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"A Família é central para o Plano do Criador"

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:
Nossa atitude em relação a, "A Família": Uma Proclamação para o Mundo" é um teste para esta geração.
A Dra. Jenet Erickson se junta a nós para discutir o gênero, a importância das características de Cristo e a
importância dos ideais familiares, e como muitas vezes ainda não os encontramos, a Expiação cobre todos
os filhos de nossos Pais Celestiais. Discutimos como todos nós pertencemos à eterna família de Deus.

Parte 2:
A Dra. Jenet Erickson retorna para examinar "A Família": Uma Proclamação ao Mundo'' e como a ciência
social, a psicologia e a espiritualidade se cruzam neste documento aspiracional e inspirador que estimula
os santos a se tornarem melhores administradores em suas famílias, alas, bairros e comunidades.
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00:01 Bem-vindo à Parte I
00:54 Bem-vindo Dr. Jenet Erickson
03:13 Antecedentes para "A Família": Uma Proclamação para o Mundo".
07:38 As estruturas familiares são importantes?
08:11 Todos nós caímos fora do ideal
09:32 Não um plano de perfeição, mas um Plano de Redenção
12:28 Estudo "O Cristo Vivo" e A Proclamação juntos
12:53 O Encontro é um Encontro da Família de Cristo onde todos pertencem
16:50 A família é central para o plano de salvação
19:42 Gênero biológico vs. psicológico
22:05 A história de Charlie Bird e sua irmã
25:54 As características que devemos imitar e buscar são semelhantes às de Cristo
27:29 Mãe do Céu e corpos eternos
30:27 Jesus morreu para nós para experimentar a felicidade na vida familiar
31:42 A ascensão e queda das nações e o estudo do papel das famílias
35:44 A criação de famílias faz sobressair nossos eus mais parecidos com Cristo
41:21 Desenvolver-nos é desenvolver características familiares e cristãs
44:00 Os filhos fazem um casal casado menos feliz?
47:56 As implicações da infidelidade sexual
54:47 A sexualidade é dada como um presente para casais casados
1:00:50 É o barateamento da sexualidade que é um problema na mídia
1:01:45 Fim da Parte I
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00:03 Bem-vindo à Parte II
00:13 A família é ordenada por Deus e a ciência apóia que uma família nuclear oferece a maior
probabilidade de que as crianças prosperem
02:42 A afirmação do casamento tradicional é a obrigação de defender aqueles que são mais
vulneráveis na sociedade
04:13 Apoio para pais solteiros
05:17 A Expiação cobre todas as lacunas e compensa qualquer perda em nossas vidas
09:10 A felicidade é mais provável quando baseada nos ensinamentos de Jesus Cristo
11:21 A importância do casamento em um altar
13:39 O que "presidir" pode significar
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15:41 A ciência da oração
21:23 O poder do arrependimento no casamento de acordo com a ciência
24:12 Os Quatro Cavaleiros do Divórcio
26:54 Pais e Doutrina e Convênios 121:41-42
29:03 A história de Elder Holland sobre o tratamento do filho pobre e o Plano de Redenção
31:36 O que é realmente o amor em um casamento
33:34 A importância do trabalho familiar
39:34 A pesquisa por trás das mulheres e trabalhar fora de casa e ter um pai protege as filhas dos
predadores
41:55 Homens e mulheres são iguais em um casamento ao presidir, ensinar e nutrir
53:03 Desenvolvimento do cérebro em crianças com mães e pais, incluindo oxitocina
58:52 A importância dos membros da ala, vizinhos e comunidade para ajudar a criar as crianças
1:03:21 O Senhor coloca um forte limite para os abusadores e aqueles que violam os convênios
1:04:30 Necessitamos da visão de nossos Pais Celestiais para a igualdade no casamento e na
paternidade
1:09:48 Dr. Erickson compartilha sua experiência com fé e educação
1:15:14 Fim da Parte II
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Informações biográficas:

Jenet Erickson, professora associada do Departamento de História da Igreja e Doutrina na BYU Educação
Religiosa, ensina o curso A Família Eterna (REL 200), bem como Introdução ao Processo Familiar (SFL
160) para a Escola de Vida Familiar. Suas pesquisas se concentraram no bem-estar materno e infantil no
contexto do trabalho e da vida familiar, bem como nas distintas contribuições das mães e dos pais no
desenvolvimento das crianças. Ela é pesquisadora da Instituição Wheatley e do Instituto de Estudos da
Família e é colunista em assuntos familiares para o Deseret News desde 2013.
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autorais, cujo uso nem sempre foi especificamente autorizado pelo detentor dos direitos autorais. Isto
constitui um "uso justo" e qualquer material com direitos autorais, conforme previsto na seção 107 da Lei
de Direitos Autorais dos EUA. De acordo com o Título 17 da Seção 107 da U.S.C., o material deste
podcast é oferecido publicamente e sem fins lucrativos, ao público ou à Internet para comentários e fins
educacionais e informativos sem fins lucrativos. A isenção de direitos autorais nos termos da Seção 107
da Lei de Direitos Autorais de 1976, é permitido o uso justo" para fins tais como crítica, comentário,
reportagem de notícias, ensino, bolsas de estudo e pesquisa. Nesses casos, é permitido o uso justo.
Nenhum copyright(s) é(são) reivindicado(s).
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Nota:
O Podcast Follow Him com Hank Smith e John Bytheway não é afiliado à Igreja de Jesus Cristo dos
Santos dos Últimos Dias nem à Universidade Brigham Young. As opiniões expressas nos episódios
representam apenas as opiniões dos convidados e dos podcasters. Embora as idéias apresentadas possam
variar dos entendimentos ou ensinamentos tradicionais, elas não refletem de forma alguma críticas à
Igreja de Jesus Cristo dos líderes, políticas ou práticas dos últimos dias.

Hank Smith:

00:00:00

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

John Bytheway:

00:00:09

Eu sou John Bytheway.

Hank Smith:

00:00:11

Nós adoramos aprender.

John Bytheway:

00:00:11

Nós adoramos rir.

Hank Smith:

00:00:13

Queremos aprender e rir com você.

John Bytheway:

00:00:15

Como juntos, nós seguimosHIM.

Hank Smith:

00:00:20

Olá, meus amigos. Bem-vindos a mais um episódio de
followHIM. Meu nome é Hank Smith. Eu sou seu anfitrião. Estou
aqui com meu alegre co-apresentador, John Bytheway. Feliz
Natal, John.

John Bytheway:

00:00:32

Feliz Natal, Hank.

Hank Smith:

00:00:33

Sim. É a época mais maravilhosa do ano.

John Bytheway:

00:00:37

Sinto-me tão alegre e triunfante.

Hank Smith:

00:00:41

É também a época mais estressante do ano.

John Bytheway:

00:00:43

Ó venha, Ó venha ao nosso podcast. Obrigado.

Hank Smith:

00:00:45

Sim. John, semana fantástica esta semana. Temos um
convidado maravilhoso que está conosco.

John Bytheway:

00:00:54

Sim, nós fazemos. Estou muito contente por estarmos tomando
tempo sobre nosso tema hoje, mas antes, deixe-me apresentar
Jenet Erickson. Ela é professora associada de História da Igreja e
Doutrina em Educação Religiosa na Universidade Brigham
Young, onde ela ensina o curso de Religião Eterna Familiar, bem
como o curso de Introdução ao Processo Familiar para a Escola

de Vida Familiar. Ela recebeu um PhD em Ciência Social Familiar
da Universidade de Minnesota. Isso é, "Go Gophers?".
Dr. Jenet Erick

00:01:25

É totalmente. Go Gophers! Sim.

John Bytheway:

00:01:27

Go Gophers! Ok. Suas pesquisas se concentraram no bem-estar
materno e infantil no contexto da vida profissional e familiar,
bem como nas distintas contribuições de mães e pais no
desenvolvimento das crianças. Como pesquisadora de Ciências
Sociais na Fundação Heritage. Uau! Ela completou uma extensa
revisão das pesquisas sobre os efeitos dos cuidados nãoparentais no desenvolvimento das crianças para os
formuladores de políticas. Ela é Pesquisadora do Instituto
Wheatley e do Instituto de Estudos da Família, e tem sido
colunista sobre questões familiares para o Deseret News desde
2013. Ela e seu marido, Michael, têm sido abençoados com dois
filhos. Estamos muito felizes em recebê-la, Jenet, em nosso
podcast de hoje. Obrigada por se juntar a nós.

Dr. Jenet Erick

00:02:16

Muito obrigada. É uma grande honra estar aqui. Obrigado, John
e Hank.

Hank Smith:

00:02:19

Estamos entusiasmados em tê-lo com sua experiência. John,
Jenet vem altamente recomendada por seus pares no
Departamento de História e Doutrina da Igreja, e essa foi uma
mudança recente. Certo, Jenet?

Dr. Jenet Erick

00:02:33

Sim, sim, só neste outono em tempo integral na Educação
Religiosa. Eu tinha estado em tempo integral na Escola de Vida
Familiar por alguns anos, e depois, quando tivemos filhos, eu saí
e estava em tempo parcial e agora em tempo integral na Escola
de Educação Religiosa.

Hank Smith:

00:02:46

Agora, John, Jenet, vamos ter que adotar uma abordagem
diferente aqui porque não estamos olhando para uma
passagem das escrituras onde podemos dizer: "Ok. O que estava
Joseph Smith, o que estavam fazendo seus contemporâneos"?
Na verdade, não estamos recuando tanto. Vamos voltar a 1995.
Agora, estamos nos anos 1900. Portanto, pode haver algumas
pessoas ouvindo que são: "Ooh, isso foi há muito tempo, muito
tempo atrás, nos anos 1900".

Dr. Jenet Erick

00:03:13

Eu adoro pensar em quando isso foi dado. Lembro-me de sentar
e ouvir o Presidente Hinckley dá-lo. Era o Women's Broadcast, e
era impressionante que não estava reservado para ser
compartilhado na Conferência Geral, a Conferência Geral formal
no sábado e no domingo, mas foi na semana anterior para as

mulheres. Desde então, tenho pensado com freqüência que há
uma declaração do Presidente Oaks sobre o poder da mulher
como voz da família.
Dr. Jenet Erick

00:03:39

Você deve ter ouvido o Presidente Kimball falar sobre o papel
das mulheres nestes últimos dias e que elas seriam um
tremendo poder para o bem, que elas se levantariam como um
gigante adormecido, na verdade. Penso que há algo muito
significativo sobre as mulheres e sua conexão com os
relacionamentos que começa com a Madre Eva em sua
disposição de colher os frutos que uma família poderia nascer e
essa profunda conexão com a natureza relacional de nossa
realidade. Havia uma razão para que as mulheres fossem
abençoadas por todas as famílias da Terra. Por isso, sou grata
por isso.

Hank Smith:

00:04:12

Lembro-me de quando isto aconteceu, [eu era] finalista no
colegial, estava no seminário. Era o início do ano letivo e eles
disseram: "Uau, a Igreja emitiu uma proclamação".

Hank Smith:

00:04:23

Eu estou dizendo: "Ok. Uau. Isto deve ser uma grande coisa. Isto
já não acontece há muito tempo".

Hank Smith:

00:04:32

A coisa mais memorável para mim foi, no mínimo, o quanto era
imemorável porque me lembro de pensar: "Está bem". A parte
mais fascinante para mim, honestamente, foram as assinaturas
no fundo. Eu era um veterano no colegial. Meu cérebro não
estava totalmente desenvolvido, mas não me lembro de ter
ficado chocado com o que foi ensinado.

Dr. Jenet Erick

00:04:53

Talvez não estivéssemos tão cientes na Igreja. Na verdade, eu
escrevi uma lista de perguntas que eu acho que estavam
acontecendo naquela época até certo ponto e certamente
aumentaram como esta. O casamento é importante? Qual é a
sua importância? E quanto às alternativas ao casamento como a
coabitação? Será que importa se as pessoas têm relações
sexuais fora do casamento? Importa se o casamento é entre um
homem e uma mulher? As crianças precisam apenas de adultos
cuidadosos ao seu redor? Eles precisam de uma mãe e de um
pai? Eles são importantes? As crianças são importantes? Quais
são os direitos das crianças em relação aos pais? O que os pais
devem aos filhos, se alguma coisa? Qual é a coisa mais
importante que os pais fazem pelos filhos? Os pais oferecem
algo diferente das mães, e o que é, e o que é importante?

Dr. Jenet Erick

00:05:42

Só de ver como os Pioneiros nunca teriam feito estas perguntas
que em nossa geração são perguntas com as quais nos
debatemos e com as quais nos debatemos cada vez mais. Há

algo de poderoso nisso. Há algo de poderoso em ser forçado, de
certa forma, a fazer perguntas sobre as verdades mais
profundas da eternidade, esta realidade de uma família eterna
construída de um Pai Celestial e de uma Mãe Celestial e filhos.
Dr. Jenet Erick

00:06:08

Foi-nos pedido que pensássemos realmente profundamente se
essas coisas importam. Um dia eu acho que esses pioneiros
dirão: "Ensinem-nos. Ensinem-nos o que aprenderam nessa
busca que foi gerada por questões culturais significativas em
torno dessas coisas profundas que tomamos por garantidas".

Hank Smith:

00:06:27

Isso é fantástico. Mencionarei, como tenho me preparado esta
semana, que fiquei surpreso ao ver que apenas cinco dos 15
homens que assinaram o documento ainda estão vivos. No
momento desta gravação, apenas cinco ainda estão vivos. Você
tem o Presidente Nelson, o Presidente Oaks, Elder Eyring, Elder
Holland e o Presidente Ballard. Os outros 10 já se foram.

John Bytheway:

00:06:54

Enquanto estava me preparando, Hank e Jenet, encontrei uma
palestra do Presidente Oaks em outubro de 2017. Naquela
palestra, ele mencionou que era um dos sete que ainda
restavam. Então, desde então, agora se trata dos cinco, e ele
até falou sobre o fato de que pode não ter, não me lembro
exatamente de suas palavras, mas pode não ter parecido tão
significativo na época, mas isto é o que os profetas podem
fazer. Eles vêem. Eles são videntes. Eles vêem longe que
precisaríamos de alguma clareza sobre estes ... Essas perguntas
foram fantásticas. Mal posso esperar para voltar e escrevê-las
porque acho que existe uma arte tão grande de ter as perguntas
certas. Adoro essas perguntas com as quais você começou.

Dr. Jenet Erick

00:07:38

Como estudante de pós-graduação, eu me lembro de pensar
que este documento, ao mesmo tempo em que estou
realizando toda esta pesquisa, milhares de estudos foram
reunidos sobre a família. A estrutura familiar é importante? O
que fazem as mães e os pais? Tudo isso. Pensar dentro destes
nove parágrafos são mais descobertas das ciências sociais, as
descobertas confirmatórias do que você poderia acumular em
centenas de estudos. O que vimos de forma tão condensada
pela experiência através da pesquisa que acabou de ser
composta de forma tão poderosa neste documento.

Dr. Jenet Erick

00:08:11

Ao mesmo tempo, acho que é importante perceber que a
Proclamação pode, às vezes, ser uma fonte de dor, pois ela
sustenta um ideal. A verdade é que todos nós ficamos fora
desse ideal. Todos nós conhecemos a bagunça da vida familiar.
Eu estava pensando que a vida familiar está tão cheia de
bagunça por causa deste processo de crescimento que ela

induz. O casamento e é uma experiência profunda que induz ao
crescimento. As crianças são indutoras de crescimento.
Dr. Jenet Erick

00:08:44

Então, às vezes pode parecer que é usado como um bastão para
dizer que você não pertence, sejam perguntas LGBTQ ou uma
família divorciada ou quaisquer situações que possam parecer
que elas caem fora do ideal. Pode parecer que também
podemos usar a Proclamação como uma arma em vez do que
ela é, que é uma luz.

Dr. Jenet Erick

00:09:06

Acho que esta fonte ardente de luz que ela nos proporciona
para nos guiar, não para nos envergonhar, mas para nos guiar e
nos ajudar a entender quando sentimos dor, estas verdades nos
ajudam a entender porque há dor, porque há dor ligada ao
divórcio, porque há dor ligada às lutas da vida familiar, sejam
elas quais forem. Estas nos ajudam a entender isso e nos
ajudam a crescer rumo a esse belo ideal.

Dr. Jenet Erick

00:09:32

É uma grande história de redenção. Parece que quando temos a
Proclamação e o Cristo Vivo lado a lado, esta não é uma história
de perfeccionismo. Adoro as recentes palavras do Élder
Christofferson em Conferência, mas este é o plano, não o plano
do perfeccionismo, o Plano de Redenção, e que o Redentor
caminha ao nosso lado nesta jornada da vida familiar para nos
ajudar a experimentar a redenção através dele enquanto
caminhamos em direção a este belo ideal de verdades que nos
foi dado.

Hank Smith:

00:10:01

Isso é ótimo. Obrigado por trazer isso à tona, Jenet. Tenho
estudado o Evangelho de Lucas ultimamente em minhas aulas, e
você vê o Salvador indo lá fora. Alguns tinham colocado estes
limites de quem pertence e de quem não pertence. No
Evangelho de Lucas, ele simplesmente passa esses limites e diz:
"Estas pessoas pertencem a quem você expulsou, a quem você
empurrou para as franjas". Elas pertencem". Entrem, entrem.
Somos todos parte desta grande família".

John Bytheway:

00:10:27

Estou feliz que você tenha usado essa palavra ideal. Queria
apenas dizer algo que está correto no manual HIM [Venha, Sigame]. Está na página 215, onde o Élder Christofferson disse:
"Declarar as verdades fundamentais relativas ao casamento e à
família não é ignorar ou diminuir os sacrifícios e sucessos
daqueles para quem o ideal não é uma realidade presente".
Todos têm dons. Todo mundo tem talentos. Todos podem
contribuir para o desdobramento do plano divino em cada
geração", e ele continua, mas estou feliz que você tenha usado
essa palavra, o ideal.

John Bytheway:

00:11:02

Coloco à minha margem, coloco Moroni USA, que normalmente
não são palavras que juntamos, mas o que eu quis dizer com
USA é que Moroni é o derradeiro adulto solteiro porque sua
maior contribuição, seu maior trabalho, acho que poderíamos
dizer, é enquanto ele era um adulto solteiro, e nosso estado civil
não diminui nossa capacidade e nossos dons para contribuir
com o mundo, com o evangelho, com a Igreja. Portanto, eu
gosto disso, sim, que este é um ideal, e não é uma realidade
presente para todos.

Dr. Jenet Erick

00:11:39

John, eu estava pensando, como você estava dizendo, que é tão
bonito pensar em Moroni. Há esta bela afirmação no Manual de
Instruções, e diz em torno da família, sendo todo o propósito do
evangelho o fortalecimento da família. Ele diz: "Nesta vida,
muitas pessoas têm oportunidades limitadas para amar as
relações familiares. Esta é apenas a realidade. Nenhuma família
está livre de desafios, dor e tristeza. Os indivíduos e as famílias
exercem fé no Senhor e se esforçam para viver de acordo com
as verdades que ele revelou a respeito da família. O Salvador
prometeu carregar o fardo de todos os que se aproximarem
dele". Assim você pensa em Moroni caminhando ao lado do
Salvador naquela viagem, enquanto ele o confortava durante
aquele tempo fora daquele ideal.

Hank Smith:

00:12:28

Sim. Jenet, você mencionou que vamos estudar "O Cristo Vivo"
ou você os colocou lado a lado, e vamos estudar isso na próxima
semana. Eu gosto desta idéia de que aqui está o ideal, e aqui
está o Cristo quando você não alcança o ideal.

Dr. Jenet Erick

00:12:42

Sim, e quando, porque todos vocês, todos nós precisamos Dele.
Sim, e quando todos nós precisamos Dele.

John Bytheway:

00:12:47

"Não somos todos mendigos?" O rei Benjamin talvez nos
lembre.

