followHIM, mas para qualquer um que esteja a
ouvir, o convite, por favor, vá à igreja. Por favor, por favor. Eu
conheço algumas pessoas apenas, "Oh, não é para mim. Oh, eu
gosto de tudo sobre o evangelho, mas eu só... Alguém me
ofendeu," seja lá o que for. Por favor, por favor, venha juntar-se
a nós no domingo. Venha ser testado e ser...

John Bytheway:

00:48:04

Sim. E seja... Sim, e seja...

Hank Smith:

00:48:06

E testar outros. Venham e sejam testados e testem os outros.

John Bytheway:

00:48:09

Precisamos de ti lá. Nós precisamos de você lá. Acho que às
vezes enfatizamos que você precisa da Igreja, mas acho que às
vezes devemos enfatizar que a Igreja precisa de você. Nós
precisamos de todos nós. Precisamos de todos nós para nos
ajudarmos uns aos outros e talvez até para nos testarmos uns
aos outros.

Irmão. Ahmad S. Corbitt:

00:48:22
E Jesus certamente no Novo Testamento
organizou a religião.

Hank Smith:

Sim.

00:48:27

Irmão. Ahmad S. Corbitt:

00:48:27

Hank Smith:

É muito claro. É muito claro o que o Salvador sente sobre nós
estarmos organizados.

00:48:30

Ele mesmo organizou a Sua Igreja.

Irmão. Ahmad S. Corbitt:

00:48:36
É um grande tema para nos reunirmos e
adorarmos o Senhor. Eu adoro o versículo sete. "Cremos no
dom de línguas, profecia, revelação, visões, cura, interpretação
de línguas, e assim por diante." Está tudo bem fora do Novo
Testamento. Parece fluir muito naturalmente do versículo 6.
Versículo 6 sendo escritórios, e depois versículo s7 sendo
operações.

John Bytheway:

Sendo presentes.

00:49:05

Irmão. Ahmad S. Corbitt:

00:49:05

do Espírito Santo. Presentes.

John Bytheway:

00:49:07

Pergunto-me se eles têm muitas perguntas sobre isso, porque
lemos no pano de fundo cultural do dia de Joseph Smith que
havia os Quakers tremores e havia até... Qual era a seção de
Doutrina e Convênios, Hank, onde o Senhor advertiu as pessoas,
porque havia duas pessoas caindo e...

Hank Smith:

00:49:24

Certo.

John Bytheway:

00:49:25

Um salto à volta das secções.

Hank Smith:

00:49:27

Nessas secções anteriores, sim.

John Bytheway:

00:49:27

Sim. E foi como, não, isso não é, você está indo longe demais,
ou isso não é de Deus. E isto é uma declaração de: "Nós
acreditamos nas mesmas coisas no Novo Testamento". E eu
adoro que eles tenham acrescentado a interpretação de línguas.
Se alguém está apenas falando em línguas e ninguém está lá
para entender, isso não soa como uma casa de ordem. Alguém
vai estar lá para interpretar.

Irmão. Ahmad S. Corbitt:

00:49:50
E o profeta Joseph Smith encontrou isso a certa
altura, quando foi para Ohio. Nos parágrafos 39, 40, 41,
estamos por volta daquela época na História da Igreja em que
ele estava falando sobre essas questões.

Hank Smith:

00:50:06

Há um livro, um livro maravilhoso que me foi recomendado
chamado "Mormonismo em Transição". É definitivamente uma
bolsa de estudos. Não é uma leitura fácil. Demorei algum tempo
para o ler. Mas Thomas Alexander escreveu o livro e fala sobre
como passamos da Igreja dos anos 1870, 1880, uma espécie de
polígamos em Utah, para os anos 1920, 1930, onde temos
santos dos últimos dias em todo o país e eles estão servindo no
Senado. Ele diz que há 50 anos ali mesmo, o Mormonismo em
Transição. Ele fala sobre o dom da língua tornar-se uma reunião
de jejum e testemunho. Ele disse que foi uma transição em que
deixaram de falar em línguas e começaram essa tradição de vir
até o púlpito e prestar testemunho. Foi uma coisa fascinante
que ele falou que eles disseram... Nunca houve um oficial como,
ei, nós não estamos mais falando em línguas. É que tipo...

Hank Smith:

00:51:03

... nunca houve um oficial como, ei, nós não estamos mais
falando em línguas. Apenas fez esta transição gradual de, "Suba
e nos ofereça seu testemunho contra esta idéia de falar em
línguas e interpretação de línguas". Porque as pessoas podem
se perguntar, onde isso foi parar? O que aconteceu lá? E foi um

livro realmente fascinante. Se ambos o quiserem ler, é um slog
para passar. É mesmo. É tão bem pesquisado. Ele basicamente
leva esses 50 anos e diz aqui o que aconteceu com os jovens.
Aqui está o que aconteceu com as jovens mulheres. Aqui está o
que aconteceu com a Primária. Aqui está o que aconteceu com
a Escola Dominical. Aqui está o que aconteceu com a
Correlação. Ele apenas passa por toda a Igreja durante esse
período de 50 anos e como ela transitou do que era para o que
temos hoje.
Hank Smith:

00:51:48

De qualquer forma, uma leitura fascinante. Chama-se
"Mormonismo em Transição". A única razão pela qual o li foi
porque Alex Baugh me disse que estava em seus cinco principais
livros que ele já havia lido sobre a história da Igreja. E então eu
disse, bem, eu vou buscá-lo. E é, quero dizer, definitivamente
não é, era uma centena de páginas na Primária, quero dizer, eu
estava tipo, uau, você realmente fez sua pesquisa aqui. É
fascinante.

Hank Smith:

00:52:12

E lembro-me dele dizer: Para onde foi o dom da língua? Tornouse realmente uma reunião rápida e de testemunho.

Hank Smith:

00:52:18

Bem, vamos continuar irmão Corbitt, você leva-nos para fora e
leva-nos através do 8 através do resto aqui.

Hank Smith:

00:52:25

8 diz: "Cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, tanto quanto é
traduzida correctamente. Cremos também que o Livro de
Mórmon é a palavra de Deus". Ame esses dois pilares básicos de
nosso cânon, aos quais, é claro, o Senhor e sua sabedoria
acrescentaram.

John Bytheway:

00:52:43

E acho que era importante tomar uma posição sobre a Bíblia,
que amamos a Bíblia, queremos ter a certeza que é traduzida
correctamente, interpretada correctamente assim por diante.

Hank Smith:

00:52:53

Dois pilares básicos do nosso cânone.

Irmão. Ahmad S. Corbitt:

00:52:56

Hank Smith:

Sim.

00:52:58

Sim, não achas?

Irmão. Ahmad S. Corbitt:

00:52:58
Claro, ele acrescentou-lhes obviamente na sua
sabedoria e nós estamos enriquecidos por isso.

Hank Smith:

E ele também orientou Joseph Smith a conduzir a tradução da
Bíblia para Joseph Smith. E considero a quantidade de escrituras
que temos apenas como resultado desse exercício. Pense na

00:53:06

seção 76, pois ele está traduzindo João 5 e outras escrituras.
Sim, ele está a traduzir João 5 e outras escrituras.
Irmão. Ahmad S. Corbitt:

00:53:28
Isso é interessante. Então, sim, agora temos a
Igreja e temos a Bíblia. Joseph Smith fá-la... é quase como se,
não sei, John, o que disseste? Foi assim que o evangelho surgiu.
Nós temos a Primeira Visão.

John Bytheway:

Sim, está a desenrolar-se.

00:53:41

Irmão. Ahmad S. Corbitt:

00:53:43
Sim. E então chegamos à Bíblia, oh, e a
Tradução de John Smith, e o Livro de Mórmon que foi, como
conversamos este ano, esses eram os seus dois grandes, como
você chamou, John? Você o chamou de Evangelho 101:
Traduzindo o Livro de Mórmon e depois...

John Bytheway:

00:53:55

Certo. E a escola de pós-graduação, que era Joseph Fielding
McConkie, era a JST. Porque o Livro de Mórmon, como já
dissemos, é uma grande fé, arrependimento, fé em Cristo,
arrependimento, batismo, dom ao Espírito Santo, perdurar até
o fim. E rapaz, mas depois o EJT. Uau. E todas as coisas que
vieram disso e da Doutrina e Convênios. E isso leva-nos
directamente ao número 9, não é verdade, rapaz?

Hank Smith:

00:54:20

. O que dizes sobre isso, irmão?

John Bytheway:

00:54:25

O cânone não está fechado.

Hank Smith:

00:54:27

João, leia 9 para nós, este é um importante Artigo de Fé, que
ainda não foi cumprido, certo? Quando as pessoas me dizem:
"Oh, e isto, e isto, e isto?" Eu digo: "Até onde eu sei, o Artigo de
Fé 9 ainda está em vigor, ainda há muitas coisas grandes e
importantes que vão ser reveladas. Nós temos uma Restauração
Contínua."

John Bytheway:

00:54:48

"Nós acreditamos em tudo o que Deus revelou, tudo o que Ele
agora revela. E acreditamos que Ele ainda revelará muitas coisas
grandes e importantes pertencentes ao Reino de Deus".
Portanto, há lá um passado, presente e futuro.

John Bytheway:

00:55:01

E penso que talvez em contraste com a ideia de que Deus falou,
nós temos a Sua palavra, agora apenas governamos a nossa vida
de acordo com isto. Mas é um Deus que continua a falar.

John Bytheway:

00:55:14

E acho que partilhei antes dessa experiência que o nosso amigo,
Dr. Robert Millet, teve como estudante de estudos bíblicos no
estado da Florida. Eu já lhe disse isso? Ele disse que era o único

membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias
na classe. E o professor sabia disso. E ele continuou dizendo que
o cânone das escrituras está fechado, estabelecido, consertado
e estabelecido. E ele escreveu isso no quadro. E então ele falava
um pouco mais sobre isso, andava pela sala e voltava. O cânone
está fechado, pronto, fixo, estabelecido, e ele andava mais um
pouco pela sala, ficando mais animado. O cânone está fechado,
pronto, fixo, fixo e estabelecido. E finalmente virou-se e disse:
"Sr. Millet, por favor, diga-nos a última vista do cânone para o
santo dia". E ele está totalmente no local. E ele levantou-se e
disse: "Bem, acho que diria que o cânone está aberto, flexível e
em expansão."
Hank Smith:

00:56:08

Uau.

John Bytheway:

00:56:09

Ele disse. E depois tivemos uma discussão muito interessante. E
esse é o número 9. Onde diz, Hank: "Aquele homem poderia
levantar o seu frágil braço e impedir o Missouri no seu curso do
que impedir o Senhor de derramar a verdade?"

Hank Smith:

00:56:25

Secção 121. Sim.

John Bytheway:

00:56:26

Sim. E não, os cânones, nós amamos o que temos, mas o Senhor
pode continuar a falar o tempo que quiser.

Irmão. Ahmad S. Corbitt:

00:56:36 Se
bem me lembro, "Também o homem pode
esticar o seu frágil braço para parar o rio Missouri ou virá-lo no
seu curso decretado ou virá-lo rio acima para impedir que o
Todo-Poderoso derrame conhecimento do céu sobre as cabeças
dos santos dos últimos dias."

John Bytheway:

00:56:53

Sim, você pregou-o. E esse é o número 9, é contínuo.

Hank Smith:

00:56:58

É isso mesmo. É isso mesmo.

Irmão. Ahmad S. Corbitt:

00:57:00
E está vivo. Para mim, este coração volta à
Secção 1, "A única Igreja verdadeira e viva sobre a face da
terra." Esta coisa está viva, está em movimento, está a crescer,
está a adaptar-se, está a evoluir. Vai continuar a crescer. Não
que outras igrejas não sejam verdadeiras, elas ensinam a Bíblia,
elas ensinam Jesus. Quer dizer, estes são os verdadeiros
princípios. Igreja verdadeira e viva sobre a face de toda a terra.
Isto está vivo e está a crescer. O que vai levar mais tarde à nossa
discussão nas Declarações Oficiais.

Hank Smith:

00:57:27

Eu ia dizer, as Declarações Oficiais 1 e 2 são duas das muitas
coisas grandes e importantes do reino de Deus que foram
reveladas.

John Bytheway:

00:57:37

Relata direito a 9, sim, essa é uma gravata muito boa ali.

Hank Smith:

00:57:41

Direita para as 9. E também fala da importância de seguir os
profetas e apóstolos atuais. É claro que recitamos,
pesquisamos, seguimos, estimamos e veneramos as coisas ditas
por todos os profetas e apóstolos do passado e outros líderes
da Igreja. No entanto, o profeta vivo e a Primeira Presidência e
o
Quórum dos Doze
vivos é onde devemos
concentrar mais nossa atenção ao navegarmos pelas questões
desses últimos dias.

Hank Smith:

00:58:20

E sempre disse aos meus alunos: "Se pudesse falar com algum
destes antigos profetas, qualquer um deles no passado que
tenha falecido, todos lhe diriam a mesma coisa. Ouçam o
profeta actual." Não me importa se é Isaías ou Noé ou o
Presidente Kimball ou Gordon B. Hinckley, eles diriam que é o
seu profeta, o Presidente Nelson é o seu profeta, ouça-o. Você
pode ouvi-los a todos dizendo a mesma coisa. Eles dir-nos-iam:
"Ouçam o Presidente Nelson."

Hank Smith:

00:58:46

Então às vezes dizemos: "Oh, eu gostava mesmo do Presidente
Hinckley." Ou, "Eu gostava mesmo do Presidente McKay." A
minha mãe costumava dizer, mesmo quando prestava
testemunho, ela dizia, "Eu sei que o Presidente McKay é um
verdadeiro profeta." Apesar de ter sido há dois ou três
presidentes da Igreja, ela ainda falava do Presidente McKay.
Mas acho que o Presidente McKay diria: "Cindy, ouve o teu
actual profeta."

John Bytheway:

00:59:08

Hank, lembro-me rapidamente do Presidente Benson dizer: "O
profeta vivo tem TNT." Lembras-te disso?

Hank Smith:

00:59:15

Na BYU, certo?

John Bytheway:

00:59:17

Sim. As notícias de hoje. E essa era a questão. O que é que ele
está a dizer hoje, encontra aquele que vai falar hoje. O que é
exactamente o correcto. E que bênção. Ainda ontem eu estava
a ensinar e estávamos a ver algo que o Presidente Hinckley
tinha dito, e eu pensei, uau, será que o Presidente Hinckley
consegue ver o que se passa agora com a pandemia?

John Bytheway:

00:59:42

E quando recebi o meu chamado para a missão, isto vai sair
comigo, foi por causa da assinatura do Presidente Spencer W.

Kimball, a Igreja tinha cerca de três milhões de membros. Quer
dizer, é uma igreja completamente diferente. Somos o quê, 16...
17 milhões?
Hank Smith:

01:00:00

Depois do John ter voltado, havia seis milhões. Ele foi tão bem
sucedido.

Irmão. Ahmad S. Corbitt:

01:00:05
Filipinas.

Ele sozinho dobrou o tamanho da Igreja nas

John Bytheway:

01:00:08

Não, as coisas realmente pegaram depois que eu saí. Pois foi.
Não, nas Filipinas, havia quatro missões quando eu estava lá,
agora são 22. Assim que eu parti, as coisas melhoraram muito.

Hank Smith:

01:00:20

Sim. Oh, eu ia dizer, Joseph Smith ensinou que essa é a base do
Reino dos Céus. Revelação adaptada às circunstâncias. Não
revelação do passado, que é sempre benéfica para ler, estudar e
aprender essas doutrinas que foram estabelecidas. Se elas já
foram estabelecidas, não precisamos reafirmá-las. Mas a
revelação adaptou-se às circunstâncias.