Dr. Jenet Erick

00:12:50

"Não somos todos mendigos?"

Hank Smith:

00:12:51

Eu adoro isso. Obrigado.

Dr. Jenet Erick

00:12:53

A Proclamação começa com todos nós como a família de Deus.
Esse é todo o começo. Diz, este é o plano para todos nós. Todos
os seres humanos são criados à imagem de Deus. Cada um é
uma filha amada, centrada no espírito dos Pais Celestiais, e
como tal, cada um tem uma natureza e um destino divinos
nesta família celestial da qual todos nós fazemos parte.

Dr. Jenet Erick

00:13:17

Pensarei que às vezes a Proclamação é sobre nossa família
celestial. Então, quando pensamos na grande reunião, é tão
bonito que os ensinamentos da Proclamação vieram nesta
dispensação da reunião, e temos o Presidente Nelson falando
do Encontro, como somos templos reunidos, o Encontro de
Israel em templos para receber e ser dotados do poder que faz
parte dessa ordem familiar do sacerdócio, onde nos unimos à
família eterna de nossos Pais Celestiais, selada à família eterna
de nossos Pais Celestiais. A Proclamação está fundamentada
nessa verdade. Cada um de nós pertence a uma família, filhos e
filhas queridos dos Pais Celestiais.

Hank Smith:

00:13:58

Não importa quem você é, você se enquadra nessa categoria de
nós somos ... Cara, isso é ótimo. A Proclamação da Família para
o Mundo, não se trata apenas de sua família, trata-se da grande
família.

Dr. Jenet Erick

00:14:09

A grande família.

John Bytheway:

00:14:10

Habituamo-nos muito a chamar um ao outro de irmão e irmã,
mas é um bom lembrete de que, não, isto é quem nós somos.
Somos irmãos e irmãs nesta enorme família e como poderíamos
tratar uns aos outros de forma diferente se realmente
levássemos esses títulos tão a peito a que nos acostumamos.
Quando eu estava em minha missão nas Filipinas, lembro-me
desta irmã que encontramos, acho que ela era menos ativa na
época, e continuamos a chamar sua irmã. Seus dois filhos
pequenos estavam apenas rindo no canto porque soava tão
engraçado porque estávamos tipo, "Ei, Irmã".

John Bytheway:

00:14:52

Para mim, eu me afastei e disse: "Sim, nós dizemos isso e nos
acostumamos muito com isso", mas as crianças pensaram que
estavam apenas rindo de estarmos sempre chamando sua irmã
porque ... nos acostumamos com isso. Talvez isto seja um bom
lembrete.

Dr. Jenet Erick

00:15:05

É literalmente verdade. Certo? Literalmente verdade.

John Bytheway:

00:15:08

Isto é um fato. É um fato.

Dr. Jenet Erick

00:15:09

Eu queria apenas mencionar isso também. No início, ouvimos
que, "o casamento entre um homem e uma mulher é ordenado
por Deus, e que a família é central no plano do Criador para o
destino eterno de seus filhos". Eu estava pensando como foi
sentar-me na Conferência Geral e ouvir o Élder Christofferson
falar sobre os quatro pilares do plano de salvação.

Dr. Jenet Erick

00:15:33

Ao crescer, eu tinha ouvido as palavras de Elder McConkie se
referirem a muitos. É claro que, em toda a Escritura, quando o
plano de salvação é ensinado, ele tem três coisas essenciais. Ele
tem a Criação, a Queda e a Expiação, em todos os lugares. Aqui,
o Élder Christofferson disse que há quatro pilares e o quarto é a
família e ele descreve a família como sendo o melhor cenário
para que o plano de Deus prospere. É o cenário para o
nascimento das crianças e o ambiente para o aprendizado e
preparação que elas precisarão para o sucesso da vida mortal e
da vida eterna no mundo que virá, e como núcleo para que a
família seja o cenário para nosso nascimento físico e nosso
renascimento espiritual.

Dr. Jenet Erick

00:16:16

Não podíamos ter o plano. A Criação, a Queda e a Expiação
estão todas baseadas na verdade da família e no papel central
da família. Nossas famílias biológicas são nossas famílias
mortais, nas quais crescemos e nos preparamos para a vida
eterna. Por isso eu pensei que ele tinha acabado de fazer algo
absolutamente notável. Não era novidade, mas apenas afirmou
claramente. Este é um banco de quatro pernas. O plano de
salvação repousa sobre todas estas quatro, sendo a família
central para isso.

Dr. Jenet Erick

00:16:50

Acabei de ouvir a Irmã Beck. Esta é uma doce experiência. Eu
estava com ela há pouco tempo, e lhe disse que conversamos
sobre sua palestra em nossa aula sobre a Proclamação. Falamos
de uma palestra onde ela disse: "Devemos ensinar aos jovens da
Igreja que a família é central para o plano de salvação".

Dr. Jenet Erick

00:17:07

Ela disse: "A Criação proporcionou o cenário para uma família
viver e a família crescer, a eterna família de Deus crescer". A
Queda foi essa decisão para que a família entrasse na
mortalidade para as crianças a nascer. A Expiação, todo o seu
propósito é que sejamos selados para a família eterna de Deus e
que as famílias sejam unidas eternamente".

Dr. Jenet Erick

00:17:30

Portanto, o plano inteiro é sobre família. Ele começa com a
família. A razão de existir um plano é porque somos filhos de
pais celestiais amorosos que querem nos trazer para casa e nos
permitir ser como eles. A Queda nos permitiu entrar em um
cenário onde as famílias podem nascer. A Expiação, todo o
propósito da obra de Cristo é nos selar de volta à família de
Deus e nos capacitar a nos tornarmos o tipo de pessoas que são
como nossos Pais Celestiais, que podem ter esse nível de
relacionamento íntimo. Pode ter esse nível de proximidade e
profunda capacidade de alegria na vida familiar.

Dr. Jenet Erick

00:18:04

Então ela me disse enquanto eu lhe dizia que, ela disse: "Jenet,
essa conversa foi-me dada pelo Apocalipse", e ela apenas
rasgou. Ela disse: "Jamais esquecerei no meio da noite que me
despertou e que me foi dada aquela conversa".

John Bytheway:

00:18:18

Onde está essa conversa de novo? Tenho que anotar isso.

Dr. Jenet Erick

00:18:22

É dado aos jovens da Igreja. Foi entregue ao CES, todos os
instrutores de Educação Religiosa em toda a Igreja.

John Bytheway:

00:18:27

Foi o Simpósio CES ou algo assim?

Dr. Jenet Erick

00:18:29

Sim. 2006. Sim.

John Bytheway:

00:18:32

2006.

Hank Smith:

00:18:32

Lembro-me que foi no Pequeno Teatro do Centro de
Conferências. Eu estava lá. Lembro-me de estar lá. Ela disse algo
tão simples, mas isso realmente me mudou. Ela disse: "Se algo é
anti-família, é anti-Cristo". Eu me lembro disso. Nunca me
abandonou daquele momento.

John Bytheway:

00:18:51

O que eu gosto do que você disse aqui naquele primeiro
parágrafo, Jenet, a família é central para o plano do Criador
para o destino eterno de Seus filhos". Uma das teorias lá fora
era que talvez Deus apenas fez o mundo como um relógio. Não
consigo me lembrar que filósofo foi este, e então Ele apenas
deu um passo atrás para ver o que aconteceria, desinteressado,
ao invés de intensamente interessado.

John Bytheway:

00:19:16

Ainda ontem, com minha turma, fizemos referência à visão que
Enoque teve onde ele viu Deus chorando e como Ele não é
afetado por nós. Ele está envolvido e quer estar em nosso
destino eterno. Gosto apenas de reafirmar que se trata de Sua
família. Ele está envolvido. Nosso destino eterno faz parte de
Seu plano, logo ali no primeiro parágrafo.

Dr. Jenet Erick

00:19:42

Bem, vamos retomar o segundo parágrafo. Enquanto estávamos
falando sobre isto, nosso Pai Celestial, eu estava pensando que
há algo tão magnífico na Proclamação onde se fala sobre nossa
Mãe Celestial e nossos Pais Celestiais que somos filhos e filhas à
sua imagem.

Dr. Jenet Erick

00:19:57

Depois diz: "O gênero é uma característica essencial da
identidade e do propósito individual pré-mortal, mortal e
eterno". Sabemos que a vida vem de dois, a união do homem e
da mulher, Deus, a Mãe, Deus, o Pai. Elder Porter, Elder Bruce

Porter, que gostava de falar sobre a Proclamação, disse certa
vez: "As diferenças entre homens e mulheres não são
simplesmente biológicas. Elas são tecidas no tecido do universo,
um elemento vital fundamental da vida eterna e da natureza e
culturas divinas ao longo dos tempos", seja yin e yang ou
quaisquer metáforas ou imagens diferentes que capturam esta
realidade que este homem/mulher é tecida no tecido do
universo, que é a essência da vida. Você tem a vida criada
apenas através da união complementar destes dois.
Dr. Jenet Erick

00:20:53

É claro, vivemos em um momento que experimenta desafios em
torno do gênero. Falarei com meus alunos sobre como durante
muito tempo, quando falávamos de homem e mulher, era o
mesmo que homem e mulher. Você os usaria de forma
intercambiável. Então, por volta dos anos 60, houve um
reconhecimento de que deveríamos falar do gênero como
diferente do sexo, do sexo biológico, da maquiagem
cromossômica. Deveríamos falar de gênero, que é nossa
compreensão social do que significa ser homem ou mulher. É o
que são as expectativas do que parece ser uma mulher, quais
são as expectativas do que parece ser um homem, como eles
agem, que cores vestem, que preferências têm, e assim
apreciando a compreensão social do gênero, do sexo.

Dr. Jenet Erick

00:21:41

Isso foi importante porque você tem idéias culturais que podem
e são distorções dessa idéia de homem e mulher. Assim,
ficamos presos a idéias diferentes sobre todas as restrições
sobre o que uma mulher precisa fazer ou ser como ou o que um
homem precisa fazer ou ser como são as conformidades que
não são saudáveis.

Dr. Jenet Erick

00:22:05

Adoro a história de Charlie Bird, que era Cosmo na BYU, e
experimenta a atração pelo mesmo sexo, se identificaria como
gay, e ele descreve como um jovem, muito fiel santo dos
últimos dias, mas descreve como um jovem estando na igreja.
Ele sabia que era diferente, o que é tão freqüentemente o que
um indivíduo que experimenta perguntas LGBTQ. Eles
simplesmente se sentem diferentes, e foi doloroso para ele, e
ele deixou de ir aos Jovens Homens. Ele ia a uma reunião
sacramental, mas era desconfortável. Ele era gozado e se sentia
diferente.

Dr. Jenet Erick

00:22:36

Sua irmã o segue um domingo para descobrir para onde ele vai
depois de uma reunião sacramental. Ele apenas lhe diz: "Eu sou
diferente".

Dr. Jenet Erick

00:22:45

Ela lhe diz: "Charlie, Jesus fez flores".

Dr. Jenet Erick

00:22:52

Depois ela descreve como os traços que ele tem que são seus
dons são os mesmos que o Salvador tinha. Então ela lhe diz: "A
pergunta que você deve fazer não é se esta característica é
masculina ou não, mas se é ou não semelhante a Cristo", e lhe
ensina uma compreensão totalmente nova do que significa
gênero.

Dr. Jenet Erick

00:23:15

Nós temos apenas o dom no Senhor Jesus Cristo. É, Hank, você
estava se referindo. Ele abre alguns desses estereótipos de
gênero problemáticos pela maneira como ele era. Ele se refere
a si mesmo como uma mãe, como uma galinha que reúne suas
galinhas. Ele dá a si mesmo características que associaríamos à
feminilidade para nos ensinar como é um verdadeiro homem.

Dr. Jenet Erick

00:23:43

Por isso, eu agradeço. Então ao mesmo tempo direi a esses
estudantes que a Proclamação faz algo muito poderoso para
nós. Em uma época em que o gênero hoje passou da
compreensão social do gênero para o psicológico, ou seja, o que
eu sinto é o que define meu gênero, isso nos fundamenta em
biologia porque o Presidente Oaks foi muito claro ao dizer que
quando a referência ao gênero é feita na Proclamação, ela se
refere ao sexo biológico ao nascer.

Dr. Jenet Erick

00:24:17

Portanto, a Proclamação, é preciso a confusão. Se fôssemos
deixados apenas com a compreensão psicológica do que
significava ser, o que quer que sentíssemos, então haveria
maneiras sem fim de ser, maneiras de se entender a si mesmo.
A Proclamação apenas nos puxa de volta a um lugar de base
para compreender nossas responsabilidades, nossas
mordomias, onde encontraremos alegria.

Dr. Jenet Erick

00:24:46

Certamente, pode haver experiências que se sentem disfóricas
por causa disso, que os indivíduos podem sentir como: "Eu não
sinto o que eu acho que deveria sentir". No entanto, o Senhor
nos diz: "Há o gênero. Você tem gênero. É importante para seu
caminho eternamente, e isso lhe trará significado e alegria à
medida que você o entender", e então nos fundamenta no
papel da biologia e na compreensão de nós mesmos no corpo,
que nossos corpos são importantes, que a alma é formada pelo
corpo e pelo espírito, e que este fundamento biológico para
nosso gênero é importante no plano.

Dr. Jenet Erick

00:25:28

Isso não responde a todas as perguntas, certo? Não responde a
todas as questões que possam surgir, mas ajuda a fundamentarnos na busca e apreciação do papel do gênero biológico neste
plano eterno.

John Bytheway:

00:25:41

Eu equaciono isso com o que é o Néfi do futuro. Achei que era
uma boa maneira de dizer que estamos tentando nos aproximar
de Cristo e Ele é nosso verdadeiro Norte.

Dr. Jenet Erick

00:25:53

John, eu amo Christward e respondo a estas perguntas sobre o
gênero. É tão poderoso. Penso que quando pensamos em
gênero, na mortalidade, provavelmente temos sombras de
como é o gênero eterno, mas não sabemos tudo isso, e penso
que o plano do Redentor é nos ajudar a entender que, nos
ajudar, que apontou para Cristo, podemos entender o que
significa esse gênero eterno, reconhecendo que a mortalidade
não é a fonte desse gênero eterno, provavelmente contém
sombras fora dele, certo? Não vemos perfeitamente como é
esse gênero eterno, mas mantendo nossa esperança em Jesus
Cristo, a palavra Cristo nos ensinará, certo? Ele pode nos revelar
o que isso significa.

Hank Smith:

00:26:40

Isto me faz lembrar esta afirmação na Proclamação, e estou
indo talvez muito à frente, mas diz que a felicidade na vida
familiar é mais provável de ser alcançada quando fundada sobre
os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, nosso Verdadeiro
Norte, Christward. Desculpem por estarmos ali à frente.

Dr. Jenet Erick

00:26:57

Não, Hank, não sei se há um lugar mais poderoso nisso. A nova
Proclamação sobre a Restauração, há uma declaração que diz:
"Esta Igreja é fundada sobre a pedra angular do Cristo vivo".
Pensei muitas vezes que se disséssemos que esta família, esta
vida é fundada sobre a pedra angular do Senhor Jesus Cristo, é
isso que ele está nos ensinando. Minha vida está fundada em
Jesus Cristo. Minha família é fundada no Senhor Jesus Cristo, e
esta Igreja é fundada no Senhor Jesus Cristo.

Dr. Jenet Erick

00:27:29

Nunca esquecerei de sentar em meio a um grupo de
representantes religiosos, pessoas de diferentes credos.
Quando eu estava falando sobre o plano de salvação, todos nós
tínhamos acabado de ser convidados a compartilhar alguns, e
de repente, antes de eu apresentar, pensei: "Sou a única aqui
que sabe que serei ressuscitada como mulher, e que eu já
existia como mulher, e que tenho uma Mãe no Céu que tem um
corpo, e estou à sua imagem".

Dr. Jenet Erick

00:27:55

Nossa crença dignifica imediatamente a metade da raça
humana, certo? Estabelece a realidade de que nós, como
mulheres, nosso gênero importa, que é divino, que somos
encarnadas como nossa Mãe Celestial rainha, e estabelece que
o belo relacionamento maternal que temos é eterno.

John Bytheway:

00:28:14

Você passa pela primária e eles estão ali cantando: "Eu sou um
filho de Deus", e nem mesmo sabendo o que é dinamite
teológica, que não é uma metáfora, que é realmente um Pai e
uma Mãe no Céu. Eu acho que somos únicos nisso. Não sei tudo
sobre todas as diferentes denominações e crenças, mas a idéia
de que Deus é um exaltado homem e mãe no céu e uma
exaltada mulher é única para nós, não é? Será que Satanás não
gostaria de fazer esse tipo de confusão?

Dr. Jenet Erick

00:28:52

Sim. Tanto, John. Significa tudo para vir literalmente deles, para
ter literalmente aquela relação eterna de criança, mãe, e pai,
filha e filho. A próxima parte que recebemos na Proclamação
fala sobre como os filhos e filhas espirituais conheceram e
adoraram a Deus como seu Pai Eterno e aceitaram Seu plano
com esse eterno destino divino como herdeiros da vida eterna é
a história mais gloriosa para pensar que esse é meu destino,
esse é o plano, cada um de nós, e esse é o trabalho das famílias.
As famílias desempenham um papel tão central na viabilização
desse processo. Nós dependemos, ao contrário de todas as
outras espécies da Terra, os seres humanos nascem totalmente
dependentes durante um longo período de sua vida. Eles têm
que ser alimentados, vestidos, cuidados, nutridos e
alimentados.

Dr. Jenet Erick

00:29:45

Essa realidade significa tanto que nosso cenário físico de
nascimento tem tanto a ver com esse processo de
desenvolvimento que nos permite experimentar o
renascimento espiritual. É disso que o Ancião Christofferson
está falando. Este é o cenário para o nascimento físico e a
preparação para o renascimento espiritual.

Hank Smith:

00:30:04

Se você alguma vez o vir, quase qualquer outro animal nascido
dentro de algumas horas, eles são capazes de fugir dos
predadores, certo? Um bebezinho, um bebezinho humano, vai
ser muito tempo antes.

John Bytheway:

00:30:17

Nem por isso.

Dr. Jenet Erick

00:30:17

Sim, muito tempo.

John Bytheway:

00:30:17

Vai demorar um pouco.

Dr. Jenet Erick

00:30:21

Certo. Esta bela próxima parte é o plano divino de felicidade
que permite que as relações familiares se perpetuem para além
do túmulo. As ordenanças e convênios sagrados disponíveis nos
templos sagrados possibilitam aos indivíduos retornar à
presença de Deus e viver eternamente em família. Aí está,

apenas que toda a primeira seção é parte e uma família eterna.
Este é o seu destino divino. "Eu dei tudo". O ditado do Senhor:
"Eu dei tudo o que era possível para que vocês pudessem
experimentar a alegria na vida eterna em família".
Dr. Jenet Erick

00:30:52

Lembre-se do Presidente Holland dizendo: "Não seria o paraíso
se Pat não estivesse aqui". Não seria o paraíso para mim". O
Presidente Eyring falando sobre o que uma criança, se você lhes
perguntasse o que eles quereriam mais do que tudo, "Eu quero
estar com minha mãe e meu pai". Quero estar com minha
família", isso é o que é a vida eterna e nesses relacionamentos.

Dr. Jenet Erick

00:31:12

A próxima parte e, Hank, talvez você se importe de ler o
primeiro mandamento, esse parágrafo?

John Bytheway:

00:31:16

Não, de forma alguma. O primeiro mandamento que Deus deu a
Adão e Eva dizia respeito ao seu potencial de paternidade como
marido e mulher. Declaramos que o mandamento de Deus para
que seus filhos se multipliquem e reabasteçam a terra
permanece em vigor. Declaramos ainda que Deus ordenou que
os poderes sagrados da procriação sejam empregados somente
entre o homem e a mulher legalmente casados como marido e
mulher.