Hank Smith:

01:00:46

Na minha mente, não há coincidência que uma pandemia global
atinja e o presidente da Igreja seja um médico. Na minha
mente, foi uma revelação adaptada às circunstâncias. O Senhor
viu isso vindo há muito tempo e alinhou aqueles dois. Estamos
em mãos muito seguras e capazes.

John Bytheway:

01:01:07

Acho que talvez precisemos de apontar isso. Eu acho que
pessoas de todas as crenças podem ser inspiradas. Estamos
falando de um líder de toda a Igreja tendo uma revelação
contínua e sendo ordenado, como você diria? Está voltando ao
número 5. Há uma pessoa na Terra chamada para ser o
Presidente da Igreja.

Hank Smith:

01:01:32

Sim. Sim, um oráculo, um porta-voz, um porta-voz. E diz: "Tudo
o que ele agora revela." Tendemos a pensar institucionalmente
através dos profetas, mas isso, claro, inclui o que ele nos revela
a todos. O próprio Presidente Nelson disse: "Nos próximos
dias", lembram-se: "Que nos próximos dias não será possível
sobreviver espiritualmente sem a orientação, direção, conforto
e constante influência do Espírito Santo". E imploramos a todos
nós que façamos o que pudermos, que façamos o trabalho
necessário para aumentar a revelação em nossas vidas. Por isso,
acho que isso também se encaixa perfeitamente no 9.

John Bytheway:

01:02:21

Sim, isso não é verdade? E sinto que ele o diz com tanto amor
nos seus olhos e no seu rosto. Mas algumas das coisas que ele

diz são como: "Uau, escreve isso." Não será possível sobreviver
espiritualmente se não tiveres a orientação do Espírito Santo."
Quero dizer, essas são declarações do tipo "whoa-type".
Hank Smith:

01:02:38

Certo. John, eu gostei do que você disse sobre os outros
receberem revelação também, que isto não é apenas sobre uma
pessoa. Esta é uma Declaração da Primeira Presidência de 15 de
Fevereiro de 1978. Não temos que ler tudo, mas diz, citando,
"Os grandes líderes religiosos do mundo, como Maomé,
Confúcio e os Reformadores, assim como filósofos, incluindo
Sócrates e Platão e outros, receberam a luz de Deus". Verdades
morais foram-lhes dadas por Deus para iluminar nações inteiras
e para trazer um nível mais elevado de compreensão aos
indivíduos".

Hank Smith:

01:03:15

E ouve isto, parece quase um Artigo de Fé. "Cremos que Deus
deu e dará a todas as pessoas conhecimento suficiente para
ajudá-las em seu caminho para a salvação eterna". A todas as
pessoas.

Hank Smith:

01:03:32

E depois eu queria ler mais uma para ti. E vem de Hugh B.
Brown, que é apenas uma mente incrível na história da igreja.
Ele diz, citando: "O Apocalipse pode vir no laboratório, fora do
tubo de ensaio, fora da mente pensante e da alma inquiridora,
fora da busca e pesquisa e da oração e inspiração. Não devemos
ter medo de lutar pelo que estamos pensando e de combater o
erro com a verdade neste mundo dividido e imperioso". E
devemos fazê-lo com a fé inabalável de que Deus ainda está em
seu céu, ainda que nem tudo esteja bem no mundo". Ele
chama-lhe: "Uma busca destemida da verdade."

Irmão. Ahmad Corbitt:

Tenho que partilhar uma história com vocês. Oh, essas são
óptimas citações. E eles montaram esta história muito bem. E
nós nem sabíamos que íamos por este caminho. Então, lá estava
eu, cerca de 10 ou 11. A nossa família estava a praticar na nação
do Islão. Estávamos a viver em Filadélfia do Norte, numa
comunidade profundamente interior. Meu irmão mais velho,
que tinha 17 ou 18 anos na época, queria ir a uma festa na rua
com seu amigo do outro lado da rua chamado Eric, e a mãe
disse: "Não, eu tenho um mau pressentimento". Não são
membros da igreja. A mãe disse: "Tenho um mau
pressentimento sobre isso." "Mãe, mãe, vá lá. É mesmo ao
fundo da rua. O que pode acontecer?" E ele ficou mesmo,
mesmo, chateado. A mãe disse: "Não." E ela disse, e cito, "Todo
o Espírito Santo me disse que não devias ir a essa reunião. Não
devias ir a essa festa."

Irmão. Ahmad Corbitt:

E ele estava chateado e a fazer birras e assim por diante, mas
ela não o deixava ir. E ele sabia bem o suficiente para não ir. Na
manhã seguinte recebemos a notícia de que Eric tinha sido
baleado e paralisado. Eles teriam ido juntos, teriam voltado
juntos. Provavelmente algo teria acontecido ao Tony, o meu
irmão mais velho. Esta era a mesma mãe que, seis ou sete anos
depois, sentiria a rectidão e bondade dos missionários e o que
estavam a partilhar com a nossa família quando nos mudámos
todos para Nova Jersey. Tenho um testemunho absoluto de que
o Senhor revela luz, verdade e conhecimento a todos os seus
filhos em todos os lugares para dar-lhes o suficiente, como você
acabou de dizer, Hank, para dar-lhes conhecimento suficiente
para continuarem.

Hank Smith:

Sim. Então, eu gosto disso porque acho que o que estamos
vendo aqui, estamos falando, como você diz, irmão Corbitt,
Deus tem um profeta e um oráculo, certo? E esta igreja não foi
apenas mais uma tomada sobre a Bíblia, mas foi restaurada por
Deus. Então, estamos falando no Artigo de Fé cinco, um homem
chamado por profecia, chamado por Deus, mas esta revelação
contínua de que poderia vir mais revelação que é canonizada.
Estou a dizer isto bem? Mas indivíduos de todas as fés, eu acho
que Deus ama seus filhos e os ajuda e os abençoa, e a sua mãe
pela sua família. Não é uma bela história?

Irmão. Ahmad Corbitt:

Sim. Bem, estamos a tratar do artigo 10. Um dos meus
favoritos, a reunião de Israel. Podemos voltar a este?

Hank Smith:

Absolutamente.

Irmão. Ahmad Corbitt:

Reclamamos o privilégio de adorar a Deus Todo-Poderoso de
acordo com os ditames da nossa própria consciência e
permitimos o mesmo privilégio a todos os homens, que adorem
como, onde ou o que puderem. Por muitos anos, fiz parte de
uma equipe que representou a igreja perante as Nações Unidas
e a comunidade internacional em geral em Nova York. Basta
pensar nisso como uma plataforma internacional para que as
organizações se tornem mais conhecidas globalmente.
Portanto, foi perfeito para nós expormo-nos ao evangelho de
Jesus Cristo na igreja restaurada. E esta vontade foi uma das
nossas mensagens chave de que Deus quer que todas as
pessoas tenham essencialmente o direito à liberdade religiosa.
Tão importante.

Hank Smith:

Acho que este é um Artigo de Fé único no sentido em que
começa, afirmamos, em vez de acreditarmos. Não sei se isso é
importante, mas acho interessante que talvez tenha surgido de
perseguições iniciais. Não estamos a tentar forçar as nossas

crenças. Não estamos a tentar tomar conta do país.
Reclamamos o privilégio de venerar. Queremos que todos os
outros tenham o mesmo privilégio.
Irmão. Ahmad Corbitt:

Sim. E insere um pouco mais de força lá, não é John? Nós
acreditamos, nós acreditamos, nós acreditamos. Nós
reivindicamos este direito porque é nosso.

John Bytheway:

Sim. Isto é um direito constitucional.

Irmão. Ahmad Corbitt:

Sim. Eu posso reclamar algo porque é meu.

John Bytheway:

E isso também vai para o próximo, porque 12, estamos sujeitos
a leis para os governos. A carta de Nabu não é uma ameaça ao...

Hank Smith:

Sim, nós não estamos acima da lei, mas a lei diz que podemos
reclamar o nosso direito.

Irmão. Ahmad Corbitt:

E, essa foi outra mensagem chave para outras nações e líderes
de outras nações que os membros da igreja na sua nação
estarão sujeitos aos seus líderes, reis, presidentes, governantes,
magistrados em obedecer, honrar e sustentar a lei. Isso foi tão
importante para ajudar esses embaixadores de todo o mundo,
chefes de Estado, e assim por diante, com os quais interagimos,
compreendemos que isso não é apenas uma crença ou um
princípio que temos, mas um dos nossos artigos de fé.

John Bytheway:

Sim. 150 anos antes, podes mostrar isto e dizer: "Oh, não, isto
é." Nunca tinha pensado na importância dessa afirmação
quando a igreja começa a internacionalizar-se tanto.

Irmão. Ahmad Corbitt:

Sim. Para dizer aos líderes de outras nações, membros de
nossa igreja, da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos
Dias em seu país, você pode esperar estar entre seus melhores
cidadãos.

John Bytheway:

Isto é parte do que lhes ensinamos. Sim.

Hank Smith:

Posso ver isso na mente de Joseph Smith, que todas as
mentiras que foram espalhadas de que ele está acima da lei, ele
quer tomar conta da América. Todas essas coisas que as pessoas
estão dizendo sobre ele, e ele está esclarecendo isso
exatamente em apenas uma frase. Nós obedecemos à lei.
Estamos sujeitos à lei e obedecemos a ela.

Irmão. Ahmad Corbitt:

E na secção 58, o Senhor disse, que nenhum homem quebre as
leis da terra. Você se lembra desse comentário. Pois aquele que

guarda as leis de Deus não tem necessidade de quebrar as leis
da terra. Não é verdade? Portanto, sujeitai-vos aos poderes que
existem até que Ele reine, cujo direito é o de reinar. E apenas
mais uma declaração embutida nas Escrituras, diretamente do
Senhor, além deste artigo de fé que apóia o artigo de fé. Eles se
apóiam mutuamente.
John Bytheway:

Que teve uma visão profética. Não teve? Ambas as coisas. Sim,
não foi?

Irmão. Ahmad Corbitt:

E isto também me faz lembrar a conversa do Presidente Oak
sobre a constituição, aquela conversa marcante em que ele
apela a todos nós para defender a constituição. E, claro, o
Senhor diz que na secção 98, que Ele nos justifica em ser amigos
da constituição. Essa lei, que é a lei constitucional da terra aqui
nos EUA. E assim, esse é outro ponto alto desse mesmo
princípio que é importante em sua mente.

Hank Smith:

Lembro-me apenas que o nome da conversa era uma
conversa. Defender a nossa constituição divinamente inspirada.
Certo. Isso aí, apenas o nome da palestra, é uma mensagem
para defender a nossa constituição divinamente inspirada.

John Bytheway:

E há outro exemplo, Hank, onde está alguém que está nos mais
altos conselhos da igreja, cujo passado está em quê?

Hank Smith:

Certo.

John Bytheway:

Um antigo juiz do Supremo Tribunal do Estado do Utah.

Hank Smith:

Sim. É quase como se Deus tivesse previsto isto.

John Bytheway:

Sim. A conversa que ele deu ligou, Juiz Não e Julgando, ainda
ontem eu a referi aos meus alunos, a lei e o amor que ele deu
algumas conversas maravilhosas e perspicazes sobre coisas que
ele sabe que está lá dentro. O homem certo, na altura certa.

Irmão. Ahmad Corbitt:

E depois de ter sido nomeado para o Presidente do Supremo
Tribunal dos Estados Unidos, em tempos. Você pode apenas ver
e sentir como a mão do Senhor tem estado sobre ele,
preparando-o para o que ele está fazendo agora.

Hank Smith:

Então, vamos passar ao 13, John, tinhas uma canção que
querias cantar sobre esta? Juro que tiveste uma canção sobre o
13 durante algum tempo, não tiveste?

John Bytheway:

Apesar da demanda popular, eu gostaria de cantar esta
canção. Não, não.

Irmão. Ahmad Corbitt:

Como eu costumava dizer na República Dominicana, irmãos e
irmãs, na verdade eu diria [língua estrangeira 00:08:46]
obrigado por nos ter aqui numa conferência de estado ou o que
quer que seja. E este é [Armana 00:08:55] Corbitt. Ela é a minha
esposa do Artigo de Fé 13.

Hank Smith:

Ah, ela é adorável. Ela é virtuosa.

Irmão. Ahmad Corbitt:

Ela é. Sim. Virtuosa e adorável e de bom relatório e louvável,
honesta, casta, benevolente, etc.

Hank Smith:

Eu gosto muito disso. Sempre pensei que a secção 13 me
poderia guiar nas minhas escolhas mediáticas. Certo? Se eu
estou pegando um programa na Netflix ou se eu estou pegando
um programa na Amazon ou algo comigo e com a família, é
bom? Não é? É virtuoso? Adorável, bom relacionamento, digno
de louvor. Há tanta boa mídia lá fora que se encaixa nessa
categoria que você não precisa ir para as outras categorias.
Você não teria tempo suficiente. Há tantos bons meios de
comunicação. Então, sinto que é um bom teste aos nossos
meios de comunicação.

John Bytheway:

E juntamente com a secção 50, o que não edifica não é de
Deus e é trevas. Whoa. Mas o que eu amo sobre 13 é que
poderia ter dito, nós acreditamos na honestidade, verdade,
castidade, benevolência, mas diz, nós acreditamos em ser
honestos, verdadeiros, é uma coisa que se torna uma citação
para o Presidente Oaks novamente. Nós não acreditamos
apenas na ideia. Bem, claro, eu acredito na ideia, mas será que
tenho de o fazer? Nós acreditamos em tornarmo-nos nisso. E eu
adoro como os Stripling Warriors, não diz que eram homens
que sabiam a verdade. Diz que eles eram homens que eram
verdadeiros. A nossa aspiração é tornarmo-nos naquilo em que
acreditamos. Acreditamos em ser honestos, verdadeiros, castos,
benevolentes e virtuosos, não apenas em dizer, sim, isso é um
grande princípio, eu até gosto à distância.

Hank Smith:

É algo que as outras pessoas devem fazer. Eu realmente sinto
muito sobre isso.

John Bytheway:

Ouviram todos o que acabei de dizer? Toda a gente faz isto.
Sim, todos fazem isto. Mas essa ideia de se tornar é, acho eu, ali
dentro.

Irmão. Ahmad Corbitt:

Não a soma total dos nossos actos, mas aquilo em que nos
tornámos. Eu não os tinha juntado. John, obrigado.

Hank Smith:

E é realmente o evangelho que cria algo, certo? Tudo isso de
que falamos até agora cria esse tipo de ser em 13. É disto que
estamos atrás.

John Bytheway:

E eu acho que se começaste com 13, parece-me uma ética
básica. Então, não se começa com o 13, começa-se com o
número um. Com Deus, o Pai, com o Seu Filho, Jesus Cristo, com
o Espírito Santo. E com o número três, com a expiação de Cristo,
toda a humanidade pode ser salva. E então, como é uma vida
como a de Cristo? Bem, é como a 13. Mas nós não começamos
com a 13. Começamos com Deus, com o Salvador, com a
expiação.

Hank Smith:

Que declaração é essa para o Presidente Packer, John? A
verdadeira doutrina foi entendida.

John Bytheway:

Sim. Muda atitudes e comportamentos. E o estudo das
doutrinas do evangelho mudará o comportamento mais
rapidamente do que um estudo do comportamento melhorará
o comportamento.

Hank Smith:

Não é esse o tipo de sentimento dos artigos de fé ali. Aqui
estão as nossas doutrinas, que levam a este comportamento.

John Bytheway:

Já todos ouviram o 14º Artigo de Fé não oficial, certo? Nós
acreditamos em reuniões. Esperamos que haja reuniões. Nós já
aguentámos muitas reuniões. Esperamos ser capazes de
suportar mais reuniões. Há qualquer justificação para realizar
uma reunião que procuramos depois destas coisas. Você
provavelmente ouviu essa.