Dr. Jenet Erick

00:31:42

Esse parágrafo tem um lote inteiro. Eu queria parar por apenas
um segundo sobre esta idéia de crianças. Há este interessante
relato do fundador do programa de sociologia de Harvard. Havia
dois co-fundadores, Sorokin e depois Carle Zimmerman. Carle
Zimmerman acabou escrevendo um livro onde ele olhou através
das civilizações, o antigo Egito, a Babilônia, começando pela
Síria, Babilônia, Grécia, Roma, os impérios europeus, e ele está
olhando para a ascensão e queda das nações.

Dr. Jenet Erick

00:32:13

Sua pergunta como socióloga foi: qual era o papel das famílias?
Qual era o lugar delas em toda essa ascensão e queda? Uma
coisa tão marcante é que no auge de sua criatividade e
progresso, e todos eles tinham este ciclo de ascensão e queda, a
família era tão central, e era uma forma particular de ver a
família. Era uma orientação para o desenvolvimento das
crianças dentro das famílias.

Dr. Jenet Erick

00:32:42

Portanto, ele diria que em todas as civilizações em seu auge e
de criatividade e progresso, a orientação da sociedade era para
o desenvolvimento das crianças dentro das famílias, que há algo
poderoso quando uma sociedade é orientada em torno do
desenvolvimento das crianças que facilita o melhor nessa
sociedade.

Dr. Jenet Erick

00:33:04

Me fez pensar muito sobre o que é que as crianças fazem por
nós. O que é que isso, olhando para a educação da vida em
família, ter filhos, ter filhos, o que é que isso faz por nós? Você
pode simplesmente ver, certo. Se você olhasse, antes de tudo, o
que significa para o PIB, nós realmente dependemos da vida
para sustentar as economias. Não há dúvida. Portanto, somente
aqueles bens que permitem a sobrevivência estão realmente
em torno das crianças, como nossas políticas são mudadas,
como pensamos sobre as leis do álcool e as classificações de
filmes e apenas todas as coisas que são moldadas pela
preocupação com os mais vulneráveis e que isso nos põe em
risco.

Dr. Jenet Erick

00:33:42

Vemos dados de que é em ter filhos que os pais retornam à
igreja, certo? Eles vão deixar a religião. Ao ter um filho, eles
querem voltar porque se lembram que querem o que era
melhor para seus filhos. Eles querem esse cenário. Portanto, só
convida ao melhor. Então Sorokin, que estava com Zimmerman,
diz esta coisa poderosa. Ele diz: "Quaisquer que sejam as
virtudes da idade, eles não podem compensar a vitalidade,
vigor, coragem, ousadia, elasticidade e criatividade dos jovens.
Uma nação composta em grande parte por pessoas de meiaidade ou idosas se envolve física, mental e socialmente, e
caminha para o fim de sua missão criativa e liderança".

Dr. Jenet Erick

00:34:29

Esse é o fundador do programa de sociologia de Harvard, mas
ele está apenas dizendo, ele está comentando sobre nossa
cultura, de reduções dramáticas nos índices de fertilidade e
outras coisas, e o que ele diz sobre uma sociedade que não está
olhando para o futuro e para a educação e desenvolvimento das
crianças, e o que ela significa para sua própria estabilidade,
criatividade, generatividade, produtividade. Portanto, as
crianças fazem muito por nós. Hank, você...

Hank Smith:

00:35:01

Uau. Você nem pensaria nisso.

John Bytheway:

00:35:02

Nunca pensei nisso. Cara, tente pensar em um mundo de ... Isso
é tão engraçado. Pense em um mundo onde todos são de meiaidade ou mais velhos.

Hank Smith:

00:35:13

Enfeebles em si.

John Bytheway:

00:35:14

Sim. As pessoas estão deixando suas piscadelas em todas as
auto-estradas.

Hank Smith:

00:35:21

Bem, isso é interessante, porém. Como nos concentramos em
criar esses jovens, isso faz sobressair o melhor em todos os
adultos.

Dr. Jenet Erick

00:35:29

Sim. Sim. Hank, eu amei, e você se referiu antes mesmo de
começarmos este podcast, você se referiu ao que significava ter
filhos, e como eles trazem à tona ... Eles o expõem a si mesmo
das formas mais poderosas.

Hank Smith:

00:35:44

Oh, cara!

Dr. Jenet Erick

00:35:44

Tenho uma ótima citação sobre isso, mas estava pensando, há
algo tão notável no casamento. Sorokin a chama de escola
familiar matrimonial, que este cultivo em crianças, ele dirá que
estimula as pessoas casadas a liberar e desenvolver seus
melhores impulsos criativos, pois certamente a missão de
moldar os seus próprios é tão nobre quanto a criação de uma
obra-prima nas artes ou nas ciências.

Dr. Jenet Erick

00:36:13

Então você acha que Elder Hales uma vez deu uma palestra e
ele falou com as mulheres. Ele apenas disse: "Muitas vezes
pensamos nas crianças como uma armadilha para o
desenvolvimento". Esse é o tipo de cultura, certo? Sua vida
termina com a educação dos jovens.

Dr. Jenet Erick

00:36:28

Acredito firmemente que as mulheres precisam desenvolver
seus dons, seus talentos, suas capacidades, sua educação.
Acredito muito nisso, e isso pode significar fazer as coisas
simultaneamente, educação, bem como crianças ou algumas
contribuições comunitárias ou profissionais, bem como
crianças, mas não podemos diminuir o poder de
desenvolvimento que vem na educação das crianças.

Dr. Jenet Erick

00:36:53

Então Elder Hales apenas diz: "Maternidade", e eu acrescentaria
paternidade, "é a oportunidade ideal para a aprendizagem ao
longo da vida". É exponencial, não linear".

Dr. Jenet Erick

00:37:03

Basta pensar no processo de aprendizagem de uma mãe
durante toda a vida de seus filhos, porque as necessidades são
tão variadas e abrangentes. No processo de criação de seus
filhos, uma mãe estuda o desenvolvimento infantil, nutrição,
saúde, fisiologia, psicologia, enfermagem, pesquisa médica e
tutoria educacional em diversas áreas, matemática, ciência,
geografia, literatura, inglês e línguas estrangeiras. Ela
desenvolve dons em música, atletismo, dança e falar em
público. Os exemplos de aprendizagem podem continuar
infinitamente, e pensando no que as crianças podem trazer em

nós porque nos preocupamos profundamente com seu
crescimento e desenvolvimento.
Hank Smith:

00:37:40

Isso é incrível. Isso é um grande desafio que eu nunca pensei
porque, de longe, o máximo que eu trabalhei para me esforçar
para me tornar melhor está em meu casamento e em ser pai,
certo? Não em minha carreira ou em minha vocação eclesial,
mesmo que isso traga coisas boas que eu penso em mim. De
longe, ser pai e ser marido me impulsionaram a tentar ser algo
melhor.

John Bytheway:

00:38:05

Tive que reaprender a álgebra. Pensei que tinha terminado.
Quando seu filho está doente ou ferido ou ferido e você passou
por isso, você trocaria de lugar com ele tão rapidamente: "Dême isso", e ajudá-los através do sofrimento é uma experiência e
tanto, como tenho certeza que ambos sabem, e tenho certeza
que nosso Pai Celestial sabe e pensa: "Deus amou tanto o
mundo, Ele deu Seu Filho Unigênito", e, whoa, o sofrimento que
aconteceu lá. Todos estes contribuem para ser pais. Eu amo
tudo isso, especialmente o fato de passar pela escola
novamente com seus filhos enquanto eles vão à escola e às
conferências de pais e mestres. Acho que aprendi isso uma vez.

John Bytheway:

00:38:59

Quero dizer, eu conheço alguém que foi um adulto solteiro toda
a vida, nunca casou, mas é uma tia de classe mundial que é tia e
se envolve em suas vidas e os ajuda e os nutre também em seu
lugar onde ela está.

Dr. Jenet Erick

00:39:18

John, você e eu sabemos que eu fui solteira por muito tempo.
Eu acho que você também foi.

John Bytheway:

00:39:21

Eu estava.

Dr. Jenet Erick

00:39:21

Acho notável o papel especial que você pode ter em sua família,
que papel importante, todos esses indivíduos, essas relações
que temos compartilhado na alimentação da vida. Preciso tanto
da aldeia de todos que me ajudam com meus filhos.
Dependemos uns dos outros nesse trabalho de educação em
conjunto.

John Bytheway:

00:39:47

Foi tão legal ter meu filho, Andrew, vindo da Islândia e de
repente não foi só a mãe e o pai dizendo: "Vamos fazer
escrituras". Era Andrew: "Tudo bem. Quem está no comando?
Certo. Eu quero você..." e seus irmãos mais novos olhando para
seu irmão mais velho dizendo: "Uau! Andrew adora isso". Eu só
senti isto, "Oh," este alívio como, "Olha, estamos todos juntos
nisto, e olha, agora eles estão ajudando e ensinando uns aos

outros". Eu não deveria apenas dizer, Andrew, minha filha,
Ashley, também, a mesma coisa, voltando para casa depois de
uma missão e estando tão animada, todos nos ajudando uns
com os outros em um ambiente familiar, "Ei, você quer levar a
noite para casa esta noite? Está bem, ótimo. Eu compro a pizza,
você toma conta".
Dr. Jenet Erick

00:40:35

Hank, eu tenho que voltar. Adoro seu comentário sobre Michael
Novak. Ele diz: "A criação de crianças nos traz perspectivas de
tirar o fôlego de nossa inadequação". Acho que ele capta isso.
Quero dizer, este incrivelmente brilhante estudioso católico que
está apenas dizendo: "Aqui, isto me traz vistas de tirar o fôlego
da minha inadequação", e então ele diz o seguinte: "Meus laços
com eles me prendem a muitos tipos de oportunidades".

Dr. Jenet Erick

00:41:02

Você entende isso. Como uma única pessoa, há alguma
liberdade que é muito diferente, certo? No entanto, ele diz:
"Estes não se sentem como laços. Eles são, eu sei, a minha
libertação. Eles me forçam a ser um tipo diferente de ser
humano de uma forma que eu quero e preciso ser forçado".

Dr. Jenet Erick

00:41:21

Acho que mesmo que não sejamos mães e pais, sempre que
somos dados ao desenvolvimento dos outros, isso é bondade,
isso é divindade. Então nos tornamos um tipo de pessoa
diferente. Nós nos tornamos quem queremos ser nesse
processo.

Hank Smith:

00:41:36

Uau. Isso é simplesmente lindo. Eu me lembro disso,
especialmente aquele primeiro bebê. Tivemos a pequena
Madeline e os médicos nos disseram. Ela estava na escala. Você
entra e ela está no percentil 107 para o tamanho de sua cabeça.
"Você está pensando: "Bem, nós somos ótimos pais", certo? Ela
estava sempre no fundo, no fundo, fora da escala do outro lado.
Chamava-se "Failure to Thrive".

Hank Smith:

00:42:03

Então, toda vez que a acolhemos, ela ainda está na Failure to
Thrive Zone e nós estamos indo, "Oh". Lembro-me de uma vez
que ela ficou desidratada e eles disseram: "Só temos que levá-la
para beber". Você só tem que fazer o que puder para que ela
beba". Aqui ela está apenas...

Dr. Jenet Erick

00:42:17

Pequena.

Hank Smith:

00:42:18

... uma coisinha recém-nascida, pequenina, e você está apenas
segurando-a. Eu me lembro que eu tinha um pequeno contagotas. Eu recebia um pouco, nem mesmo um oitavo de uma
colher de chá, e estou dando a ela uma pequena gota,

esperando que ela fique para baixo, apenas um pouco de cada
vez aqui. Estou fazendo isto por horas. É uma lembrança
carinhosa agora, o que é estranho, mas éramos só eu e ela. Sara
conseguiu dormir um pouco e eu tenho meu pequeno contagotas e estou tentando conseguir...
Dr. Jenet Erick

00:42:44

Tentando mantê-la em crescimento. Ugh.

Hank Smith:

00:42:47

Sim. Basta pegar algumas colheres de chá para mantê-la em
baixo e ela lamberia os lábios ou o que quer que fosse, e então
ocasionalmente cuspia tudo de volta para cima e começamos
tudo de novo.

Dr. Jenet Erick

00:42:56

Para quem você faria isso? Lembro-me de me levantar várias
vezes com nosso bebê e pensar: "Para quem eu faria isso?" No
entanto, não posso me deter. Literalmente, cada parte de mim
tem que responder, certo? Sorokin chama isso, ele dirá: "Essa
cabeça de fonte de cuidado altruísta e ajuda espontânea é o
fundamento da vida moral". É apenas que este sacrifício. Ele
começa em casa, no berço do bebê indefeso, que aprendemos a
arte do altruísmo, de dar pela vida de outro. É uma relação
especial.

Dr. Jenet Erick

00:43:31

John, quando você se refere ao Senhor chorando em Enoque, e
pensando que eu tenho observado meus pais, que minha mãe
dirá que ter um filho é ter um coração andando fora de seu
corpo o resto de sua vida, você se preocupa tão profundamente
com o bem-estar deles. Quando eles sofrem, você sofre. É uma
experiência muito expiatória. O que o Senhor está nos
ensinando neste processo é um dom tão grande. É por isso que
precisamos tanto deles. Precisamos tanto desses
relacionamentos.

Dr. Jenet Erick

00:44:00

Sabe de uma coisa? Eu fiquei muito grata este ano. Durante
muito tempo, houve um comentário: "Oh, os filhos fazem você
menos feliz", e porque você veria na felicidade conjugal quando
estamos olhando como sociólogos ou psicólogos, você veria
este mergulho depois que as pessoas têm filhos, a felicidade
conjugal vai abaixo, e você a recebe porque você está às 2:00 da
manhã e você está se perguntando: "Será que estamos casados
mesmo? Onde você está nesta história?"

Dr. Jenet Erick

00:44:23

No entanto, é tão lindo que as pessoas dizem
consistentemente: "Mas as crianças têm um significado. Elas
são a essência do significado". Então, 2021, adivinhe o que
acontece? Os dados mostram algo totalmente diferente. Dizem
que as crianças significam maior felicidade. Nós sabíamos que
isso era verdade para os pais. Sabíamos que era verdade para as

mães, até certo ponto, mas vidas mais significativas, menos
solitárias, mais profundas e mais conexões, mais felizes.
Dr. Jenet Erick

00:44:44

Os pais consideram o cuidado dos filhos muito mais cansativo e
muito mais significativo do que suas atividades profissionais.
Eles classificam o cuidado dos filhos como sua maior alegria e
acreditam que as recompensas de ver as crianças crescerem
valem o custo. Não vem sem custo. Traz um tremendo
significado. Agora, vemos que a felicidade é medida, certo? São
as pessoas com crianças que estão menos solitárias e
experimentam maior felicidade. O dom delas.

John Bytheway:

00:45:09

Estou tão feliz por você ter mencionado isso porque você sente
as partes difíceis, mas você sente a alegria também. Então, meu
filho de 15 anos estava jogando seu último jogo de futebol e ele
entrou para duas jogadas.

Dr. Jenet Erick

00:45:25

Seu último jogo.

John Bytheway:

00:45:26

Sim. Na segunda jogada, ele é um costas defensivas, cobre o
cara, sobe e intercepta a bola com uma só mão e cai com ela.
Havia um homem louco na arquibancada gritando: "Timothy!
Timóteo!". Então eu percebi que era eu.

Dr. Jenet Erick

00:45:51

Quem é essa pessoa?

Hank Smith:

00:45:54

Todos estão olhando para trás.

Dr. Jenet Erick

00:45:54

É este homem louco gritando seu nome. Eu estava logo depois.
Foi tão divertido ver e ver seus colegas de equipe pulando ao
redor dele e olhar, está me deixando emocionado só, esse é o
meu garoto. Acho que, com sorte, há experiências celestiais que
são assim.

Hank Smith:

00:46:14

Jenet, estou olhando para este parágrafo. "Marido e esposa têm
a responsabilidade solene de se amar e cuidar um do outro e de
seus filhos". Os pais têm o dever sagrado de criar seus filhos
com amor e retidão". Mais abaixo, "Maridos e esposas serão
responsabilizados perante Deus pelo cumprimento destas
obrigações". Parece um sacrifício tal naquele parágrafo que isto
é dever e obrigação, mas o que estou ouvindo de vocês é que
estão dizendo que estes são mandamentos, mas eles acabam,
sim, sacrifícios que acabam se tornando investimentos.

Dr. Jenet Erick

00:46:50

Sim, e bênçãos para nós.

Hank Smith:

00:46:52

Eles pagaram dividendos. Sim.

Dr. Jenet Erick

00:46:53

Sim. Oh, Hank, eu adoro isso. Estou feliz que você tenha
amarrado isso. Tenho esta maravilhosa colega. Ele me falou
uma vez sobre esta idéia e acabou de citar a seção 132 e disse:
"Olhe o que o Senhor nos ensina sobre as crianças. Ele nos
promete glória". O que é a glória de Deus? As crianças são a
continuação das sementes. Elas são a glória de Deus. Elas são a
maneira como Deus se glorifica a si mesmo. Então nos ensinam:
"A não ser que vocês obedeçam à minha lei, não podem
alcançar esta glória".

Dr. Jenet Erick

00:47:23

Portanto, culturas que obedecem à lei, o que isso significa é a
capacidade de trazer crianças para esta terra, em famílias que
são nutridoras e o crescimento e desenvolvimento dessa
sociedade. É isso que vemos em 4 Néfi. Eles foram dados em
casamento e você apenas vê este crescimento e
desenvolvimento de uma cultura se elevando ao máximo nesta
orientação para o desenvolvimento de filhos dentro das
famílias, casamentos, e que é o cumprimento da lei, e que é a
glória de Deus eternamente. Portanto, nós precisamos deles.

Dr. Jenet Erick

00:47:56

Hank, não quero pular a parte de que você também falou. Você
também leu sobre: "Declaramos os meios pelos quais a vida
mortal a ser criada é criada para ser divinamente designada,
que os poderes sagrados da procriação". Como estudante de
pós-graduação, eu estava na Fundação Heritage. Tinham-me
pedido para ler um livro que falava sobre algumas das
implicações da revolução sexual.

Dr. Jenet Erick

00:48:17

Quando falamos de revolução sexual, foi essencialmente esta
idéia de que as pessoas deveriam ser livres para se expressarem
sexualmente como indivíduos fora de qualquer tipo de
restrição. De certa forma, era a mulher reagindo a uma
realidade de que os homens tinham sido capazes de ter relações
sexuais fora do casamento sem qualquer tipo de implicações
para eles. Foi rotulado como libertador, certo?

Dr. Jenet Erick

00:48:39

No entanto, eu estava lendo o que havia acontecido. Estava
lendo sobre o que havia acontecido com a sexualização das
mulheres, lendo sobre o que havia acontecido com a procriação
fora do casamento. Está passando de 6% para 41%, agora perto
de 50%, e em alguns demográficos, mais de 50%, 73% em
alguns demográficos de baixa renda.

Dr. Jenet Erick

00:49:00

O que isso significou para as mulheres, para as crianças, e foi
profundamente doloroso. Eu entrei neste mentor que eu tinha
e disse: "Isto é difícil". Ele era católico e disse: "Quando Eva
tomou a fruta, ela tomou os dois lados da fruta". Estamos
aprendendo sobre o que esta preciosa instrução sobre onde

usamos os poderes sexuais está dentro dos limites que Deus
estabeleceu para que isso seja tão importante, por que isso
importa, porque vimos os frutos de quando isso não acontece".
Dr. Jenet Erick

00:49:34

Então, quando você pensa nas mulheres, o que aconteceu com
as mulheres por causa disso, chama-se estupros nos campi
universitários, apenas todas as conseqüências trágicas quando
esse belo poder sexual é usado fora desses limites, o que ele
significou para mulheres, crianças e homens.

Dr. Jenet Erick

00:49:52

Há um autor que publicou recentemente um livro chamado
"Sexo Barato". É um título difícil, mas ele é um estudioso
fantástico. Ele estava apenas olhando para a languidez dos
homens. Temos uma época em que os homens não estão
obtendo diplomas universitários ao mesmo ritmo que as
mulheres. Há uma grande lacuna crescente. Começou nos anos
80 e cresceu, apenas continuou crescendo com mulheres mais
propensas a obter diplomas universitários, e também com
homens em idade de trabalhar que não estão trabalhando. É
como se você tivesse este aumento maciço apenas em homens
que não alcançam, não alcançam.

Dr. Jenet Erick

00:50:23

Ele estava descrevendo o que significava ter um período de
tempo anterior a isso quando uma mulher dizia: "Não vou me
envolver sexualmente com você até que você esteja casada", o
que significava que você será capaz de prover para mim, e você
será um certo tipo de pessoa que eu vou querer confiar minha
vida e as crianças que vêm dessa vida, também. Quando aquela
separação entre sexo e casamento e filhos aconteceu com a
revolução sexual, onde eles foram literalmente quebrados em
pedaços, estes três núcleos que haviam sido unidos são atirados
para o chão.

Dr. Jenet Erick

00:51:00

Então você tem um definhamento de homens. Ele diria: "Os
homens definharam". Não há a estrutura que convida ao seu
melhor desenvolvimento. É por isso que quando os homens são
casados, eles ganham mais, economizam mais, são menos
arriscados em seus comportamentos. Há apenas um propósito
na vida deles que faz parte dessa bela estrutura.

Dr. Jenet Erick

00:51:26

John, como você descreveu aquele amor por aquela criança,
você faria qualquer coisa. Você faria qualquer coisa. Você
trabalharia o máximo que pudesse para prover a eles. Você
sacrificaria e cresceria, e isso está protegido. Não apreciamos o
suficiente como isso é protegido pela estrutura onde a
sexualidade acontece que, quando é reservada para o
casamento, ela convida melhor. Ela convida ao crescimento.
Protege tanto as crianças, quanto as mulheres e os homens.

Hank Smith:

00:51:52

Sim. Eu disse aos meus alunos que nos tempos do Novo
Testamento você teria um casamento arranjado e você tem
cerca de um ano, e se não há casa preparada, não há
casamento.

Dr. Jenet Erick

00:52:03

Uau. Uau.

Hank Smith:

00:52:05

Este jovem tem que criar um lar para sua nova família para viver
ou então o casamento não acontece, e isso lhe traz o melhor de
si, certo?

Dr. Jenet Erick

00:52:18

Sim. Sim.

Hank Smith:

00:52:19

Para seguir em frente.

John Bytheway:

00:52:19

Sim, o encoraja. Um de meus heróis neste mundo é Elder Bruce
C. Hafen, que deu uma palestra no Congresso Mundial das
Famílias, em 1999.

Dr. Jenet Erick

00:52:32

Eu estava lá. Lembre-se disto.

John Bytheway:

00:52:34

O quê?

Dr. Jenet Erick

00:52:35

Sim.

John Bytheway:

00:52:36

Oh, meu Deus. Ouvi dizer que ele recebeu múltiplos aplausos de
pé na conversa. Uma das coisas que ele disse, que era para
onde você estava indo, e vou parafrasear algo sobre o
movimento de libertação das mulheres tinha, de fato, libertado
os homens da responsabilidade e que, ei, se quisermos ser tão
promíscuos sexualmente quanto os homens, isso não ajudou
ninguém. De qualquer forma, essa conversa, eu acho que você
poderia procurar no Google World Congress on Families em
1990. Foi em Genebra? Foi a Suíça?

Dr. Jenet Erick

00:53:18

Em Genebra, yup.

John Bytheway:

00:53:19

A conversa de Elder Hafen, e ele é um advogado de direito de
família, certo?

Dr. Jenet Erick

00:53:24

Sim. Isso mesmo. "A Força Moral das Mulheres", "O Poder
Moral das Mulheres". Sim.

John Bytheway:

00:53:29

Uma conversa incrível para voltar e ler, mas fiquei
impressionado com a idéia de que a revolução sexual, ao invés
do melhor resultado, os homens deveriam ser mais
responsáveis, ao invés de tentar dizer que sejamos todos

promíscuos, isso foi ainda pior. Eu achei uma observação
fascinante que Elder Hafen fez.
Dr. Jenet Erick

00:53:55

Sim. Não foi libertador, é interessante que haja uma onda de
feminismo antes dos anos 60 na Inglaterra. Você pode ver,
certo? Mary Poppins vota nas mulheres. Uma das...

Hank Smith:

00:54:06

Eu me lembro disso.

Dr. Jenet Erick

00:54:07

... lemas, um dos lemas era voto para as mulheres, castidade
para os homens. Isso não é interessante? Eles perceberam o
melhor, o lugar mais poderoso está dentro desses laços de
casamento, relações sexuais e direitos das mulheres de possuir
propriedade e votar também. Esse é o tipo de dinâmica mais
forte que podemos ter para as mulheres, e é verdade. O lugar
mais seguro para mulheres e crianças está dentro dos vínculos
do casamento. Isso não significa que todo casamento seja
assim, mas quando olhamos através de amplas faixas
sociologicamente, a maior probabilidade de ela estar protegida
de outras formas de abuso está dentro do casamento, e
também das crianças.

Dr. Jenet Erick

00:54:47

Esse dom dessa instrução, no entanto, eu apenas penso nos
poderes sagrados da procriação e também nos diz quão belos
são divinamente designados, que as relações sexuais têm a
intenção de trazer tremenda alegria, conexão, relacionamento,
crescimento, desenvolvimento aos casais. Eles são nomeados
divinamente.

Hank Smith:

00:55:04

Brigham Young trouxe isso à tona quando existiam os grandes
males do mundo. Um dos grandes males foi rotulado de
poligamia, e eles estavam tentando jogar esses homens na
cadeia em Utah e ele disse: "Quantos homens no Congresso
têm suas amantes?".

John Bytheway:

00:55:21

Está vendo, está tudo bem, mas...

Hank Smith:

00:55:25

Tudo bem. Você está criando leis do grande mal aqui da
poligamia quando você tem da vida mais promíscua de todas.
Ele chamou sua hipocrisia, a flagrante hipocrisia do que eles
estavam tentando dizer.

John Bytheway:

00:55:42

Deixe-me jogar fora um nome que provavelmente a maioria de
nossos ouvintes não se lembrarão, mas você se lembra do Élder
Mark E. Petersen, Quorum of the Twelve? 1969, portanto, antes
de ambos nascerem, mas eu estava por perto, e não me lembro
disso da conferência, mas adoro citações curtas e poderosas,

porque assim posso memorizá-las com minha limitada
capacidade cerebral, mas Mark E. Petersen disse: "A
humanidade subirá ou descerá por sua atitude em relação à lei
da castidade".
Dr. Jenet Erick

00:56:16

Uau. Sim.

John Bytheway:

00:56:19

Estamos vendo isso aqui no último parágrafo quatro.
"Empregado somente entre homens e mulheres legalmente
casados como marido e mulher".

Hank Smith:

00:56:28

Sim. Jenet, quando você estava falando sobre isso, eu pensei
que os danos causados por homens incastres neste planeta
tinham sido apenas astronômicos.

John Bytheway:

00:56:37

Sim. Leia Jacob, Capítulo 2 e 3 do Livro de Mórmon, certo?
Realmente deixa os maridos e os pais terem isso nesses dois
capítulos. Ele diz que você está começando a trabalhar e a
enviar seus pensamentos. Talvez alguns tenham transformado
pensamentos em comportamento, mas ele realmente o coloca.
Esses são capítulos poderosos. Se o Livro de Mórmon foi escrito
para os nossos dias, esse foi um bom capítulo para nos salvar,
Jacob 2 e 3.

Dr. Jenet Erick

00:57:04

Sim. Oh, essa referência aos corações ternos das mulheres e
crianças, ele é tão sensível a isso.

John Bytheway:

00:57:10

Você veio até aqui. Sim. "Você veio até aqui para ouvir a palavra
agradável de Deus, que cura a alma ferida. Lamento muito.
Tenho que ampliar as feridas com aqueles que já estão feridos".
É só: "Oh."

Dr. Jenet Erick

00:57:22

Eu quero dizer que, enquanto falamos sobre os desafios em
torno da sexualidade e, Hank, como você destacou, que dano é
feito, que podemos desenvolver muita ansiedade e medo em
torno da sexualidade e não perceber bem aqui neste mesmo
parágrafo, o Senhor está nos ensinando o poder e o dom da
sexualidade dentro desses laços. Temos estas declarações de
Elder Holland, "tal ato de amor entre um homem e uma mulher
é ou certamente foi ordenado para ser um símbolo de união
total, união de seus corações, suas esperanças, suas vidas, seu
amor, sua família, seu futuro, seu tudo".

Dr. Jenet Erick

00:58:03

A intimidade sexual não é apenas uma união simbólica entre um
homem e uma mulher. É a união de suas próprias almas, mas
um símbolo de uma união entre mortais e divindades. Eles são,
na mortalidade, uma das últimas expressões de nossa natureza

e potencial divino e uma forma de fortalecer os laços
emocionais e espirituais entre marido e mulher. O adversário
quereria manchar a sexualidade, quereria que temêssemos,
quereria que nos sentíssemos ansiosos por ela, quereria que
não falássemos dela, quereria que a mantivéssemos no escuro,
e eu acho que o Senhor está dizendo: "Puxa este poderoso
presente para a luz". Ensine sobre ele para que possa ser o que
se pretende ser no casamento".
Dr. Jenet Erick

00:58:42

Há crescimento em torno disso, certo? Há crescimento para os
casais na compreensão do dom da sexualidade e do casamento,
a complementaridade entre homens e mulheres, a
singularidade que pressiona o crescimento e o
desenvolvimento, e pretende-se que seja o que a Holanda mais
velha tão poderosamente descreve, este símbolo de união total
dos corações, esperanças, sonhos, este dom da sexualidade
divina, prazer em sua forma mais bela que nos foi dada por
Deus dentro destes belos laços. Quando está fora disso, é a
destruição até o âmago das almas que seriam tão abençoadas
por seu belo uso.

Hank Smith:

00:59:19

Muito obrigado por dizer isso. Sim, obrigado por dizer isso.
Poderíamos fazer um trabalho melhor. Absolutamente,
podíamos ensinar nossa juventude. Não tanto mal, mal, mal,
mas timing, timing, timing, certo?

John Bytheway:

00:59:31

Horário. Sim. Acho que o Presidente Monson disse. Não é por
ser ruim, é por ser tão bom esperar a Alma, a Shiblon, "Acabem
com suas paixões". Ele não disse: "Destruam suas paixões".
Acabem com elas. Eu adoro enfatizar com os adolescentes,
freiem suas paixões, os senhores podem estar cheios de amor.
Você tem que esmagar isso, mas, como você disse, o tempo.

Hank Smith:

00:59:56

John, eu já disse muitas vezes aos meus alunos que é como
beber suco de laranja e escovar seus dentes. Ambos são bons.
Você só tem que colocá-los na ordem certa ou terá uma
experiência ruim. Você bebe suco de laranja depois de escovar
os dentes e não é tão bom assim. Portanto, sexualidade e
casamento, se eles vierem na ordem certa, são ambas
experiências maravilhosas.

John Bytheway:

01:00:19

Bem, eu amo Jenet, as palavras que você usou. Rapaz, quero
dizer, quero voltar e ler na transcrição algumas destas belas
maneiras como você juntou estas frases, como é bonito e
bonito. Acho que você está citando a palestra de Elder Holland
"De Almas, Símbolos e Sacramentos". É essa a palestra?

Dr. Jenet Erick

01:00:40

Essa é a conversa, John. Uma conversa tão poderosa.

Hank Smith:

01:00:43

Ele deu uma versão mais curta, a Conferência Geral, chamada
"Pureza Pessoal", mas elas são uma e a mesma coisa.

John Bytheway:

01:00:50

É algo que precisamos ensinar aos nossos jovens. É só que
quando vemos um programa de TV ou um filme que, "Não,
desligue isso". Não é o ato procriativo que é o problema. É
quando, onde, como está sendo barateado, degradado,
comercializado, vendido como um produto. Essa é a questão.

Dr. Jenet Erick

01:01:12

Sim. Capturada de forma tão poderosa.

John Bytheway:

01:01:17

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

John Bytheway:

00:00:03

Bem-vindo à Parte II do podcast desta semana.

Dra. Jenet Erickson

00:00:07

John, eu adoraria que você lesse este próximo parágrafo se
seguirmos em frente. Isso soa bem?

John Bytheway:

00:00:16

"A família é ordenada por Deus". O casamento entre a mulher e
o casal é essencial para Seu plano eterno. Os filhos têm direito
ao nascimento dentro dos laços do matrimônio e a serem
criados por um pai e uma mãe que honram os votos conjugais
com total fidelidade. A felicidade e a vida familiar são mais
prováveis de serem alcançadas quando fundamentadas nos
ensinamentos do Senhor Jesus Cristo".

Dra. Jenet Erickson

00:00:39 Há

tanta coisa que... Naquele mais poderoso.

Hank Smith:

00:00:44

Oh meu Deus. Sim.

Dra. Jenet Erickson

00:00:45

Você se lembrará quando o Élder Christofferson citará Dietrich
Bonhoeffer, um de meus heróis, como escrevendo uma carta
para sua sobrinha e ela vai se casar. Ele diz: "Você pensa que
este amor é só entre você e seu noivo. Mas é um cargo de
responsabilidade", e ele diz, "para o mundo". Que em seu
casamento, é um posto de responsabilidade para com o
mundo".

Dra. Jenet Erickson

00:01:09

Quando olho para os dados, apenas a realidade de que a quebra
das estruturas familiares, assim como as crianças que
experimentaram o divórcio ou que cresceram fora dos laços do
casamento ou que nasceram de um progenitor solteiro e
apenas o que vemos é o risco para eles.

Dra. Jenet Erickson

00:01:27

Mesmo após o controle por diferenças socioeconômicas, é duas
vezes mais provável que o controle por coisas tenha sérios
desafios em todos os aspectos do desenvolvimento. Portanto,
fisicamente, emocionalmente, psicologicamente,
academicamente, todas essas coisas.

Dra. Jenet Erickson

00:01:42

Quando você olha para a estrutura familiar e é na ciência social,
estamos apenas trabalhando com parcos meios humanos para
medir os efeitos. Mas há tantos dados que mostram o poder de
uma família nuclear para os filhos em termos de proporcionar a
maior probabilidade de que eles prosperem, crescendo com sua
mãe e seu pai que são casados.

Dra. Jenet Erickson

00:02:04

Que eles dirão até mesmo em sociologia, é como a lei. É tão
consistente que só há... Não há outra instituição, Brad Wilcox,
não nossa BYU Brad Wilcox, mas a UVA, "Nenhuma instituição
se conecta de forma confiável com os pais, seu dinheiro, talento
e tempo com seus filhos da maneira que o casamento faz". Esta
parte muito vulnerável de nossa população. Falamos em tentar
fazer uma família ou uma cultura centrada na criança porque
algumas pessoas dirão, quando estamos em um mundo póscasamento, que a taxa de casamento caiu e que as pessoas são
muito mais velhas. Estamos em um mundo pós-casamento.
Precisamos apenas ter uma cultura centrada na criança.

Dra. Jenet Erickson

00:02:42

E você simplesmente não pode substituir o casamento como a
instituição que assegura aos filhos o que é essencial para o seu
prospero. E assim, quando esta afirmação é feita, ela
simplesmente aparece de forma tão poderosa. O casamento é
essencial para o plano eterno e que os filhos tenham direito. A
razão pela qual nos preocupamos com o casamento como
igreja, a razão pela qual houve preocupação sobre sua
redefinição com o casamento do mesmo sexo, não é por causa
da rejeição de certas pessoas, é porque nos preocupamos tão
profundamente com os mais vulneráveis entre nós que não
temos nenhuma palavra a dizer.

Dra. Jenet Erickson

00:03:22

Eles não têm nada a dizer. Eles entram na vida daquela
estrutura em que nascem e não conseguem decidir o que é isso.
Nós, como sociedade apenas... Temos absolutamente a
obrigação de proteger a probabilidade de eles crescerem em
relacionamentos que aumentarão suas chances de prosperar e
se desenvolverem.

Hank Smith:

00:03:45

Parece que você está dizendo que a pesquisa mostra
claramente.

Dra. Jenet Erickson

00:03:45

É sim. É como a lei na natureza. Por mais que você possa dizer, a
pesquisa em ciências sociais é como a lei. É apenas profunda.

John Bytheway:

00:03:54

É por isso que eu amo o que você está dizendo aqui, porque eu
posso vir de um: "Aqui está o que aprendi do fundo do
evangelho". Mas você está dizendo que tudo isso é apoiado

pela ciência social e pela pesquisa e a Proclamação está
repetindo algo que é bem fundamentado.
John Bytheway:

00:04:13

Eu ensinei Jacob 2 e 3 no outro dia em minha aula. Mostrei-lhes
estatísticas sobre os resultados da falta de paternidade. Há
tantas mães solteiras por aí trabalhando tão duro e nós te
amamos e te apoiamos e te sustentamos. Por favor, não olhe
para isso dessa maneira. Você tem uma aldeia ao seu redor em
sua família de ala e tudo mais, as estatísticas sobre a
paternidade, como você acabou de mencionar, o que somos as
palavras que você disse? Acadêmica, financeira, socialmente.

John Bytheway:

00:04:44

Isto é apenas um ditado, o mais provável é que seja alcançado.
Este é o ideal que estamos afirmando novamente. Uma mãe,
um pai, uma mãe e um pai amando-se mutuamente amando
seus filhos em um lar.

Hank Smith:

00:04:56

Isso é um ideal.

John Bytheway:

00:04:57

É um ideal.

Dra. Jenet Erickson

00:05:17

Não é para dizer que o divórcio não é absolutamente a coisa
certa a fazer. Em algumas situações... Meu marido, seus pais se
divorciaram quando ele tinha apenas seis anos e, e eles não
eram membros da Igreja. Ele é um convertido à Igreja. E ele o
descreveu tão interessante, chegando a entender o que essa
lacuna havia criado em sua vida e um testemunho profundo do
poder expiatório do Salvador para curar todas as lacunas em
nossas vidas.

Dra. Jenet Erickson

00:05:45

Eu vim de uma família intacta, mas eu precisei do Salvador
como ele precisou do Salvador. Acho que é apenas poderosa a
forma como aprendemos repetidamente. Esta é uma
declaração do manual, penso eu também. Circunstâncias
individuais podem impedir que os pais criem seus filhos juntos.
No entanto, o Senhor os abençoará enquanto procuram sua
ajuda e se esforçam para manter seus convênios com Ele.

Dra. Jenet Erickson

00:06:11 Direi aos meus alunos, muitos dos quais vieram destes desafios
estruturais, que nós não somos ideais. Que dons podem ser
como eles se importam. Eles têm uma visão das coisas que são
especiais. Eles entendem a dor que vem quando os pais não
estão unidos. Às vezes isso pode ser a motivação mais profunda
para ajudá-los a fazer as coisas de uma forma que eu talvez nem
pense nisso. Preocupar-se profundamente em fazer as coisas de
uma maneira melhor ou o que aprenderam com essas
experiências, como isso os ensinou sobre o amor do Senhor.

Dra. Jenet Erickson

00:06:46

Por causa de Cristo, não há perda permanente. Isso é
absolutamente verdade. Ainda que olhemos para estes dados e
queiramos apreciar as realidades que para os filhos, esta
estrutura de pai e mãe casados é o melhor cenário para seu
crescimento e desenvolvimento. E, como sociedade, temos que
nos preocupar profundamente com isso. Somos muito gratos
pelo fato de o Redentor nos dar uma chance de crescer na Terra
e redimir tudo isso.