Hank Smith:
John Bytheway:

John Bytheway:

Sim. Nós acreditamos em ter reuniões sobre reuniões.
E se estiveres ofendido, vamos convocar uma reunião e falar
sobre isso. Comigo não é original. É outra pessoa que
provavelmente vai querer ligar-me e ter uma reunião.
Por favor, junte-se a nós para a parte dois deste podcast.

Introdução:

00:03

Bem-vindo à Parte II do podcast desta semana.

Ir. Ahmad Corbitt:

00:08

Estas Declarações Oficiais são poderosas. O fato de terem sido
feitas parte da Escritura e inseridas no cânon só mostra,
realmente confirma e valida a natureza reveladora destas
revelações. Eu estava falando com meu irmão, que é membro
de uma presidência da estaca em Chesterfield, Virginia Stake,
Jamil Corbitt, e ele estava dizendo que adora responder às
perguntas sobre o evangelho com os Artigos de Fé. E é uma
resposta tão natural, oh, começa até com: "Nós acreditamos".
Portanto, estas são ferramentas poderosas e guias para que não
apenas vivamos nossas vidas como o Salvador gostaria que
fizéssemos, mas que sejamos capazes de compartilhar, como
disse Peter: "Ter uma razão para a esperança que está em nós".

Ir. Ahmad Corbitt:

01:07

Na faculdade de direito estudamos um caso chamado Reynolds
vs Estados Unidos, e era sobre poligamia e relacionado com A
Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias e a prática do
casamento plural. E é um caso de liberdade religiosa. Um dos,
mais ou menos o primeiro, caso seminal sobre a liberdade
religiosa da Suprema Corte. E, claro, apenas 11 anos depois, o
Senhor torna esta revelação conhecida pelo profeta Wilford
Woodruff, o quarto presidente da Igreja da época, o quarto
presidente da Igreja. E aqui está ela, e nós a lemos. "Foi
comovido pelo Presidente Lorenzo Snow, reconhecendo Wilford
Woodruff como o Presidente de A Igreja de Jesus Cristo dos
Santos dos Últimos Dias e o único homem na Terra no momento
presente que detém as chaves das ordenanças de selamento.
Consideramo-lo plenamente autorizado em virtude de sua
posição para emitir o Manifesto, que foi lido em nossa
audiência e que é datado de 24 de setembro de 1890. E que,
como uma Igreja em Conferência Geral reunida, aceitamos sua
declaração sobre casamentos plurais como autoritária e
vinculativa", citação fechada. E a votação para sustentar a
moção anterior foi unânime.

John Bytheway:

02:35

Bem, e como dissemos, este é o número 9. Você acredita nisso?
Acredito.

Ir. Ahmad Corbitt:

02:41

Sim, e o mesmo com a Declaração Oficial 2. Eu entrei na Igreja
dois anos depois disso, mas tenho uma história pessoal sobre
isso. Na verdade, um par deles. Eu tinha 15 anos de idade,
estava terminando meu segundo ano. Estava chegando ao
verão e eu tive esta experiência espiritual na forma de um
sonho que continua sendo uma das minhas experiências mais
espirituais de minha vida. E levantei-me na manhã seguinte, era
um domingo, vesti uma camisa bonita e algumas calças e me
senti tão convocado pelo Senhor que caminhei até a igreja mais
próxima, que acabou sendo uma igreja católica. Acho que era
Nossa Senhora do Sacramento, apenas na 56th e Chester
Avenue na Filadélfia Ocidental e eu morava na 57th e
Greenway, a apenas alguns quarteirões de distância, e caminhei
até lá e adorei.

Ir. Ahmad Corbitt:

03:46

Foi à igreja como um garoto de 17 anos, como um garoto de 15
anos, sentindo que Deus estava me chamando. Todos os outros
estavam em casa na cama. Aconteceu que aquele era o ano e o
verão desta revelação. Eu não sabia na época, eu nem sabia o
que era um santo dos últimos dias na época, mas não é
interessante que a 2.500 milhas de distância, profetas e
apóstolos estavam recebendo esta revelação e de alguma forma
o Senhor estava preparando pessoas em outros lugares, não
apenas aqui nos EUA, mas ao redor do mundo.

John Bytheway:

04:26

Irmão Corbitt, você sabe que na noite em que Joseph Smith
recebeu as placas, Brigham Young teve uma visão. Ele não tinha
idéia de quem era Joseph Smith, nunca tinha ouvido falar de
algo assim, mas ele e Heber C. Kimball, ambos, em 21 de
setembro, certo, John? 21 de setembro de 1827 foram para fora
e ambos viram visões de anjos. Portanto, este é o padrão do
Senhor.

Ir. Ahmad Corbitt:

04:51

Ele prepara seu povo. Foi-me pedido para escrever um ensaio
de apenas, como uma espécie de ensaio lateral ao ensaio
principal sobre o sacerdócio, raça no sacerdócio. Assim, escrevi
um ensaio pessoal. Os líderes da Igreja queriam que eu
colocasse minha voz nele. E enquanto escrevia este ensaio em
junho de 2012, eu, minha esposa e eu e nossa filha, a única
criança que restava em casa, estávamos em Boise, pegando
nosso filho, Marcus, de sua missão. E assim eles tinham saído,
tínhamos conseguido Marcus, eu ia liberá-lo naquela tarde, mas
eles saíram para fazer algumas compras e eu estava sozinho no
hotel, quando de repente meu telefone tocou e eu estava

trabalhando neste ensaio na época. Meu telefone toca e é a
única vez que eu fui chamado por um apóstolo ou profeta.
Ir. Ahmad Corbitt:

05:56

Olá. Irmão Corbitt. Sim, aqui é Ahmad Corbitt. Elder Perry. E eu
disse: "Elder L. Tom Perry?". E não, o outro Ancião Perry, mas
ele simplesmente ignorou isso. Ele foi tão gracioso. Ele disse:
"Sim, é verdade. Estou saindo para Nova York". E naquela época
eu estava dirigindo o escritório de Nova Iorque, Public
International Affairs. Disse: "Estou saindo para Nova York", e ele
era o Presidente do Comitê de Assuntos Públicos. "E eu gostaria
de obter um relatório e ver o que está acontecendo, et cetera".
E eu disse: "Fico feliz", e conversamos sobre isso. E eu disse: "A
propósito, Elder Perry, acontece que eu vou libertar meu filho
aqui dentro de alguns minutos quando ele voltar. Estou aqui em
Boise, de férias". Eu era o presidente da estaca na época, e ele
me deu alguns conselhos para lhe dar, e eu lhe disse que o
daria, e que o daria a todos os missionários que eu libertasse
depois disso. E assim eu o dei dezenas de vezes. Eu disse, mas
depois me ocorreu, me ocorreu, John e Hank, que o Élder Perry
participou da revelação. E eu pensei, oh meu. Certo. Então eu
disse: "Elder Perry, você pode não saber disso, você não teria
razão para saber disso, mas me pediram para escrever um
ensaio sobre a raça no sacerdócio. E ocorreu-me agora que você
participou da revelação".

Ir. Ahmad Corbitt:

07:26

Ele me conta então sua experiência, que segundo seu filho, Lee
Perry, não está escrita em nenhum outro lugar. E assim eu a
incorporo com a permissão de Elder Perry. Primeiro o escrevi
em meu diário e depois incorporei um pedaço do meu diário,
uma parte do meu diário no ensaio. Portanto, é a Parte Quatro
desse ensaio de quatro partes. Irmãos, eu não sei como
começou a restrição do sacerdócio. Eu não sei disso. Eu não
tenho a resposta para isso, mas sei como terminou. O Senhor
falou com eles. Presto testemunho em nome do Senhor de que
Jesus Cristo se revelou a eles, sua vontade a esses apóstolos e
profetas. Na verdade, disse o Élder Perry, e eu coloquei isto no
ensaio. "Nós não estávamos sozinhos". E o Espírito Santo deume testemunho, da cabeça aos pés, que este era um apóstolo e
que ele e outros receberam uma revelação. Esta revelação que
chamamos de Declaração Oficial 2.