John Bytheway:

00:07:14

Sim. Uma de minhas declarações favoritas do profeta Joseph
Smith, quando penso em mães solteiras, pais solteiros, apenas
coisas fora de seu controle, às vezes ele dizia: "Todas as suas
perdas serão compensadas na ressurreição, desde que você
continue fiel". Pela visão do Todo-Poderoso, eu a vi".

Dra. Jenet Erickson

00:07:35

Como você pode negar? Eu já vi". Sim, já vi.

John Bytheway:

00:07:39

Todas as suas perdas serão compensadas para você. Hank e
todos nós passamos muito tempo, todos nós três aqui com
muitos jovens adultos. Sim, você veio disso. Mas isto está
ajudando você a se preparar para... Você está tentando montar
seu ideal, tentando lutar por isso e alcançá-lo. Viver de tal
forma para preparar isso, que você tenha a melhor chance para
isso para você.

Hank Smith:

00:08:04

Sim. Volta ao que Jenet nos disse anteriormente, que é garantir
que você emparelhe A Proclamação da Família com O Cristo
Vivo documento para que quando você sentir a dor de não ter
menos do que o ideal, você possa agora recorrer à resposta,
que é o segundo documento que vem apenas, bem, cinco anos
depois.

Hank Smith:

00:08:22

Também, eu ia dizer, a palavra intitulada raramente é usada.

Dra. Jenet Erickson

00:08:27

Sim.

Hank Smith:

00:08:29

Muitas vezes é uma coisa negativa que você se sente intitulado.

John Bytheway:

00:08:33 É

um bom ponto de vista.

Hank Smith:

00:08:34

Você se sente intitulado. E depois aqui. Penso que se os
profetas e o Senhor vão usar esta palavra, é melhor olharmos
com cuidado: "Que os filhos têm direito ao nascimento dentro
dos laços do matrimônio". Se alguém tem um inato e este é
declarado por Deus, é melhor termos cuidado com isso.

Dra. Jenet Erickson

00:08:54

Sim. Sim. Obrigado, Hank.

John Bytheway:

00:08:56

Quando estão mais vulneráveis, quando estão completamente
indefesos e não têm voto na matéria, como você disse, Jenet e
têm o direito de ser criados por um pai e uma mãe que honram
os votos conjugais, esse é o ideal, é para
isso que
estamos atirando.

Hank Smith:

00:09:10

Eu diria apenas, envolto em uma frase. "A felicidade na vida
familiar é mais provável de ser alcançada quando fundada sobre
os ensinamentos do Senhor, Jesus Cristo". Isso é um estudo
para toda a vida em uma única frase.

Hank Smith:

00:09:22

Eu ensino o Novo Testamento. Este ano, passamos pela
Doutrina e Convênios. Há tantas outras escrituras. Só a frase:
"Os ensinamentos do Senhor, Jesus Cristo", é suficiente para lhe
dar... Aí está. Você tem 80 anos de estudo.

John Bytheway:

00:09:38

É um esforço vitalício.

Hank Smith:

00:09:38

Sim. Eu falei com uma mulher no outro dia. Seu nome é Verla
Sorensen e ela tem 88 anos. Ela lê todo o padrão funciona todos
os anos e o Livro de Mórmon duas vezes por ano. Todos os
anos.

Hank Smith:

00:09:58

Ela está à procura dos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Ela
disse: "Eu quero saber". Eu quero saber". Se alguém lá fora
pensa: "Bem, acho que conheço muito bem os ensinamentos do
Senhor Jesus Cristo". Acho que há muita coisa que poderíamos
fazer. Há muita coisa que poderíamos fazer lá. Então, Verla, isto
é um grito para você.

John Bytheway:

00:10:16

Dê-me seus dados de contato. Eu tenho algumas perguntas.

Dra. Jenet Erickson

00:10:19

Sim, eu sei que sim.

John Bytheway:

00:10:21

Quando eu tiver, eu vou com ela. Ela as lê todos os anos.

Hank Smith:

00:10:24

Ela diz que já passou por tudo 47 vezes.

Dra. Jenet Erickson

00:10:28

Uau.

Hank Smith:

00:10:28

47 vezes.

Dra. Jenet Erickson

00:10:29

Uau. Hank, I...

Hank Smith:

00:10:31

Desculpe, Jenet. Eu o cortei. O que você ia dizer?

Dra. Jenet Erickson

00:10:33

Eu adoro isso. Adoro esta verdade de que o Salvador eu vou...
Eu tinha 34 anos. Tínhamos 34 anos quando éramos casados e
que milagre encontrar um ao outro e eu nunca esquecerei
dentro dessas três primeiras semanas de casamento, quando
você encontra algumas lutas ou vulnerabilidades e
sensibilidades e tudo o que eu estudei, eu pensaria: "Aqui, tudo
se resume às verdades do Senhor Jesus Cristo", que aqueles
ensinamentos do Sermão da Montanha, de tudo o que Ele
ensina, sobre dar a outra face e paciência e amor, mas também
honestidade e não julgamento e todos os ensinamentos
profundos que estão lá.

Dra. Jenet Erickson

00:11:06

Achei que estava tudo encapsulado ali. Se eu dissesse a alguém
no mundo todo, qual é a melhor maneira de ter um casamento,
está escrito aqui mesmo. Ele é fundado nos ensinamentos do
Senhor Jesus Cristo. Que dom.

Hank Smith:

00:11:21

Eu disse aos meus alunos. Nos casamos no templo, sobre um
altar. Se estamos sobre um altar que representa sacrifício,
geralmente representa a Expiação. Você está lá recebendo...
Você está declarando ao mundo, você está baseando seu
casamento no sacrifício de Jesus Cristo.

Hank Smith:

00:11:40

É onde vamos nos unir aqui mesmo. Vamos fazer nossos
convênios aqui mesmo em um altar. E então também, o altar
significa sacrifício, que casamentos felizes muitas vezes
significam sacrifício e são construídos sobre sacrifício.

John Bytheway:

00:11:53

Já não é tudo sobre você, certo?

Hank Smith:

00:11:54

Certo.

Dra. Jenet Erickson

00:11:56

Você estava falando do Élder Hafen, John, acho que ele cita o
Élder Maxwell como dizendo: "Que sacrifício é esse? O que é
que nós sacrificamos?" E é claro que conhecemos o coração
partido e o espírito contrito, mas ele diz: "O animal em cada um
de nós é o que estamos colocando sobre aquele altar". E
pensando em mim, como o casamento e os filhos nos
expuseram o animal em cada um de nós e a esperança...

John Bytheway:

00:12:18

Vistas disso.

Dra. Jenet Erickson

00:12:20

Vistas. Sim. E como o Salvador diz: "Vou aceitar". Eu o
purificarei". Eu a purificarei. Vou mudá-lo e devolvê-lo
de uma forma integral para seus relacionamentos, para que
você possa ter alegria nos relacionamentos".

Hank Smith:

00:12:34

Jenet, é por isso que a vida da primeira criança é tão diferente
da vida da última criança?

Dra. Jenet Erickson

00:12:40

E Hank, nós também só fomos enviados e eu acho que os
pobres panquecas queimadas, são necessárias pelo menos duas
panquecas para acertar. Eu penso: "Abençoa-nos. Abençoa-os".

Hank Smith:

00:12:49

Isso é tão engraçado. Sim. Eu sou a panqueca queimada. Esse é
o termo mais antigo. Porque eu só me lembro, aprendi tanto e
quando estamos no bebê quatro e cinco, John, você chegou ao
bebê seis, nós tínhamos mudado como pessoas. O processo de
paternidade nos mudou completamente.

John Bytheway:

00:13:07

Gosto do nosso amigo Jack Marshall falando com o primeiro
bebê, se eles cuspirem o binky para fora, você vai enxaguá-lo na
pia e talvez colocar um pouco de Listerine nele, certificar-se de
que esteja desinfetado, e enfiá-lo de volta na boca do bebê. O
último bebê, ele cai no prato do cachorro, você não se importa.
Eles têm anticorpos, não se preocupe com isso.

Hank Smith:

00:13:32

Você descobre que estes pequenos humanos são bastante
duráveis.

Dra. Jenet Erickson

00:13:36

Felizmente. Certo? Felizmente.

Hank Smith:

00:13:37

Sim.

Dra. Jenet Erickson

00:13:39

A próxima parte. Hank, talvez você queira ler sobre a felicidade
na vida familiar? Depois dessa parte, casamentos bem
sucedidos quando começam.

Hank Smith:

00:13:45

Claro: "Casamentos e famílias bem sucedidos são estabelecidos
e mantidos com base em princípios de fé, oração,
arrependimento, perdão, respeito, amor, compaixão, trabalho e
atividades recreativas saudáveis.

Hank Smith:

00:14:00

Por desígnio divino, os pais devem presidir suas famílias com
amor e retidão e são responsáveis por prover as necessidades
de vida e proteção para suas famílias. As mães são as principais
responsáveis pela educação de seus filhos. Nessas sagradas
responsabilidades, pais e mães são obrigados a ajudarem-se
mutuamente como parceiros iguais".

Dra. Jenet Erickson

00:14:23

Se voltarmos a essa bela lista, ela não é tão profunda que
começa com fé? Temos falado apenas de fé. Eu amo isso.
Lembre-se da fé. E eu amo esse versículo da Seção 130, onde

nos ensinam: "Há uma lei irrevogavelmente decretada, na qual
todas as bênçãos são fundamentadas".
Dra. Jenet Erickson

00:14:40

Acho que amo o Presidente Nelson falando sobre as muitas leis,
que obedecemos às leis e há bênçãos que vêm, mas diz uma lei
e é lindo pensar: "O que é essa única lei? Fé no Senhor Jesus
Cristo, cada coisa boa vem da obediência a essa lei".

Dra. Jenet Erickson

00:14:56

Com toda nossa necessidade de cura, com nossa necessidade de
esperança e de entrar no casamento, que é a fé que o leva
através disso. É o que nos transporta através da fé no Senhor
Jesus Cristo. Qualquer que seja Jesus, Howard W. Hunters diz:
"O que quer que Jesus coloque suas mãos, viverá".

Dra. Jenet Erickson

00:15:13

E assim, naquele altar com a família sendo formada, é com
Jesus Cristo na fundação. Portanto, é claro que começa com a
fé. A fé é o primeiro princípio. Depois tem a oração e todos os
dados sobre a oração, é só...

Dra. Jenet Erickson

00:15:29

O Presidente Hinckley diria: "Eu não conheço outra prática" e
sua maravilhosa voz. Talvez John pudesse fazer isso. "Isso terá
um efeito tão salutar sobre suas vidas quanto a prática de
ajoelhar-se juntos em oração".

Dra. Jenet Erickson

00:15:41 Há

este grande estudioso. Ele não é um santo dos últimos dias,
Frank Fincham. Ele tem feito sua carreira olhando para estas
coisas que as pessoas fazem mais ou menos em suas práticas
religiosas e o que elas significam para o casamento e a oração é
incrível.

Dra. Jenet Erickson

00:15:55

Eles colocarão as pessoas em grupos experimentais. Você reza
por três semanas e não reza por três semanas e é realmente
interessante como ele vai dizer o que faz, é que as faz passar do
foco em suas próprias necessidades para as necessidades do
relacionamento e os comportamentos que serão benéficos. Ele
constrói confiança, suaviza a resolução de conflitos, facilita a
conexão emocional. É simplesmente bonito ver o que a oração
pode fazer pelos casais.

Dra. Jenet Erickson

00:16:24

Ele dirá orando como indivíduo, então talvez seu cônjuge não
reze com você, mas rezar como indivíduo tem efeitos
poderosos, rezar como casal tem efeitos poderosos. Ver na
ciência, literalmente o poder de Deus entrar em um
relacionamento através da oração é uma coisa linda de se
testemunhar.

John Bytheway:

00:16:44

E oração familiar. Meu pai veio de um lugar onde, até seu
quádruplo bypass, eu não me lembro dele dizer: "Eu te amo".
Talvez eu pudesse contá-los por um lado. Nós sabíamos que ele
sabia. Não somos prejudicados, mas na oração, quando todos
tinham os olhos fechados, ele podia murmurar coisas sobre
como amava seus filhos. Isso foi tão legal.

John Bytheway:

00:17:10

Eu me lembro porque o pai era ótimo em: "Juntem-se em volta
da cama". Estamos tendo a oração familiar". Algumas de minhas
melhores lembranças, por mais estranho que pareça, é quando
alguém durante a oração em família e isto pode soar realmente
estranho, começava a rir e podíamos sentir a cama toda
tremendo.

Dra. Jenet Erickson

00:17:31

John, não nos surpreende que essas sejam as lembranças
favoritas para você.

John Bytheway:

00:17:34

Olhávamos para cima e víamos que era o pai que estava se
despedaçando.

Dra. Jenet Erickson

00:17:38

Ele estava a partir-se todo...

John Bytheway:

00:17:39

Nos uniu em uma oração familiar porque agora minha mãe era:
"Vocês..."

Dra. Jenet Erickson

00:17:50

Seja reverente.

John Bytheway:

00:17:50

Você ri agora mesmo. Mas meu pobre pai apenas... Ele
começava a rir, mas podia nos dizer que nos amava em uma
oração familiar de diferentes maneiras, que era um pouco mais
difícil cara-a-cara por causa de sua própria formação. Também
quero colocar um plugin para a oração em família. Você
pode falar com seus filhos em oração e dizer ao Senhor o
quanto você os ama em uma oração familiar. Eles vão estar
escutando.

Dra. Jenet Erickson

00:18:16

É poderoso.

Hank Smith:

00:18:17

Em João 17, o Salvador faz isso. Na Oração
Intercessora,
Ele fala sobre os apóstolos que O ouvem orar e os
cumprimenta. Ele usa a oração para construir as pessoas que
estão ouvindo a oração. Ele diz: "Pai, eles não são do mundo,
assim como eu não sou do mundo". Ele está construindo estas
pessoas.

John Bytheway:

00:18:35

Oh. E então 3 Néfi, a alegria que encheu nossos corações
quando o ouvimos rezar por nós do jeito que eles dizem.

Hank Smith:

00:18:42

Isso pode acontecer em nossas famílias.

John Bytheway:

00:18:43

Ele está falando de mim agora mesmo. Sim, podemos fazer isso
um para o outro em nossas famílias. Você pode agradecer ao
Senhor por minha esposa sentada aqui. Posso agradecer ao
Senhor por cada um dos meus filhos pelo nome e fazer com que
eles ouçam e sintam isso. Adoro que haja pesquisa sobre isso,
Jenet. Isso é tão legal.

Dra. Jenet Erickson

00:18:59

É uma pesquisa fantástica. É realmente divertido ver isso.
Quando você ouve o Presidente Eyring falar sobre quando você
reza... Uma família que está rezando, mesmo que esteja
separada geograficamente, é uma de coração.

Dra. Jenet Erickson

00:19:10

Não sei quantas vezes tive alunos dizendo o que significava para
eles como missionários saber que seus pais estavam orando por
eles, que sua família estava reunida em oração por eles, o poder
que, que lhes deu, a segurança, a força. Isso é real. É real e nós
o vemos nos dados.

John Bytheway:

00:19:27

Eu só digo amém a esta coisa sobre uma oração.

Hank Smith:

00:19:31

Obrigado. Lembro-me do filho do Presidente Monson dizer que
ele estava pescando com ele uma vez e como eles estavam
apenas sentados pescando, o Presidente Monson, olhou para
seu relógio e disse: "Seu irmão está prestes a fazer o exame da
Ordem. Por que não fazemos uma oração por ele? Eu rezarei e
depois você vai em frente e reza".

Hank Smith:

00:19:52

Ele disse: "É disso que me lembro sobre meu pai é que ele
usaria a oração"... Não era uma: "Está na hora de dormir, vamos
rezar". Não era: "Está bem, é de manhã". Vamos rezar". Tenho
certeza que eles fizeram isso. Mas foi um uso prático na vida de
como vamos conectar nossa família e em todo o mundo. John,
você já teve seus filhos na França e na Islândia.

John Bytheway:

00:20:15

Islândia, durante uma pandemia.

Hank Smith:

00:20:17

Sim.

John Bytheway:

00:20:18

Não posso deixar o apartamento.

Hank Smith:

00:20:19

A nação estrangeira de Tucson.

John Bytheway:

00:20:23

Tucson. Sim. Espero que em breve para o Taiti. Mas sim.

Hank Smith:

00:20:27

As orações, elas ainda estão incluídas.

John Bytheway:

00:20:30

Só esta manhã para minha garota em Tucson. Eu também
estou pensando em... Você se lembra da história do
Ancião Neal A. Maxwell? Ele está na linha de frente na Segunda
Guerra Mundial.

John Bytheway:

00:20:44

Sua mãe, aparentemente em todo o planeta, "Saia da cama".
Temos que ir para baixo. Temos que rezar por Neal agora
mesmo". E ele juntou esses horários e descobriu que estava em
um momento assustador para ele apenas. Eu adoro que haja
pesquisa sobre isso. Isso é realmente interessante.

Dra. Jenet Erickson

00:21:03

Acho que isso nos muda e traz unidade. Ela traz milagres. Não
há dúvida, mas isso muda nossos corações no processo de
oração. É isso que permite que essas relações familiares sejam
fortalecidas.

John Bytheway:

00:21:17

Quem estamos orando ao nosso Pai?

Dra. Jenet Erickson

00:21:18

Sim. Nosso Pai.

John Bytheway:

00:21:21

Somos todos irmãos e irmãs. Eu amo isso.

Dra. Jenet Erickson

00:21:23

Então você tem arrependimento. Apenas a pesquisa sobre...
Você olha para alguém como John Gottman, o guru do
casamento e ele falando sobre o que é que prediz o divórcio e o
que leva ao divórcio. Você vê estas características de culpa e
defensiva e esta ligação entre vergonha e incapacidade de ser
responsável pelo que você está fazendo e assumir a
responsabilidade, esse tipo de... Difundindo sua ansiedade se
fundindo e você apenas pensa: "Esta é toda a pesquisa sobre
relacionamentos. Está voltando ao arrependimento, essas
verdades sobre arrependimento, poder dizer: "Sinto muito". E
possuir a responsabilidade pelas coisas".

Dra. Jenet Erickson

00:22:02

Para não entrar num mundo de vergonha que leva à culpa e à
defensiva. Mas dizer: "Isto é o que eu fiz". E eu peço desculpas.
E peço desculpas. E estou tão grato por um Salvador que faz
disto um processo seguro para que possamos crescer". De
qualquer forma, está tudo acabado nas relações familiares, o
que significa arrependimento.

John Bytheway:

00:22:21

Você sabe quem é Kenneth W. Matheson? Tenho um livro
chamado Living a Covenant Marriage que foi editado por Doug
Brinley e Dan Judd. Lembro-me apenas de sublinhar no capítulo
de Kenneth Matheson, acredito que ele disse: "Se eu conseguir
que um casal peça desculpas um ao outro, meus problemas

estarão quase resolvidos se eu conseguir que o espírito se
arrependa lá dentro".
Dra. Jenet Erickson

00:22:50

Sim. É o ponto crucial, certo?

John Bytheway:

00:22:53

Como conselheiro matrimonial. Sim.

Hank Smith:

00:22:55

Fé para a oração, arrependimento e perdão.

John Bytheway:

00:22:58

Sim. Você tem que conectar esses dois.

Dra. Jenet Erickson

00:23:01

Sim. E Frank Fincham também fez um trabalho sobre o perdão
e isso é um conjunto realmente poderoso de dados sobre o
poder do perdão, que sabemos pelo evangelho.

Dra. Jenet Erickson

00:23:10

Mas não é essa bela seqüência. Há arrependimento e perdão e
eles dependem um do outro. Que eles vão juntos.