John Bytheway:

08:47

O Senhor quis ajudá-lo com sua redação, parece que sim.

John Bytheway:

08:50

Foi como: "Ei, você quer uma conta em primeira mão aqui? Por
que eu não, por que eu não te ajudo? Vou pedir para ele te ligar
agora mesmo".

Ir. Ahmad Corbitt:

08:57

Foi incrível. Simplesmente espantoso. Dito isto, eu...

Ir. Ahmad Corbitt:

09:03

... simplesmente incrível. Dito isto, acredito que A Igreja de
Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, e isto vai soar como
uma declaração ousada e é ousada. Acredito que nossa Igreja é
a melhor posicionada. E com todo respeito a outras religiões e
organizações em todo o mundo, e vocês sabem que as
respeitamos profundamente, mas nossa Igreja é a mais
capacitada e melhor posicionada para levar adiante a unidade
racial e a harmonia em toda a família de Deus, entre todas as
organizações internacionais do mundo. E, por muitas razões,
acabamos de falar de apóstolos e profetas. Eles são os principais
coletores. Novamente, voltando ao Artigo de Fé 10,
"Acreditamos no ajuntamento literal de Israel". Eles são os
principais colecionadores. Portanto, eles são os chefes de
reunião. Eles têm o poder e as chaves para unificar todos os
filhos de Deus em todo o mundo, de qualquer origem, que
estejam dispostos a se tornar o único em Cristo.

Ir. Ahmad Corbitt:

10:24

Segundo, de volta ao Artigo de Fé 10, a Igreja está destinada a
reunir Israel. O Presidente Nelson, como você sabe, disse que
isso é a coisa mais importante que está acontecendo na Terra
hoje. Tem que acontecer, estar em preparação para a Segunda
Vinda do Salvador. E nossa Igreja está autorizada, capacitada e
posicionada para afetar essa reunião, para levá-la a bom termo.
E essa reunião virá de todas as nações, de todas as pessoas, de
todas as línguas e de todas as pessoas. E estou certo de que
você, irmão, está familiarizado com esta escritura na Seção 45
onde o Senhor diz: "E acontecerá que os justos serão reunidos
de entre todas as nações e virão a Sião, cantando com cânticos
de alegria eterna".

Ir. Ahmad Corbitt:

11:15

Imaginem a família de Deus de todas as nações, pessoas de
todas as raças e etnias, e assim por diante. E ele reunirá todos
os dispostos em um só em Cristo na Igreja de Jesus Cristo dos
Santos dos Últimos Dias. Portanto, temos um destino
maravilhoso e todos os membros da Igreja são convidados a
ajudar a preparar um ambiente para que todos entrem na igreja
e se sintam como se pertencessem e se sentissem amados.

John Bytheway:

11:54

Irmão Corbitt, temos muitos professores de seminário e
instituto e professores de escola dominical que ouvem o
podcast. Como você os ajudaria a explicar a Declaração Oficial
para sua história? Como você os ajudaria a explicar isso a seus
jovens alunos? Sei que você falou uma vez sobre isso com os
professores do seminário e do instituto em Salt Lake Valley. Por
isso, adoraria ver se podemos colher um pouco disso para
aqueles que não estavam lá.

Ir. Ahmad Corbitt:

12:24

E eles eram um grande grupo, um grande grupo de almas
consagradas. E eu diria essencialmente o que iria manter
simples e não sei por que a restrição do sacerdócio começou ou
como começou. Eu não sei a quem atribuí-la. Eu diria que acho
que nos metemos em problemas teorizando e especulando. E
muito disso tem sido feito na Igreja. E, nas palavras do
Presidente Oak, "Algumas pessoas se enganaram
espetacularmente com algumas dessas especulações", e
tentando dar razões. Portanto, eu diria, não vamos nos adiantar
quando... O Senhor pode revelar por que isso aconteceu ou
como aconteceu se Ele quisesse. E quando Ele quiser.

Ir. Ahmad Corbitt:

13:20

Eu diria irmãos e irmãs jovens, não sabemos quando isso
aconteceu ou porque aconteceu. Mas se juntos olharmos para
frente com um só olho tendo uma fé e um batismo, tendo
nossos corações unidos em unidade e amando uns aos outros,
poderemos, como ensina o Livro de Mórmon, criar uma cultura
de unidade total e inclusividade na Igreja do Senhor em
preparação para a Segunda Vinda.

John Bytheway:

13:56

Olhar em frente.

Ir. Ahmad Corbitt:

13:57

Olhe para frente, olhe para frente com um olho de fé e veja
isso. Está profetizado. E é prometido, por isso é uma promessa
do Senhor. Ele não mente. Portanto, é uma realidade futura que
podemos olhar para frente e ver, e depois fazer as coisas que
levam a esse tipo de resultado. Não chega a esse resultado
criticar um ao outro, julgar um ao outro, olhar para o passado e
dizer que você foi isto, ou você foi aquilo, ou o que quer que
seja, não é assim que se deve fazer.

Ir. Ahmad Corbitt:

14:28

Eu avisaria nossos alunos para terem cuidado com muitas coisas
on-line, que podem ser muito estridentes e amargas e
pretenderem carregar o estandarte da unidade e da harmonia
racial, mas que se fazem à maneira do mundo, e não à maneira
do Salvador. Eu diria também aos estudantes que a unidade
entre os filhos de Deus. Olhe, pense em 4 Néfi, pense em
Moisés 7, e na Cidade de Enoque e assim por diante. Essa é a
obra de Deus. E o Senhor disse na seção 12 a Joseph Knight:
"Agora, como você pediu, eis que eu digo, até que você cumpra
meus mandamentos e procure fazer surgir e estabelecer a causa
de Sião". O que é Sião? O puro de coração. É onde eles viviam
juntos, habitavam juntos na justiça de um coração, de uma
mente, não havia pobres entre eles.

Ir. Ahmad Corbitt:

15:31

E assim, procurem fazer surgir e estabelecer essa causa. "Eis
que falo a vós e também a todos aqueles que têm o desejo de
fazer surgir e estabelecer esta obra". E aqui está a chave. "E

ninguém pode ajudar neste trabalho, senão ele será humilde".
Ou ela, "humilde e cheia de amor, tendo fé, esperança e
caridade, sendo temperante ou moderada, não extrema ou
estridente em todas as coisas, será confiada aos seus cuidados".
Ir. Ahmad Corbitt:

16:06

E assim, podemos trazer unidade na Igreja e podemos ajudar o
Senhor a criar o milagre de Sião, esta utopia de Sião, onde não
há ites entre nós. Onde somos todos um em Cristo, e
certamente não poderia haver pessoas mais felizes entre todas
as pessoas criadas pela mão de Deus. Podemos fazer isso se o
fizermos à maneira do Senhor. Deve ser à maneira do Senhor. O
caminho do mundo não vai funcionar. Sinto que estou falando
demais, mas o Presidente Oak disse: "Somente o evangelho de
Jesus Cristo pode unir pessoas de diferentes raças em unidade".
E o Presidente Nelson disse em abril que, "O Evangelho
restaurado de Jesus Cristo é exatamente o que este mundo
contencioso e cansado precisa".

John Bytheway:

17:04

Irmão Corbitt, meu amigo, Steve Rose me disse para lhe
perguntar sobre o que o Livro de Mórmon ensina sobre o uso da
raça para iniciar conflitos.

Ir. Ahmad Corbitt:

17:14

A nota principal da Declaração Oficial 2 na verdade se refere ao
Livro de Mórmon. Ela diz: "O Livro de Mórmon ensina que todos
são iguais a Deus, inclusive o preto e branco, vínculo e
liberdade, homem e mulher". É a escritura popular de 2 Néfi 26,
versículo 33. O Livro de Mórmon é outra... E mencionei duas
razões pelas quais a Igreja está posicionada de forma única para
trazer unidade e harmonia entre os filhos de Deus de todas as
origens. O Livro de Mórmon é uma terceira razão. É uma razão
chave. Primeiro de tudo, o Presidente Nelson diz que a reunião
de Israel não ocorreria sem o Livro de Mórmon. É a única
escritura de livro onde Deus diz explicitamente...

Ir. Ahmad Corbitt:

18:03

Um livro de escrituras onde Deus diz explicitamente às pessoas
de uma cor e cultura para atravessar barreiras de cor para outro
povo com o evangelho de Jesus Cristo. Curiosamente, no Livro
de Mórmon, os justos, aqueles que são convertidos ao
evangelho, sempre se referiam ao outro como nossos irmãos.

Ir. Ahmad Corbitt:

18:26

Assim os filhos de Mosias, quando iam pregar aos lamanitas, o
próprio Senhor disse: "Ide ter com vossos irmãos". Então, o
Senhor validou a prática. E então Samuel, o lamanita, quando é
enviado aos nefitas perversos para chamá-los ao
arrependimento e curá-los em 13, 14, 15, 16, ele se refere a eles
como seus irmãos.

Ir. Ahmad Corbitt:

18:51

Então um sinal revelador de uma pessoa verdadeiramente
convertida que realmente está buscando a mente de Cristo é
que eles verão pessoas de diferentes origens, diferentes
aparências como seus irmãos e irmãs, e se referirão a eles como
tal.

Ir. Ahmad Corbitt:

19:08

Outra coisa sobre o Livro de Mórmon é que ele... e eu entendo
que existem teorias e algumas especulações sobre se a
mudança na cor da pele, pele de negro que é referida no Livro
de Mórmon é metafórica ou literal.

Ir. Ahmad Corbitt:

19:26

Eis o que eu diria e teria dito a meus filhos. Esse fenômeno da
pele negra aconteceu dentro de uma família. Aconteceu na
família de Lehi e Sariah e Ishmael, aconteceu entre eles. Essa
negritude não tem nenhuma referência ou conexão com os
negros de hoje.

Ir. Ahmad Corbitt:

19:51

E assim é uma questão de família, não é uma questão racial. É
um assunto de família. É um assunto de família dentro daquela
antiga família hebraica. E o Senhor fez isso, penso eu, com um
propósito amoroso maior.

Ir. Ahmad Corbitt:

20:06

O Livro de Mórmon nos ajuda a ver que o que acabo de dizer é
que aqueles que seguem a Cristo amam todas as pessoas. É
uma espécie de tomada de posição diferente na busca da
caridade, não a própria. Mas ele também nos adverte sobre as
táticas de Satanás.

Ir. Ahmad Corbitt:

20:29

Então, por exemplo, aqui temos em Alma 43, eu pessoalmente li
o Livro de Mórmon desta maneira. Alma 43 para o início,
versículo quatro, "Pois eis que aconteceu que os zoramitas",
estes eram dissidentes do tipo nefítico. Portanto, estes são
pessoas mais leves que os zoramitas se tornaram lamanitas, o
que naquela época estava se tornando mais uma filosofia.

Ir. Ahmad Corbitt:

21:07

Comece com o versículo seis. "E agora como os amalequitas",
que eram dissidentes nepitas, "tinham uma disposição mais
perversa e assassina do que os lamanitas tinham e, portanto,
Zerahemnah", e este é um dissidente nepita, "nomeado capitão
principal sobre os lamanitas e todos eles eram amalequitas e
zoramitas".

Ir. Ahmad Corbitt:

21:26

E aqui está a chave: "Agora isto ele fez para preservar o ódio
deles contra os nefitas, para que ele pudesse sujeitá-los à
realização de seus projetos". E quais eram seus desenhos? Eles
iriam incitar os lamanitas à ira contra os nefitas.

Ir. Ahmad Corbitt:

21:46

Isso me diz, como negro nos últimos dias para os quais o livro
foi escrito, estar atento a esta tática de Lúcifer para agitar as
pessoas contra pessoas de outra cor ou cultura.

Ir. Ahmad Corbitt:

22:07

E isto está em todo o Livro de Mórmon. Veja Alma 48:1:
"Sucedeu que, assim que Amalickiah", um dissidente nefita
rejeitou a Igreja, tentou obter autoridade, obteve o reino, "ele
começou a inspirar os corações dos lamanitas contra o povo de
Néfi".

Ir. Ahmad Corbitt:

22:27

E note isto: "Sim, ele nomeou homens para falar aos lamanitas
de suas torres contra os nefitas". Portanto, hoje, seja eu preto
ou branco ou o que quer que seja, como leitor do Livro de
Mórmon, estou atento aos dissidentes que procuram virar as
pessoas contra outras de cor ou cultura diferente, e que talvez
até usem a tecnologia para fazê-lo, o que são as torres ou
plataformas de hoje. Apenas alguns outros, em Alma 35:8,
"Agora o povo de zoramitas estava zangado com o povo de
Ammon". Você se lembra que o povo de Ammon era lamanita.
Eles eram pessoas de cor, os zoramitas não eram. "E sendo o
chefe governante dos zoramitas um homem muito perverso
enviado ao povo de Amon, desejando-lhes que expulsassem de
sua terra todos os que dela vinham para sua terra. E ele
expulsou muitas ameaças contra eles, e agora o povo de Amon
não temia suas palavras, portanto não os expulsaram, mas
receberam todos os pobres dos zoramitas". No versículo 10,
"Agora, isto despertou a ira dos zoramitas contra o povo de
Ammon".

Ir. Ahmad Corbitt:

23:54

Então, aqui você tem todas as variações disto. Vocês têm
pessoas de dissidentes agitando pessoas de cor contra outras.
Vocês têm dissidentes agitando seu próprio povo contra o povo
de cor. Em vários lugares, vocês têm líderes lamanitas, estou
pensando em Mosias 10 onde o rei Laman agita seu povo contra
os nefitas.

Ir. Ahmad Corbitt:

24:24

E assim você tem todas as variações disto em todo o Livro de
Mórmon, tudo isto para nos avisar nos últimos dias para não
sermos agitados à raiva contra pessoas de outras cores e
culturas por aqueles que estão em busca de poder.

John Bytheway:

24:45

E eu amo o que você disse sobre isso como um assunto de
família. Sempre digo às minhas aulas que isto era verdade para
estas pessoas nesta época, o que nos deu a idéia de que
poderíamos aplicar isto ao mundo inteiro? O Livro de Mórmon
não nos diz para fazermos isso. Adoro quando pude ver algo
novo ali dentro. Como você disse isso? Esteja atento àqueles

que provocam conflitos entre pessoas de outra cultura ou raça
para ganhar poder. Isso é muito bom.
John Bytheway:

25:19

Esta é uma mensagem do livro. Se você quiser olhar para ele ...
propósitos.

Ir. Ahmad Corbitt:

25:22

É um tema recorrente.

John Bytheway:

25:26

Por todo Mosias e Alma, especialmente estes... se eu puder
simplesmente fazer com que as pessoas se odeiem umas às
outras. E então você tem, quem é que se recusa a fazer isso,
John? Lehonti. Tipo: "Eu me recuso a fazer isso". Mas então ....

John Bytheway:

25:40

Eu não desço da minha montanha, mas então ele desce. E eu
adorei equipar torres com plataformas modernas. Tão bom.

Ir. Ahmad Corbitt:

25:52

Certo? Se bem me lembro, além da torre de Babel, posso estar
errado, mas acho que essa é a primeira vez que torres foram
usadas para fins maléficos.

John Bytheway:

26:06

Porque um par de capítulos antes, o Capitão Moroni fez com
que o Título de Liberdade fosse içado sobre cada torre, ou seja,
Alma 46. E então você chega a 48. Bem, sim, também podemos
usar torres. Então eles sobem para suas torres.

John Bytheway:

26:20

Um pouco como a internet.

John Bytheway:

26:23

Sim, pregar o ódio contra os nefitas. Uma torre diz: amai a Deus.
Diz-se o ódio aos nefitas. E eles se preparam para uma guerra.
Muito maravilhoso.