Hank Smith:

00:23:21 O

respeito vem em seguida, que é quase como se Jenet, é dizer
arrependimento, perdão e respeito é parte disso, se não
cometer o mesmo pecado repetidas vezes e sem limites.

Dra. Jenet Erickson

00:23:34

Sim.

Hank Smith:

00:23:34

Certo. Que há um respeito lá que eu corrijo estes problemas.

Dra. Jenet Erickson

00:23:37

Sim. Sim. Você sabe como o Presidente Hinckley, ele falaria
tanto sobre o respeito ser o fundamento do casamento. A
característica central que você precisa é o respeito um pelo
outro. Você acha que a descrição de um jovem que conhecemos
desde o texto cristão inicial, quando Adam a viu, ele não podia
deixar de ficar de pé.

Dra. Jenet Erickson

00:23:59

É esta sensação de que estou melhor por causa de você. Mas
isso não está certo. Quando você está incomodado e irritado,
você pode esquecer a divindade da pessoa que está à sua
frente, que lhe deu sua alma.

Dra. Jenet Erickson

00:24:12

Lembrando, acho que intencionalmente, Hank, então Gottman
dirá, aqueles quatro cavaleiros do apocalipse de um casamento,
os quatro preditores do divórcio e é incrível que ele possa
prever o divórcio com 95% de precisão dentro de cinco anos. Ele
tem apenas uma ciência incrível à sua volta.

Dra. Jenet Erickson

00:24:26

Mas ele diria: "Quando há críticas, desprezo, defensividade e
pedradas", pedradas é quando você simplesmente se afasta,
você nem sequer se engaja. Eu não suporto tanto isso que estou

me afastando. Os quatro cavaleiros do apocalipse, apocalipse
do casamento: a crítica, o desprezo, a defensiva, a lapidação e o
desprezo, é esse olhar que rola. É zombaria.
Dra. Jenet Erickson

00:24:57

Defensividade é dizer...

Hank Smith:

00:24:58

"Você é tão burro".

Dra. Jenet Erickson

00:24:59

"Sim, você conseguiu. Você conseguiu". E não assumindo a
responsabilidade. Stonewalling é: "Eu não posso nem sentar
aqui e falar com você sobre isso porque é..." Ele só vai dizer,
quando nos ensinar, eu pensarei: "É para isto que você está
atento".

Dra. Jenet Erickson

00:25:12

Quando você entra e é... Todos nós podemos. Todos nós
podemos entrar nesse mundo de críticas, apenas sob escuta
como pode ser para essa pessoa que amamos tanto e estar em
guarda para respeitar essa pessoa e ficar longe de atributos que
não são respeitosos.

John Bytheway:

00:25:31

Não é interessante, acho que em nosso casamento, sentimos
que se tudo está bem no casamento, podemos lidar com quase
qualquer outra coisa no mundo porque tenho este refúgio para
ir para casa.

John Bytheway:

00:25:40

Meu casamento está intacto. Sou louco por minha esposa. Eu
amo minha esposa e... É tão bom ter aquela rocha quando
outras coisas lá fora são difíceis e as finanças e pandemias e
terremotos e tumultos e incêndios, mas eu tenho este refúgio
com minha esposa, com nosso casamento.

Dra. Jenet Erickson

00:26:02 É

assim que deve ser.

Hank Smith:

00:26:05

Jenet, queria perguntar-lhe sobre o respeito pelas crianças. Esta
é uma que eu tenho... Acho fascinante e tive que aprender ao
longo dos anos que só porque alguém é uma criança não
significa que você possa desrespeitá-las, falar com elas da
maneira que você nunca falaria com mais ninguém. Só porque
eles são seus filhos e eu me vejo às vezes caindo nessa
armadilha de você ser meu filho e eu nunca falaria com outra
criança dessa maneira. Nunca. Mas eu falaria com meu próprio
filho dessa maneira. Parece desrespeitoso.

Dra. Jenet Erickson

00:26:33

Sim. Isso tem sido muito doloroso para mim mesmo e algo a
enfrentar em mim mesmo. Tenho pensado muito na Seção 121
e no que aprendemos durante toda a Doutrina e Convênios. Eu
estava ouvindo Barb Gardner falar sobre isso, mas de onde vem

o poder, o Senhor está nos ensinando a todos em toda a
Doutrina e Convênios sobre como é seu poder e como ele é
usado.
Dra. Jenet Erickson

00:26:54

Ele está querendo dotar-se de poder e que poder é esse. E
então na Seção 121, ele diz: "Nenhum poder ou influência,
exceto através dessas belas virtudes: Paciência, longanimidade,
mansidão, mansidão, amor sem hipocrisia, bondade,
conhecimento puro.

Dra. Jenet Erickson

00:27:09

Hank, eu li e acho que não posso ter influência na vida dessas
pessoas com as quais me preocupo tão profundamente, a
menos que seja através do caminho de Deus. Quando falo
desrespeitosamente, o que faço e do qual me arrependo, tento
me arrepender. Mas quando o faço, não estou recorrendo à
fonte do verdadeiro poder e influência. Ele está nos ensinando
sobre a paternidade. É isso que ele está nos ensinando e como
nos influenciamos uns aos outros, no seu caminho. Quando não
o fazemos dessa maneira, estamos fora dessa fonte de poder.
Ele vai agradecer a você. É respeito.

Hank Smith:

00:27:45

John, você vai rir disso. Tenho uma memória distinta de minha
filha que agora tem 17 anos, quando tinha seis anos, ela tinha
seis. Estávamos tendo uma discussão na qual eu estava sendo
desrespeitoso com ela.

Hank Smith:

00:27:58

Ela colocou as mãos em seus quadris, eu me lembro. Ela disse:
"Por que você soa tão bem em suas conversas?". E eu me
lembro daquele momento de: "Ei, ai". "Por que você soa tão
bem naqueles CDs?" Ela disse.

John Bytheway:

00:28:14 Eu também tenho minhas conversas citadas o tempo todo porque
tenho uma grande boca que me mete em apuros. Mas Jenet, o
que você disse, porque estamos falando de arrependimento e
estamos meio que focados no casamento, mas descobri que há
tal poder no arrependimento dos meus filhos.

John Bytheway:

00:28:30

Vocês, eu perdi-a lá quando a casa estava assim ou arrependido
por isso. Acho que isso é um elemento de respeito, de
arrependimento para com meus filhos. Que eles vejam: "Olhem
rapazes, eu sou o mesmo". Estamos todos tentando viver o
evangelho e eu também estou em baixo".

Hank Smith:

00:28:50

Pergunto-me se todos os pais tiveram aqueles momentos em
que a criança agora está dormindo, sentada ao lado de sua
cama, apenas dizendo: "Sinto muito". Lamento muito. Olhe para
você. Você é tão doce e maravilhoso e olhe o que eu fiz".

Hank Smith:

00:29:03

Não há uma grande história de Elder Holland-

John Bytheway:

00:29:06

Eles realmente estão quando estão dormindo. Eles são tão
bonitinhos quando estão dormindo.

Hank Smith:

00:29:09

Isso é tão doce. Ele disse que foi atrás de seu filho. Ele agora é
uma Autoridade Geral.

Dra. Jenet Erickson

00:29:13

Matt.

Hank Smith:

00:29:14

Sim. Matt. Ele foi atrás dele...

John Bytheway:

00:29:15

Sim. Eu me lembro desta história.

Hank Smith:

00:29:15

O que ele disse, John? Mais tarde, ele teve um sonho e o Senhor
disse: "Eu nunca te trataria dessa maneira".

John Bytheway:

00:29:29

Ele não mencionou o olhar que ele recebeu de Patt?

Hank Smith:

00:29:32

Sim.

John Bytheway:

00:29:33

Sim. Essa é a adaga. Ele disse: "Agora, tenho que consertar meu
casamento e meus filhos".

Dra. Jenet Erickson

00:29:40

Tão grato por este Plano de Redenção e não pelo plano de
perfeição na família.

John Bytheway:

00:29:50

Eu escrevi isso. Isso é muito bom.

Dra. Jenet Erickson

00:29:51

Eu preciso disso.

John Bytheway:

00:29:53

É uma redenção.

Dra. Jenet Erickson

00:29:53

Você acha que é isso que a família... Nós nunca estivemos em
famílias antes. Nós nunca fomos pais antes. Nunca estivemos
casados antes. Nunca tivemos esta experiência emocional antes
e precisamos de redenção e de como é bonito pedir desculpas.

John Bytheway:

00:30:06

Eu digo aos meus filhos que, "Esta é a minha primeira vez como
pai". Eu digo a todos eles. "Vocês. Eu estou fazendo... Esta é a
minha primeira pandemia. Estou fazendo isto bem?"

Hank Smith:

00:30:13

É ótimo.

Dra. Jenet Erickson

00:30:18

Que o próximo conjunto é o amor e acho que já destacamos
se... Aqui está o Presidente Kimball: "Se duas pessoas amam o
Senhor mais do que suas próprias vidas e depois se amam mais

do que suas próprias vidas, trabalhando juntas em total
harmonia com o programa do evangelho como sua estrutura
básica, elas certamente terão esta grande felicidade".
Dra. Jenet Erickson

00:30:39

Este, penso eu, tema da Conferência Geral: "Amar o Senhor de
todo nosso coração, minha mente e minha força e amar nós
mesmos o próximo".

John Bytheway:

00:30:47

Rapaz, isso não era um tema?

Dra. Jenet Erickson

00:30:48

Tal tema. É algo que escolhemos intencionalmente, certo? Eu
nem sempre sinto esses sentimentos. Nem sempre tenho
vontade de dizer: "Eu te amo". Que coisa bela que é agência, o
Senhor está falando de um amor baseado em agência.

John Bytheway:

00:31:07

O amor é um verbo.

Dra. Jenet Erickson

00:31:07

Ato de amor. O amor é um verbo. Sim. Felizmente. O amor é
arrependimento. O amor é um verbo.

Hank Smith:

00:31:14

Sim. Não há como se apaixonar, como se não tivéssemos nada a
ver com isso. Aconteceu-me a mim contra o que eu escolhi
amar.

Dra. Jenet Erickson

00:31:21

Sim.

John Bytheway:

00:31:22

Você conhece o Hank? Fico feliz que tenha dito isso porque
quando eu tentei falar com Jovens Adultos sobre o que significa
se apaixonar? A maior parte de nossa educação veio de canções
nos programas de
rádio e TV, que é o pior banco de dados
possível imaginável.

John Bytheway:

00:31:36

Eu pesquisei isto porque como Jenet, eu tinha 33 anos no dia
em que me casei e fiquei pensando: "Que diabos há de errado
comigo?" E eu estava lendo e encontrei estas belas declarações
do Presidente Benson, do Presidente Kimball. Quando eu as
cozi, senti como se você encontrasse alguém que respeitasse e
admirasse e que fosse duradouro.

John Bytheway:

00:32:02

Estou tão feliz que o respeito esteja ali porque eu, até hoje,
respeito e admiro minha esposa e os sentimentos de amor
podem subir e descer e estou grato por ainda os ter. Mas
respeito e admiração é o que eu digo agora aos meus jovens
adultos e meus filhos para procurarem. Alguém que você
respeita e admira que faz você querer ser uma pessoa melhor e
eles podem respeitá-lo e admirá-lo. Quando isso é mútuo, isso é
simplesmente fantástico.

Dra. Jenet Erickson

00:32:31

Jason Carroll, que é um estudioso tão maravilhoso no amor e no
casamento, ele dirá. Ele vai falar sobre... Nós confundimos os
frutos e as raízes. O amor é o fruto do amor, daquela agência
baseada, é o fruto das ações e do que você descreveu ali, do
respeito, que gera aquele amor.

Dra. Jenet Erickson

00:32:53

Falamos em apaixonar-se, é realmente escolher quem você vai
escolher para amar todos os dias. Essa é uma escolha
importante. Você quer alguém que você quer escolher para
amar todos os dias. Mas vai ser uma escolha para amar e eu
acho que Hank, como você diz para as crianças também, gosta
de escolher agir no amor.

Dra. Jenet Erickson

00:33:14

A próxima parte é a compaixão. Eu amo Brené Brown. Ela vai
dizer que a maneira como você se livra da vergonha é a
compaixão. A compaixão é a conexão. A empatia é o caminho
para o arrependimento, um caminho disso. E então começamos
a trabalhar.

Dra. Jenet Erickson

00:33:34

Tive o privilégio de trabalhar com Kathleen Bahr, que era uma
estudiosa do trabalho familiar. Quando dizemos família,
estamos literalmente falando de pratos, lavanderia, todas
aquelas coisas que fazem parte da vida familiar e que são
simplesmente descartadas como sendo tão entropicas, têm que
ser repetidas e repetidas vezes e do que se trata no mundo?

Dra. Jenet Erickson

00:33:54

Sua bolsa de estudos sobre isto, ela começaria com aquela
escritura de Adão e Eva: "Ser amaldiçoado será a terra para o
teu bem". E é o seu papel na vida familiar. Ela tem esta lista. Ela
diria que o trabalho familiar nos dá infinitas oportunidades para
reconhecer e preencher as necessidades dos outros. É uma
oportunidade infinita para decretar o amor. Acabamos de falar
sobre amor e apenas lavar a louça e cuidar um do outro e fazer
esse tipo de trabalho juntos é um chamado interminável para
um ato de amor.

Dra. Jenet Erickson

00:34:25

A segunda coisa que ela vai dizer é que nos deixa, é o tipo de
trabalho que você pode fazer com suas mãos e falar ao mesmo
tempo e se conectar e todas as conversas que são possíveis
porque suas mãos, sua mente está livre neste tipo de trabalho
sem sentido do qual a vida familiar é feita tanto. Quantas
conversas importantes acontecem sobre lavanderia e sobre
pratos e sobre isso?

Dra. Jenet Erickson

00:34:47

A jardinagem é importante. Ela dirá observando as crianças,
uma mãe sábia, uma criança em dificuldades no jantar, ela
poderia dizer. Então, ela sabiamente chama a criança para
trabalhar ao seu lado, puxa a cadeira na pia e eles perguntam

no jantar, o que está incomodando. Ele não o diria. Um menino
de seis anos não diria o que o incomodava. Mas lá ao lado dela
na pia com a hierarquia dissolvida porque estão juntos neste
trabalho, como seu coração se abriu para fazer a pergunta com
a qual ele se preocupava.
Dra. Jenet Erickson

00:35:19

O trabalho familiar tem esta forma de dissolver limites porque
estamos todos fazendo isso juntos e não há ninguém melhor ou
pior ou mais alto ou mais baixo. Isso abre a conversa. Mesmo a
menor criança pode dar uma contribuição. Minha irmãzinha,
Sally, ela acordava tarde, seu trabalho era pôr a mesa e eu me
lembro dela dizer, acordando tarde um dia e dizendo: "Ninguém
poderia comer se eu não pusesse a mesa".

Dra. Jenet Erickson

00:35:41

Apenas esse sentimento de, eu importo tanto e sei que importo
porque tenho um trabalho a fazer para fazer essas tarefas. Ela
diria apenas que tem o poder. Estes são rituais diários de
família, amor e pertencimento. Você sabe que está em um
nome de família escrito para fazer o vácuo, porque o nome do
convidado não está escrito lá em cima. Você sabe que você
pertence e que é este poder de nos transformar espiritualmente
enquanto trabalhamos para servir uns aos outros fisicamente.

Dra. Jenet Erickson

00:36:11

Acho que me sinto tão grato pela sua visão. Mesmo que nem
sempre seja divertido, posso apenas dizer em minha casa que
terei essas belas verdades na minha mente e pensar que não é
divertido trabalhar lado a lado, tentando fazer esta criança
participar ou tentando escrever. Mas, de alguma forma, ter uma
visão do potencial que ela pode ter em nossa vida familiar é
uma bênção.

John Bytheway:

00:36:30

Estou pensando em sentar-me na primária, cantando aquelas
canções que eles estavam tentando me convencer de algo que
era contraintuitivo. (cantando) Mas eu estou pensando: "Não.
Quando estou ajudando, não estou tão feliz".

Hank Smith:

00:36:46

Isto não é verdade. Isso é tão bom.

John Bytheway:

00:36:50

Eu vejo o que você está tentando fazer aqui, professor primário,
mas...

Dra. Jenet Erickson

00:36:54

Você não está tão grato por isto terminar com: "Atividades
recreativas de grande porte"? Eu acho que os dados sobre isso
são simplesmente incríveis. Eles vão falar sobre esta experiência
de fluxo que acontece entre as pessoas quando elas estão
envolvidas em algo que é fisicamente um pouco exigente e

também significativo em termos de um objetivo que elas estão
completando juntas e há este vínculo que acontece.
Dra. Jenet Erickson

00:37:16

Pode ser tão simples quanto todas as coisas que você
provavelmente está dançando na cozinha e rindo e contando
piadas e tudo isso, aliviando do peso do tipo de vida cotidiana
que isso nos eleva à recreação, a sermos recriados juntos,
renovados juntos. Eu adoro isso.

Hank Smith:

00:37:38

Isso é fantástico. Sim. Apenas saindo para aquele passeio de
domingo de bicicleta ou...

Dra. Jenet Erickson

00:37:42

Sim.

John Bytheway:

00:37:44

Eu pergunto aos meus filhos, você pode gastar um barco
carregado em presentes de Natal, mas depois você lhes
pergunta: "Qual foi sua parte favorita? "É quando você se senta
e joga um jogo comigo". Não era a bicicleta. Era um pouco de
tempo".

Dra. Jenet Erickson

00:38:02

Aquela Autoridade Geral que descreve levar sua família em uma
grande viagem, eu acho que foi uma viagem de História da
Igreja de algum tipo.

John Bytheway:

00:38:07

Foi. Sim.

Dra. Jenet Erickson

00:38:08

E no final, como o filho está lá, deitado olhando para as estrelas
e este filho falando: "Estava na hora de você, pai, isso significava
tudo". Eu adoro isso, John. Não a viagem, não os grandes
eventos, mas estes que são a recriação de nossas relações.

Hank Smith:

00:38:25

O momento em que acabamos de conversar.

Dra. Jenet Erickson

00:38:27

Sim.

Hank Smith:

00:38:28

Acabamos de fazer algo juntos e conversamos.

Dra. Jenet Erickson

00:38:30

Hank, você foi em frente e leu aquela bela parte sobre os pais
que pediram para presidir suas famílias de amor e retidão e as
mães e ela lista aqueles três Ps: presidir, prover, proteger.

Dra. Jenet Erickson

00:38:46

Acho os dados sobre isto tão interessantes que quando você
olha para... Posso citar apenas algumas coisas poderosas, mas
quando se pensa no papel dos pais no fornecimento, às vezes
diminuímos isso porque pode haver isso. Uma mulher também
pode fornecer e ganhar dinheiro e tem muitas oportunidades
para fazer isso hoje.

Dra. Jenet Erickson

00:39:06

Superamos as mulheres com mais empregos do que os homens
em janeiro de 2019 nos Estados Unidos. Mas quando olhamos
para onde as crianças prosperam e os efeitos da pobreza no
bem-estar das crianças e os efeitos da monoparentalidade com
relação à pobreza e ao bem-estar das crianças, não se pode
sobrestimar o trabalho significativo dos pais em proporcionar. É
tão poderoso e importante.

Dra. Jenet Erickson

00:39:34

Penso que para as mulheres, muitas vezes fiz muitos dados
sobre quais são as preferências das mulheres em termos de
trabalho. Você descobrirá que as mulheres que têm a maior
quantidade de escolha, ou seja, são casadas com alguém que
está fornecendo, não são o principal fornecedor, sua escolha
não é normalmente trabalhar em tempo integral.

Dra. Jenet Erickson

00:39:51

Alguns fazem e desfrutam disso, mas querem ser livres para
cuidar de seus filhos e priorizar as necessidades de seus filhos,
onde se sentem insubstituíveis. Isso desde que um pai e um
marido o façam é incrivelmente, incrivelmente benéfico para
mães e filhos.