Ir. Ahmad Corbitt:

26:32

Homem, essa é uma visão poderosa. Realmente é. Eu posso ver
professores do seminário por toda parte e instituir professores
dizendo "Oh, obrigado por isso".

John Bytheway:

26:42

Estou rabiscando notas agora mesmo.

Ir. Ahmad Corbitt:

26:45

Porque é assustador ensinar estas coisas em uma aula em que
você se sente como: "Será que eu tenho o direito de falar sobre
isso?

John Bytheway:

26:53

Mas há tanta positividade, obrigado irmão Corbitt. Foi Lynn
Wilson quem disse que há esta linguagem que está subindo nos
gráficos como uma loucura?

John Bytheway:

27:03

É esta linguagem que está escalando os gráficos como uma
loucura, até os membros da Igreja, e é o francês. E a razão pela
qual, é porque o...

John Bytheway:

27:10

África.

John Bytheway:

27:10

... converte na África. E como isso é excitante. Especialmente, já
que minha filha e meu genro falam francês.

John Bytheway:

27:18

Oh, será que eles?

John Bytheway:

27:20

Por causa de suas missões.

John Bytheway:

27:22

Eu ouvi o Dr. Dan Judd falar sobre o trabalho na África, e ele diz
que estamos em 1820, 1830, os milagres são...

John Bytheway:

27:29

Certo. Oh Hank, você disse isso antes. "É sempre 1820 em
algum lugar". Isso é Elder Holland, certo? E espero que nossos
ouvintes se inspirem realmente em ir a discursos.byu.edu e
encontrar E. Dale LeBaron que deu uma palestra chamada...
Acho que se chamava "Convertidos Africanos Sem Batismo". E
então ele escreveu um livro chamado All Are Alike Under God
usando aquele 2 Nephi 26:33. Ele foi o presidente da missão na
África do Sul após a Declaração Oficial 2. E suas experiências
entrando são tão divertidas de ler sobre encontrar pessoas que
o Senhor tinha preparado exatamente como você andando pela
rua. Irmão Corbitt, que história legal.

Ir. Ahmad Corbitt:

28:24

E nossos líderes são tão claros. Eles são tão inequívocos sobre
isso, sobre denunciar o racismo, convidar as pessoas a se
arrependerem do racismo ou de sentimentos racistas ou coisas
assim, preconceitos em geral. Mas eles o fazem no caminho do
Senhor. Eles dão o exemplo de como fazer isso. E todos nós
temos. Crescendo como eu cresci, quando viemos à Igreja pela
primeira vez, a primeira vez que visitamos um prédio da ala em
1980, ele era esmagadoramente branco. Não estávamos
acostumados a isso obviamente com a nação do Islã e a igreja
negra, mas havia um amor tão inegável nos olhos e corações do
povo que na verdade era mais poderoso que eles eram brancos
mostrando esse amor a uma família negra. Era mais poderoso
para nós, porque era mais forte. Acho que é isso que a Primeira
Presidência e os Doze prevêem enquanto olham para frente e
vêem a Igreja nos reunindo a todos em uma família de Deus em
desígnio.

John Bytheway:

29:38

Sim. E não mais... Você citou 4 Néfi e eles eram um como os
filhos de Cristo. Não mais -ites. A nossa identidade vem do

Artigo de Fé número 1, somos filhos e filhas de Deus. Sim,
somos filhos de Deus. Bem, Irmão Corbitt, absolutamente lindo.
Só sinto que é bom estarmos aqui hoje, mas acho que nossos
ouvintes adorariam ouvir um pouco mais sobre você.
Exatamente quantos anos você tinha quando entrou em
contato com a Igreja, quando entrou na igreja, quando foi em
uma missão? E então talvez você pudesse fechar com seus
sentimentos sobre o evangelho restaurado?
Ir. Ahmad Corbitt:

30:16

Claro, claro. Eu tinha 17 anos de idade. Os missionários
passaram por nossa casa. Meus pais haviam se mudado para o
sul de Nova Jersey. Fiquei na Filadélfia para me formar no
ensino médio. Eles me deixaram fazer isso. Os missionários
passaram por nossa casa e seguiram em nossa família. Mais
tarde descobrimos que eles haviam jejuado e orado por uma
família que estava preparada para o evangelho. Foi uma
experiência muito válida, mas nós, mãe e quatro irmãos mais
novos, eles somos 10 filhos, fomos batizados um mês depois,
em junho de 1980. Minha irmã mais velha e eu fomos batizadas
dois meses depois, no meu 18º aniversário, em agosto. E então
meu pai, cerca de um ano depois, um pouco menos. E então
meu irmão mais velho que já estava fora de casa e tinha sua
própria família, ele foi batizado 14 anos depois.

Ir. Ahmad Corbitt:

31:14

Assim, tanto os pais como todos os 10 filhos se juntaram à
igreja e isso mudou nossas vidas. E, vivendo o evangelho, nos
tornamos muito melhores. Agora, sábio no testemunho, o
evangelho e a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias
são muito mais do que coisas que tornam as pessoas melhores.
Sim, eles tornam os homens maus bons e os homens maus bons
e bons homens melhores, como disse Brigham Young, mas eu
testifico que esta igreja é o reino de Deus na Terra, que é a
Igreja de Jesus Cristo. É a que ele organizou quando estava
sobre a terra, mas restaurada após um período de queda, como
dissemos nos Artigos de Fé, apóstolos e profetas e pastores e
evangelistas e assim por diante.

Ir. Ahmad Corbitt:

32:15

Testifico que aqueles que possuem as chaves desta igreja
possuem as chaves do reino, delegadas do céu e têm o poder de
destravar a oportunidade para os filhos de Deus receberem a
doutrina de Cristo, incluindo suas ordenanças e convênios, e
suas leis, e de se submeterem a Cristo e serem salvos por sua
graça e pela obediência às leis e ordenanças do evangelho.

Ir. Ahmad Corbitt:

32:50

Testemunho que o Livro de Mórmon e a Bíblia e as outras
escrituras são a palavra de Deus. E eu os amo. E enquanto
procuramos guiar nossas vidas por eles e através deles e com
eles, seremos mais felizes, quaisquer que sejam nossas

circunstâncias. Sei que para ser verdade e já experimentei isso.
Sei que amo minha família, minha esposa, Jane, nossos filhos,
nossos maravilhosos seis filhos, nossos 12 netos, mais para vir. E
Jane e eu estamos juntos para sempre. Seremos exaltados no
reino celestial, na presença de Deus. E teremos nossa família
conosco. E essa promessa é para todos os fiéis,
independentemente de estarmos casados agora ou não. E assim
dou testemunho destas verdades da alegria, da paz e da
felicidade do evangelho, mesmo em meio a tempos difíceis. E
eu o faço em nome de Jesus Cristo. Amém.
John Bytheway:

34:01

Amém. John, estou realmente feliz que você seja amigo do
irmão Corbitt. Este foi um dia tão maravilhoso, maravilhoso.

John Bytheway:

34:14

Oh, só espero que as pessoas sintam o espírito maravilhoso que
sentimos e que somos abençoados por isto.

Ir. Ahmad Corbitt:

34:21

Estou feliz em ser seu amigo.

John Bytheway:

34:22

Oh, quero dizer, John estava certo. É bom para nós estarmos
aqui.

John Bytheway:

34:28

Sim.

John Bytheway:

34:29

E esperamos que todos os que escutaram sintam o mesmo.
Obrigado por reservar um tempo para nosso podcast. Somos
gratos por seu apoio. Não poderíamos fazer nada sem nosso
produtor executivo, Steve e Shannon Sorenson e seus
maravilhosos filhos e netos. Nós os amamos. E à nossa equipe
de produção, Lisa Spice, Jamie Nelson, David Perry, Kyle Nelson,
Will Stoughton, e Scott Houston. Nós os amamos. Obrigada. E
esperamos que todos vocês se juntem a nós em nosso próximo
episódio de followHIM.