Dra. Jenet Erickson

00:40:10

Acho que podemos subestimar isso.

Hank Smith:

00:40:13

E você está falando de pesquisa agora mesmo.

Dra. Jenet Erickson

00:40:16

Sim, sim.

Hank Smith:

00:40:17

Sim.

Dra. Jenet Erickson

00:40:18

Depois há a proteção. Há algo muito interessante sobre o papel
dos pais na proteção apenas pelo seu tamanho, sua voz, sua
presença naquela família.

Dra. Jenet Erickson

00:40:31

Os pesquisadores o descreverão. É como se eles fizessem sinal
para... Eles apenas sinalizam aos potenciais predadores: "Esta
criança vai ser protegida". Você estava falando sobre a falta de
pai, John. Um dos dados interessantes é o que significa a
presença do pai na vida de uma filha, em termos de sua
trajetória sexual.

Dra. Jenet Erickson

00:40:51

Alguns dirão: "Sua presença estabelece literalmente a trajetória
sexual de sua vida". Significando sua probabilidade de se
envolver em relacionamentos que seriam destrutivos para ela
muito cedo ou com pessoas que não seriam boas. É como se ele
sinalizasse e lhe desse... É como se ela saísse pela porta, mesmo
que ele não esteja lá, que o pai não esteja lá ao lado dela, com
um senso do que ela deveria esperar dos homens que estão ao

seu redor. E uma sensação de que estou protegido por um pai
que me monitora, se preocupa e cuida de mim.
Dra. Jenet Erickson

00:41:27

Os homens são muito importantes na sinalização dessa
proteção. É realmente bonito. E então, é claro, temos essa
presidência e eu adoro lidar com a presidência porque presidir é
uma palavra complicada. Temos essa noção de presidente e ele
é como... Há um que toma as decisões. Acho que a Igreja nos dá
a sensação de que o que significa presidir é que ele é o último a
tomar decisões, o bispo ou o presidente da estaca.

Dra. Jenet Erickson

00:41:55

A verdade está no casamento, é uma parceria de igual para
igual. Não há presidente. Quando você se ajoelha no altar, você
se ajoelha como iguais. Há aquele belo triângulo. Cristo no
centro, e você é igual. E a autoridade está fora de vocês dois. Ela
está em Deus. Há algumas declarações poderosas.

Dra. Jenet Erickson

00:42:15

"Um marido e uma esposa são iguais". Isto é do Manual. Um
não deve dominar o outro. Suas decisões devem ser tomadas
em unidade e amor com a plena participação de ambos. Adão e
Eva são um exemplo para maridos e esposas. Penso que desde
o início, você tem Eva buscando maior luz e conhecimento. Ela
partilha o fruto e vem a Adão. Ela explica o porquê e ele a ouve.

Dra. Jenet Erickson

00:42:43

Em certo sentido, ela está dependente de que ele ofereça
aquelas belas ordenanças de salvação através de suas chaves do
sacerdócio que lhe permitem o acesso à vida eterna. E assim
você vê esta bela interdependência. Ela possibilita a procriação
da vida, a criação da vida. Ele possibilita o acesso à vida eterna
através de ordenanças e convênios sagrados.

Dra. Jenet Erickson

00:43:04

Então, de certa forma, são estes belos interdependentes que
Adão e Eva se exibem, esta metáfora das costelas. Eles são
iguais lado a lado e perfeita complementaridade e igualdade em
seu relacionamento, ouvindo um ao outro, chegando a uma
decisão em conjunto. No entanto, há uma interdependência no
sentido de que ele depende dela para esta vida vir e ela
depende dele para as ordenanças de salvação. Ele preside a
oferta dessas ordenanças de salvação à sua família, bênçãos e
batismo e confirmação e ordenação. Ela oferece a vida, esta
continuação de vida.

John Bytheway:

00:43:45

Bonito.

Dra. Jenet Erickson

Acho que a palavra presidir pode ser ameaçadora para as
mulheres.

John Bytheway:

00:44:56

Sim. Por causa de um domínio iníquo. Há homens que usaram o
sacerdócio para dizer: "Eu estou no comando". E têm sido maus
a esse respeito. Têm sido extremamente inapropriados a esse
respeito.

Dra. Jenet Erickson

00:45:07

Tradições herdadas dessa forma, certo? Mas John, eu acho que
as mulheres estão perguntando: "Quando diz que presidir diz o
que significa nutrir ...., ele na verdade está dizendo que você é o
principal professor do evangelho em casa". Isso foi em 2019. Eu
estava pensando: "Ele acabou de dizer isso?".

John Bytheway:

00:45:23

Uau. Interessante.

Dra. Jenet Erickson

00:45:24

Acho interessante que tenhamos assumido algumas
responsabilidades dessa forma, o que pode não ser. Assim, no
Manual, diz que presidir a família é a responsabilidade de ajudar
a levar os membros da família de volta a morar na presença de
Deus. Isto é feito servindo e ensinando com mansidão,
mansidão e amor puro, seguindo o exemplo de Jesus Cristo.

Dra. Jenet Erickson

00:45:47

Presidir na família inclui liderar os membros da família em
oração regular, estudo do evangelho e outros aspectos do culto.
É destacar os pais como presidentes e assegurar que estas
coisas aconteçam. Isso é do Manual de Instrução.

Dra. Jenet Erickson

00:46:03

Depois diz: "As mães são as principais responsáveis pela
educação de seus filhos". Alimentar significa nutrir, ensinar e
apoiar, seguindo o exemplo deste Salvador. Assim, em ambos os
casos, diz: "Seguindo o exemplo de Jesus Cristo".

Dra. Jenet Erickson

00:46:18

Em união com seu marido, uma mãe ajuda sua família a
aprender as verdades do evangelho e a desenvolver a fé no Pai
celestial e em Jesus Cristo. Juntos, eles fomentam um ambiente
de amor na família. Assim, no Manual, ele distingue os pais
ajudando a liderar os membros da família em oração e estudos
do evangelho e outros aspectos.

Dra. Jenet Erickson

00:46:39

Mas fala sobre os dois serem nutridores na instrução do
evangelho, ajudando a aprender as verdades do evangelho.
Ambos são professores primários do evangelho em certo
sentido e ele tem a responsabilidade especial de garantir que
estas peças estruturais estejam no lugar. A oração familiar e o
estudo das escrituras familiares e outros aspectos da adoração.

John Bytheway:

00:47:01

Estou feliz por essa fonte, o Manual, porque, como bispo, era
disto que as mães reclamavam. Sempre me senti como se eu
dissesse: "Todos, desçam as escadas". Estamos fazendo em

família"..." Minha esposa está tão agradecida, mesmo que eu
esteja apenas enviando a mensagem, isto é importante para
mim, a oração familiar é importante para mim e que ela quer
que as crianças vejam que a oração familiar é importante para o
pai e a noite em casa da família é importante para o pai.
Dra. Jenet Erickson

00:48:35

Parece que as mulheres são... Elas tendem a sentir que estão
fazendo tanto para orquestrar a vida familiar. Elas se sentem
tão responsáveis, fazendo com que as crianças se inscrevam
para as atividades e trabalhos de casa e almoços e tudo mais.
Para que ele diga: "Vou fazer com que isso aconteça e vou fazêlo de uma forma que seja com amor e singularidade e
gentileza". Eu vou nos chamar para...".

Dra. Jenet Erickson

00:49:00

Que levanta um fardo. Eu acredito que sim. Talvez a questão
seja como decidimos essas coisas porque o desafio, é
interessante que o princípio preeminente aqui é a igualdade de
parceria. Temos essas parcerias, mas o princípio preponderante,
o princípio primordial é a parceria igualitária. Se alguma vez
sentir que em sua presidência, há alguma desigualdade, você a
estragou.

Dra. Jenet Erickson

00:49:29

Acho que isso tem a ver com decidir em conjunto. Talvez seja
tão simples quanto decidir juntos, apenas dizendo, como
marido e mulher, que me ajudaria se você fizesse isso. É assim
que eu me sinto. Se você tomasse... E decidirem esse processo
juntos, então você se sente como se tivesse apostado. Nós
temos sido iguais na tomada de decisões. E se ela decidir
realmente que eu quero fazer o chamado para a oração
familiar, o que quer que seja, se isso parece ser o melhor para a
família deles, porque você se foi ou para o que quer que seja,
nós resolvemos isso juntos.

Dra. Jenet Erickson

00:49:58

Então não foi uma pessoa que decidiu, foi nós que tomamos
decisões sobre como fazemos as coisas em família juntos. Quem
está ajudando com a louça? Quem está ganhando? Todas essas
coisas são meio que trazidas à tona, pois queremos criar esta
parceria igualitária ao colaborarmos juntos em torno desta
família.

Dra. Jenet Erickson

00:50:38

Isto é o que parece ser fácil... Eu acho que na verdade é uma
pergunta perpétua. Acho que quando isto é o que é difícil para
uma mulher, ela vai se sentir como: "Queremos que isto
aconteça". E eu realmente me sinto mal, como se estivesse
exagerando ao chamar a família para rezar.

Dra. Jenet Erickson

00:50:54

Quando o Presidente Eyring diz: "Você não precisa sentir que
está por trás dele em ser o instrutor primário do evangelho".

Você é responsável por isso". E então ela se sente bem, eu
adoro se você fez isso, mas vou fazer isso acontecer e não vou
me sentir mal em fazer com que isso aconteça.
Hank Smith:

00:51:11

Nem eu deveria.

Dra. Jenet Erickson

00:51:12

Nem deveria I. Sim.

John Bytheway:

00:51:12

Acho que a coisa boa que aconteceu de toda esta discussão é a
frase aqui que é tão importante é que eles fazem isto como
parceiros iguais.

Dra. Jenet Erickson

00:51:32

Sim. A parceria igualitária é o princípio preeminente e
dominante. A alimentação e a presidência são subservientes à
parceria
igualitária. Essa é apenas a verdade. Estes
mordomos são igualmente sagrados, igualmente importantes.
Aqui está o Presidente Ballard: "Não de nenhuma idéia falsa
sobre dominação ou subordinação. Cada mordomia é essencial
para a progressão espiritual de todos os membros da família,
pais e filhos".

Dra. Jenet Erickson

00:51:58

Falamos em presidir, prover e proteger, mas para subestimar a
influência de uma mãe, estou indo junto em pesquisa e chego a
esta declaração. Isto são centenas de estudos. Chego à
declaração que diz: "Sensibilidade materna". Essa é uma medida
da sensibilidade materna, do engajamento materno. Não é ser
uma mãe perfeita, mas é alguém que responde às emoções e
não é muito intrusiva, esse tipo de coisa.

Dra. Jenet Erickson

00:52:24

É o preditor mais forte do desenvolvimento
cognitivo, social
e emocional de uma criança. John, você sabe o quanto os pais
significam, mas literalmente desde o nascimento daquele bebê
e até mesmo no útero, agora podemos assistir. Os dados
neurobiológicos nos permitem observar o crescimento do
cérebro daquele bebê. Agora, os pesquisadores vão dizer que o
crescimento acontece a partir de um relacionamento. Ele só
pode acontecer de dentro de um relacionamento e é o corpo, a
mente e o coração de uma mãe, literalmente crescendo o
corpo, a mente e o coração daquela criança.

Dra. Jenet Erickson

00:53:03

Você pode observar como seu cérebro direito, que é o lado
emocional do cérebro, o lado moral do cérebro, o lado
relacional do cérebro está dobrando de tamanho naquele
primeiro ano e é literalmente seu cérebro direito para o cérebro
direito daquela criança está tendo este incrível processo de
comunicação.

John Bytheway:

00:53:21

Isto é tão interessante.

Dra. Jenet Erickson

00:53:21

É tão surpreendente. Não é o lado da linguagem do cérebro.
Não é cartões de memória e ensinar-lhes palavras e tudo isso. É
literalmente de coração a coração, esta linguagem de amor que
estes autores de Berkeley dirão. Através da linguagem do amor,
os dois têm uma linguagem comum anos antes da fala, onde
esse cérebro está literalmente crescendo.

Dra. Jenet Erickson

00:53:43

E então o pai, a influência do pai entra de forma realmente
poderosa naquele período de 18 meses a dois anos em que
você vê a relação dele com aquele bebê tendo um... Aquela
criança agora, tendo um impacto
muito importante. Eles
desempenham, em seqüência, papéis muito significativos que
são complementares no desenvolvimento disso, a partir dos
fundamentos da vida. Quando um profeta diz, o Presidente
McKay, ela deixa um selo no desenvolvimento. Ela desperta a
luz de Cristo dentro daquela criança. Isso é literalmente o que
está acontecendo no desenvolvimento neurológico.

Dra. Jenet Erickson

00:54:22

Não podemos diminuir o que ela significa na educação da vida.
Acho que as mulheres têm um sentido para isso. Elas têm um
senso de quão significativa é essa relação. Não é para diminuir
os homens. Na verdade, se você pudesse apenas... Para mim, eu
penso que observando a relação complementar entre homens e
mulheres, você vai ouvir isto, quando uma mulher tem um
bebê, ela está segurando aquele bebê, ela se abraça e se
abraça. O que um homem faz com o mesmo bebê? Ele faz
cócegas e atira essa criança para o chão.

Dra. Jenet Erickson

00:54:53

Ambos estão experimentando esta inundação de oxitocina, que
é o hormônio de ligação. Meu marido, que nunca havia estado
perto de um bebê. Ele é filho único. Ele não tem primos jovens.
Ele nunca tinha visto nada parecido. Poucos dias depois de
trazê-la do hospital para casa, ele está fazendo calistenias com
ela e eu penso: "O que você está fazendo com ela?"

Dra. Jenet Erickson

00:55:12

E depois, para eu estudar, ele está tendo uma inundação de
oxitocina, que é este hormônio de ligação. Ele está formando
uma ligação com ela. Eu estou. E o mesmo hormônio em cada
um de nós provoca um comportamento diferente. Em mim, ele
elicita arrepios e abraços, um embrulho.

Dra. Jenet Erickson

00:55:27

Nele, ele suscita estímulo, excitação, abertura para o mundo
exterior. Você só vê isso em todo o desenvolvimento. Você vê
os pais, as mães vão se manter... Eles terão um filho e falarão
com a bola vermelha que está na sua frente e o descreverão. A
mãe dirá: "É vermelha, é uma bola". O pai a pegará, os beijará

na cabeça com ela ou os beijará na barriga com ela. A mesma
bola.
Dra. Jenet Erickson

00:55:48

Ambos têm esta notável forma complementar de influenciar os
domínios do desenvolvimento, seu desenvolvimento social, seu
desenvolvimento cognitivo, seu desenvolvimento emocional de
formas distintas e absolutamente fundamentais e fundacionais.

Dra. Jenet Erickson

00:56:05

Não é realmente quem está trabalhando ou ganhando o
dinheiro. Pensamos nesse tipo de papéis, mas todo esse poder
que está acontecendo apenas em sua composição fisiológica
que os convida a interagir de forma a permitir que o
desenvolvimento seja completo. Pais, você também vai assistir,
pais atrás de uma criança ajudando-os com um teste de
matemática. Eles estão fazendo um pequeno teste e a mãe vai
intervir: "Lembra-se como fazer isso? Lembram-se de como
somar estas perguntas"? Ela faz isso.

Dra. Jenet Erickson

00:56:31

Ele está sentado ao lado da mesma criança e diz: "Você pode
fazer isso". Você tem isto. E você sabe como fazer..." Não
intervém. E assim você vai ver... Alguns estudiosos, Andrew
Doxey diria, você observa os pais, ele dirá a essa criança: "Ponha
sua própria mochila". Faça seu próprio almoço. "E a mãe diz:
"Que tipo de sanduíche você quer?"

Dra. Jenet Erickson

00:56:48

E o pai dirá: "Faça-o". Você sabe como fazer". Ela disse, no início
parecia: "Os pais são apenas... O que são eles? Egoístas.
Desengajados". E depois, dizer, alimentar envolve dois
processos fundamentais centrais. É segurar a roupa e deixar ir.
Os pais são particularmente hábeis em facilitar o crescimento
necessário para a independência.

Dra. Jenet Erickson

00:57:11

Ele dirá: "Você pode fazer isso". Vá mais alto, suba mais naquela
árvore". Ela vai dizer: "Desça aqui". Ele está dizendo: "Vá mais
alto. Eu estou embaixo. Eu vou te pegar". Encorajar a tomada de
riscos de um lugar seguro é o que ele está fazendo. Criar uma
base de segurança e identidade é o que ela está fazendo.
Ambos são realmente fundamentais para um desenvolvimento
saudável. Você vê um pai...

Dra. Jenet Erickson

00:57:33

Um último exemplo. Meu marido, ele segurava o bebê e a
segurava como uma bola de futebol. Ele nunca havia visto
ninguém segurar um bebê. Mas assim que ele a recebe] na
igreja, ele a segura como se fosse uma bola de futebol. E eu
digo: "Para que você está segurando-a assim?". E você vê isso o
tempo todo. Os homens tenderão a segurar aquele bebê
olhando para o mundo e ela está embrulhando aquele bebê.

Dra. Jenet Erickson

00:57:57

E é emblemático do que é sua influência porque os pais, John,
como você observou, a paternidade tem muito a ver com a
realização acadêmica. É o maior preditor da formatura
universitária. São as taxas de encarceramento ou relacionadas
com a presença de um pai. É como essa criança se relaciona
com o mundo exterior.

Dra. Jenet Erickson

00:58:16

Que a mãe está construindo este núcleo e eu estou apenas
dizendo isso de forma aproximada, mas sua capacidade
complementar de influenciar o desenvolvimento, como
emblemática e até mesmo a maneira como eles estão
segurando aquela criança é simplesmente notável. Nós
precisamos deles. Precisamos de ambos em sua singularidade.

John Bytheway:

00:58:38

Eu adoro isto. Isto é tão interessante e tão verdadeiro.

Dra. Jenet Erickson

00:58:41

Certo. Terminamos a Proclamação com a necessidade de
adaptação, adaptação individual e que as famílias estendidas
desempenham um papel quando o apoio é necessário.

Dra. Jenet Erickson

00:58:52

Acho que é toda a família de Deus, famílias, tias e tios, primos.
Eu amo a Irmã Beck. Lembro-me de ouvir uma vez a Irmã Beck
compartilhar uma história, mas o quão influentes os homens no
relacionamento da família que tiveram um pai que partiu, o
quão importantes eram aqueles bispos e jovens líderes, sua
presença em suas vidas e você simplesmente não pode... Quem
pode dizer qual é a influência de famílias intactas sobre aqueles
que não estão em famílias intactas, mesmo que não estejam
biologicamente relacionados, apenas o poder desse exemplo e
o lar e a conexão.

John Bytheway:

00:59:33

Algumas das coisas que ouvi recentemente é que os Jovens
Adultos estão perguntando: "Por que precisamos de uma igreja
novamente"? E eu acho que você acabou de responder a
algumas dessas perguntas.

Dra. Jenet Erickson

01:00:26

É interessante o quanto meus alunos vão falar sobre líderes e
como eles foram ou treinadores ou professores.

Dra. Jenet Erickson

01:00:36

E eles dirão, o que vi neles como pai, como eram como pai,
como eram como marido. O poder vem no fortalecimento de
suas relações. Interessante, ali mesmo, a capacidade de ter
esses tipos de relações felizes.

Dra. Jenet Erickson

01:00:50 É

aí que você realmente quer ser uma influência, é ajudá-los a
saber como podem ser essas belas relações para que tenham a
oportunidade de estabelecer essas em suas próprias vidas.

Hank Smith:

01:01:02

A única coisa que eu ia dizer é que esta seria uma ótima tomada
para todos que querem ouvir mais sobre presidir é nosso
Episódio 31 com a Dra. Barbara Morgan Gardner.

Dra. Jenet Erickson

01:01:15

Oh, isso é maravilhoso.

Hank Smith:

01:01:16

Quando passamos pela seção 84 com ela. Se você não ouviu
isso, se estiver ouvindo este podcast dizendo: "Eu adoraria ouvir
mais sobre isso". Volte para nossos podcasts e vá para a seção
Episódio 31 da Seção 84 e ouça aqueles porque ela fez um
trabalho espetacular de nos ensinar sobre homens e mulheres e
de presidir no sacerdócio. Foi espetacular.

John Bytheway:

01:01:37

Absolutamente.

Dra. Jenet Erickson

01:01:37

Hank, obrigado por mencionar isso. Ela apenas, sim, entende
isto tão profundamente do ponto de vista das escrituras. Sim.
Há que dizer: "Advertimos que os indivíduos que violam
convênios de castidade, que abusam, abusam do cônjuge ou da
descendência ou que não cumprem as responsabilidades
familiares, um dia serão responsáveis perante Deus".

Dra. Jenet Erickson

01:01:56

Acho que esse parágrafo é realmente sóbrio, para todos nós
que estamos lutando para ser o que queremos ser na vida
familiar, provavelmente crescendo dessa forma. E então
aqueles que participam intencionalmente de atos destrutivos, é
uma coisa muito séria, essas almas que nos são dadas, essas
almas vulneráveis que nos são dadas.

Hank Smith:

01:02:19

Isso é interessante. Jenet, ela também não diz: "Aqueles que
não vivem perfeitamente". Não diz isso. Advertimos que os
indivíduos que não são pais perfeitos serão responsáveis por
isso. É violar convênios e abusos.

John Bytheway:

01:02:38

Eu sempre adorei que o Livro de Mórmon comece com uma
família disfuncional. E se isso soa muito forte, "Ei, vamos matar
Laban". Não, vamos matar... Oh, desculpe-me. Néfi. Vamos
matar o pai e o Néfi], então todos nos sentiremos melhor".

Dra. Jenet Erickson

01:02:52

Bastante disfuncional.

John Bytheway:

01:02:53

Lehi diz: "O que você está fazendo?" Sariah diz: "O que você
está fazendo Lehi?" "Estou escrevendo tudo isso". "O quê?".
Nossos problemas
familiares. Para quem você vai mandar
isso?" "Para todas as nações, línguas e pessoas."

John Bytheway:

01:03:05

Para mim, me dá consolo que o Livro de Mórmon comece com
uma família que teve seus próprios altos e baixos, seus próprios
problemas. E as crianças tão diferentes como são descritas
podem vir dos mesmos pais e não é uma família perfeita, certo,
Hank, como você estava apenas dizendo.

Hank Smith:

01:03:21

Sim. Certo. Mas ele impõe um forte limite à violação de
convênios e ao abuso de membros da família. Essa é uma
fronteira muito firme para o Senhor. É um limite importante e
sóbrio que não vai ser esquivado.

Dra. Jenet Erickson

01:03:35

Sim, temos que levá-lo muito a sério. Certo, Hank? É
interessante. Ao redor do mundo quando olhamos para as
culturas e vemos tradições realmente fortes que podem ser
muito diminutivas e destrutivas para as mulheres. Não há
dúvida de que existem padrões que abusam e diminuem e não
vêem as mulheres como iguais.

Dra. Jenet Erickson

01:04:00 Quando vemos culturas rejeitando o casamento, elas estão rejeitando
uma distorção do que o casamento se destina a ser. O que
nossos Pais Celestiais personificam, que é uma perfeita
igualdade, uma bela, complementar, uma unicidade. Essa é a
visão que o mundo precisa do casamento. Não precisa de uma
visão das tradicionais formas problemáticas de dividir e oprimir
os sexos.

Dra. Jenet Erickson

01:04:30

Precisa de uma visão que Deus nos deu, nossos Pais Celestiais
da igualdade. Temos que levá-la muito a sério. As mulheres são
por natureza, fisicamente menos fortes. Elas são menos
claramente sexualmente dirigidas. E, portanto, são vulneráveis.
Elas são vulneráveis a este tamanho e a este tipo de poder físico
e a potenciais abusos dos homens apenas por natureza.

Dra. Jenet Erickson

01:04:57

Isso é o que são os belos ensinamentos do sacerdócio. Isto é o
que parece. Isto é o que parece o poder do sacerdócio. Tanto
homens como mulheres são dotados do poder do sacerdócio e
as chaves que os homens possuem lhes ensinam este padrão de
serviço e bondade e respeito e honra e qualquer coisa, qualquer
coisa que esteja fora disso não é de Deus.

Dra. Jenet Erickson

01:05:20 Há

muito a se trabalhar no mundo em termos de compreensão da
igualdade. Vou dizer aos meus alunos: "Sua geração está
encarregada desta bela tarefa de compreender a igualdade
entre homens e mulheres de maneiras que não foram
compreendidas antes". E trará grande poder para a igreja e para
as famílias.

Dra. Jenet Erickson

01:05:40

Acho que começa com as mulheres sabendo mais quem somos
e o poder de que fomos dotadas e o que Deus nos chamaria
para fazer. E então você recebe esta declaração final que diz:
"Advertimos que a desintegração da família trará aos
indivíduos, comunidades e nações calamidades". E descreve as
calamidades preditas pelos profetas antigos e modernos.

Dra. Jenet Erickson

01:06:05

Quando Carle Zimmerman olha para a ascensão e queda das
nações, a ascensão e queda de todos os grandes impérios e diz:
"Isto depende da desintegração do papel da família na
sociedade". E para levar muito a sério seu papel central no
florescimento dos indivíduos, das famílias e das comunidades,
que dependemos das famílias como fundamentos. É por isso
que se diz que é a unidade fundamental da sociedade.

Hank Smith:

01:06:37

Eu procurei a definição de calamidade e se você não usar essa
palavra com muita freqüência, talvez não ouça a gravidade da
mesma. É um evento desastroso marcado por grande perda e
angústia duradoura, um estado de profunda angústia ou miséria
causado por grande infortúnio ou perda.

Dra. Jenet Erickson

01:06:57

Uau.

Hank Smith:

01:06:58

Só para que fique claro o que é uma calamidade.

Dra. Jenet Erickson

01:07:01

Apenas um comentário. Havia uma escritora, ela é maravilhosa,
Mary Eberstadt, uma escritora católica. Ela descreveu durante
as dificuldades realmente intensas, os tumultos e as
dificuldades muito intensas durante julho de 2020, quando
estávamos no coração destes grandes desafios. Foi interessante
ter suas idéias sobre os pais, a pátria, o pai de um lar e o pai da
nação e o papel destas instituições protetoras e quando elas
não estão no lugar, então a paternidade leva ao caos.

Dra. Jenet Erickson

01:07:35

Isso é o que você vê John nesses dados. A falta de paternidade
é... É uma desterritorialização das relações que levam à saúde, à
civilidade e à força. Ela estava apenas comentando: "Nós
perdemos Deus. Perdemos o sentido de paternidade em uma
nação". Perdemos nossos pais em uma tremenda cultura de
crescente falta de paternidade".

Dra. Jenet Erickson

01:08:04

O que você terá é o caos, pessoas em busca de algo para
procurar, algo para encontrar e a destrutividade para a
sociedade. Podemos jogar isso fora, mas é um comentário
muito poderoso sobre o relacionamento das famílias em manter
formas coesas e estruturadas de se relacionar com a civilidade
da sociedade. Vemos os frutos disso.

Hank Smith:

01:08:33

Seria correto dizer que em sua experiência, a proclamação, a
proclamação da família, embora não responda a cada pergunta,
que qualquer ser humano pode ter em sua própria experiência,
eles precisam ter esse relacionamento pessoal com Deus. Mas,
em geral, parece que a proclamação da família é apoiada pela
ciência social em todos os sentidos.

Dra. Jenet Erickson

01:08:56

Sim. Sem fim, para ser honesto. É realmente notável. Sim. Com
certeza. Acho que isso é porque é uma experiência. Quando se
fala em pesquisa em ciências sociais, tudo o que se trata é de
reunir experiência, experiências reais e imortalidade. Veremos a
evidência das leis de Deus serem aplicadas. É claro que
veremos.

Hank Smith:

01:09:20

Mas nunca para ser usado como uma arma. Eu gostei do que
você disse no início. Não use esta proclamação como uma arma.
Ela nunca foi destinada a ser usada como arma.

John Bytheway:

01:09:28

É uma luz. É um ideal.

Hank Smith:

01:09:32

Sim. Jenna, este acabou de ser um dia espetacular para nós.
Penso que nossos ouvintes estariam interessados em sua
experiência como cientista social, doutorada e, no entanto,
membro muito fiel da Igreja.

Hank Smith:

01:09:48

Você pode nos acompanhar através disso, suas experiências,
sua jornada? Qual tem sido sua experiência com sua educação e
sua fé?

Dra. Jenet Erickson

01:09:58

Agradeço a sua pergunta ao Hank e isso me faz pensar em uma
experiência. Eu estava sentado na escola de pós-graduação. Eu
estava sentado entre maravilhosos, maravilhosos colegas de
escola, nenhum dos quais compartilhou minha fé. E às vezes me
disseram: "Bem, você foi protegido". Você não soube das coisas
porque foi mantido afastado de certas idéias. Você teve menos
liberdade acadêmica por causa de sua educação religiosa".

Dra. Jenet Erickson

01:10:25

E estas verdades religiosas, você foi ensinado sobre a família. Às
vezes eu tinha tido pessoas
que diziam isso e nunca me
esquecerei de sentar ali e na minha mente, veio uma lição que
eu tinha recebido como estudante de enfermagem na BYU
sobre o olho. O olho só pode ver com luz.

Dra. Jenet Erickson

01:10:45

Requer luz para discernir sombras, formas e cores. Ao sentarme ali, fiquei cheio de gratidão pela fonte ardente de luz que o
Evangelho de Jesus Cristo foi em minha vida com aqueles dois
ensinamentos fundacionais, o evangelho do Salvador que nos

redime e A Família: Uma Proclamação para o Mundo. O
Presidente Oaks os coloca juntos.
Dra. Jenet Erickson

01:11:11

A luz que me permitiu ver, discernir sombras, discernir formas,
discernir o que eu não poderia ter visto sem aquela fonte
ardente de luz, não sei como expressar gratidão suficiente pelos
profetas de Deus, por um Redentor que nos ama, que envia
mensageiros para comunicar verdades, com o propósito de nos
permitir experimentar o amor, seu amor e experimentar juntos
o amor nas relações que mais importam.

Dra. Jenet Erickson

01:11:49

Quando não o fizermos, para nos redimir, para que não
possamos e tenhamos isso eternamente. Eu só acho que a
proclamação é apenas um profundo presente. Acho que já disse
nesses nove parágrafos, a destilação de literalmente milhares
de estudos de ciências sociais em declarações sucintas é
apenas... Só poderia ser divina e sou tão grato por isso e
testemunhar isso com todo o meu coração e também com
minha mente, que foi exposta a estudos sobre isso.

Dra. Jenet Erickson

01:12:22

Que é verdade e
que podemos vê-la como uma fonte
ardente de luz para nos guiar e com o Salvador caminhando ao
nosso lado, nos permitir receber essas belas bênçãos
eternamente, de relações profundas de realização, como a
experiência de nossos Pais Celestiais. Deixo esse testemunho
em nome de Jesus Cristo. Amém.

Hank Smith:

01:12:44

Amém. Que grande dia. John Bytheway, que dia fantástico.

Dra. Jenet Erickson

01:12:50

Absolutamente. Tão bom.

Hank Smith:

01:12:53

Vou ver este documento de forma diferente daqui para frente.
Penso que muitos de nossos ouvintes também o verão. Temos
que agradecer à Dra. Jenet Erickson. Muito obrigado por
estarem aqui. Muito obrigado a todos os nossos ouvintes. Agora
há centenas de milhares de vocês lá fora e somos gratos por
cada um de vocês.

Dra. Jenet Erickson

01:13:15

Nossos irmãos e irmãs.

Hank Smith:

01:13:17

Nossos irmãos e irmãs nesta grande família. Obrigado aos
nossos produtores executivos, Steve e Shannon Sorensen e
nossa incrível equipe de produção. Temos Will Stoughton.
Temos Kyle Nelson, Lisa Spice, Jamie Neilson e o incrível
maravilhoso e belo David Perry, porque é seu aniversário. Por
isso, tivemos que dar a ele um grito maravilhoso hoje.

Hank Smith:

01:13:43

Esperamos que todos vocês se juntem a nós em nosso próximo
episódio de followHIM.

Hank Smith:

01:13:52

Ei, queremos lembrar a todos que venham nos encontrar nas
mídias sociais. Nosso maravilhoso Jamie Neilson dirige nossas
páginas no Facebook e Instagram. Adoraríamos que você se
inscrevesse, avaliasse e revisasse o podcast. Se você não sabe
como fazer isso, pergunte a alguém que nasceu depois de 2001
ou 2002 e eles o ajudarão.

Hank Smith:

01:14:12

Queremos que você venha a seguirhim.co para mostrar notas e
transcrições. Há até transcrições, John, em francês, português e
espanhol do podcast. Sim, por favor, venha até o site:
followhim.co followhim.co e você pode encontrar tudo isso.

Hank Smith:

00:00

Olá a todos, bem-vindos a seguirHIM Favoritos. Meu nome é
Hank Smith, sou o anfitrião de um podcast chamado followHIM
com meu bom amigo, John Bytheway. Bem-vindo, John.

John Bytheway:

00:10

Obrigado. Obrigado, meu bom amigo, Hank.

Hank Smith:

00:12

Sim. E esta semana damos as boas-vindas a nossa maravilhosa e
brilhante convidada, Dra. Jenet Erickson. Dêem as boas-vindas à
Dra. Erickson.

Dra. Jenet Erickson:

00:21

Obrigada.

Hank Smith:

00:22

Sim. Hoje vamos nos divertir muito. FollowHIM Favorites é onde
fazemos uma versão muito pequena de nosso podcast, onde
cada um de nós pode escolher uma coisa da lição desta semana
para falar. Para aqueles que apenas... eles têm uma vida
realmente ocupada, John e Jenet, e não podem ouvir o podcast
inteiro, mas podem ouvir um minúsculo. Então, John, o que é o
"Follow Him Favorite" desta semana? Nossa lição desta semana
é sobre A Família: Uma Proclamação para o Mundo.

John Bytheway:

00:48

Acho que há tanta coisa aqui e já falamos sobre tanta coisa. Isto
é o mais difícil que eu já pensei sobre o que eu poderia dizer?
Porque estou muito animado para que todos voltem e ouçam
tudo isso. As coisas sobre as quais Jenet falou com relação à
ciência apoiando tanto isso. De qualquer forma, mas eu só me
lembro de uma história que sempre me ajudou sobre este pai
que voltou para casa ... Esta é uma história antiga. Ele voltou do
trabalho para casa, pegou o jornal. Agora, antigamente,
costumávamos ler as notícias em um jornal, em vez de em uma
tela. De qualquer forma.

Hank Smith:

01:20

Se você não sabe o que isso é, terá que perguntar a alguém.

John Bytheway:

01:21

Sim, o que é um jornal? Então, ele está lendo o jornal e seu filho
pequeno continua puxando para ele: "Papai vem brincar
comigo", e ele diz: "Só um minuto, estou lendo um jornal".
"Papai vem brincar comigo". "Só um minuto". E continua e
finalmente o pai vê nas costas do jornal, este anúncio com uma
grande imagem do planeta, do mundo inteiro neste anúncio. E

assim ele rasga-o em pedacinhos, joga-o no chão e diz: "Ei, aqui
está um pequeno quebra-cabeça para você. Quando você
montar isso, esse planeta junto, então eu irei brincar com
você", e volta a ler o jornal.
John Bytheway:

01:57

Bem, em muito pouco tempo, de repente, o garotinho está
puxando seu pai de novo, "Ok, pai, estou acabado". E ele olha
para o lado e, com toda a certeza, ele colocou todo este enigma
do planeta junto. "Como você fez isso tão rápido?" E o menino
disse: "Bem, eu acho que você não viu, mas do outro lado do
papel, do outro lado do mundo, havia um lar e isso era fácil de
montar. E quando eu montei o lar, o mundo se encaixou". E foi
assim que um daqueles filmes que a igreja fez terminou anos
atrás, e eu amo essa idéia de que nosso mundo é mais forte
quando nossos lares são mais fortes". E todos vocês jovens que
estão ouvindo, aguardam ansiosos pelo seu lar, pela sua família
e pelo seu casamento. E agora mesmo, sejam uma ajuda para a
mãe e o pai, para o irmão e as irmãs, para ajudar aquele lar a
ser forte, onde vocês vivem agora mesmo. Essa é a minha
favorita.

Hank Smith:

02:49

Uau. Isso é fantástico, John. Isso é fantástico. Eu adoro isso. A
idéia de que se todas as famílias do mundo vivessem por estes
nove parágrafos, o mundo cairia no lugar. Tudo se sairia muito
bem.

John Bytheway:

03:00

Sim. Tentamos consertar o mundo com legislaturas e outras
coisas, mas por que não começamos apenas com nossas casas?

Hank Smith:

03:05

Sim. O meu seguidorHIM favorito vai estar no, oh bondade,
parágrafo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, eu acho que é o parágrafo sete.

John Bytheway:

03:15

O grande.

Hank Smith:

03:16

Uma declaração ... Sim, a grande, que acabou de dizer: "A
felicidade na vida familiar é mais provável de ser alcançada
quando fundada sobre os ensinamentos do Senhor Jesus
Cristo". Às vezes saltamos por cima dessa frase. Já a li muitas
vezes, mas essa última frase, "Os ensinamentos do Senhor Jesus
Cristo", é uma vida inteira de estudos. Nós temos uma vida
inteira de estudos sobre os ensinamentos do Senhor Jesus
Cristo. Eu ensino o Novo Testamento na BYU, e tenho ensinado
isso há 11 anos, acho que na BYU, John e Jenet, e isso não tem
fim. Eu encontro mais o tempo todo quando leio Mateus,
Marcos, Lucas e João, e isso é apenas uma parte dos
ensinamentos do Salvador.

Hank Smith:

03:56

Nós temos a Doutrina e os Convênios, por isso temos estudado
este ano. O meu seguidorHIM Favorito aqui é se você quiser
aumentar a felicidade de sua família, então vamos entrar nas
escrituras e encontrar os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo e
depois vivê-los. Em todo o livro de Mórmon, em todo o Antigo
Testamento, há princípios e princípios intermináveis que irão
abençoar sua família. E, a propósito, se você continuar ouvindoO seguir, nós vamos ajudá-lo a encontrar esses princípios.
Portanto, espero que você ouça o podcast inteiro. Agora, a
razão pela qual estamos aqui, John, é para ser apenas pratos
secundários para o verdadeiro evento principal aqui, e este é o
Dr. Erickson. Então, Dr. Erickson, diga-nos qual é o seu favorito,
siga-o.

Dra. Jenet Erickson:

04:42

Sim. Eu adoro os favoritos que você compartilhou. Penso, John,
toda essa idéia dessa última linha, a proclamação que diz: "A
família é a unidade fundamental da sociedade". E em todos os
dados, quando olhamos para ele, esta bela relação das crianças
com seus pais sendo nutrida e a extensão dos laços familiares
estendidos também, você vê que essa é a força das nações. É
sobre isso, literalmente, que repousa. E por isso você está
exatamente certo. Então, para ouvir, Hank, você fala durante
toda a proclamação dessa fundação, que uma família fundada
sobre os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, esse é o lugar.
Verdadeiramente, o que quer que ele coloque suas mãos sobre
as vidas, e seus ensinamentos nos dão a luz, o caminho da
alegria em nossas relações. Seus ensinamentos são todos sobre
como ter relações mais fortes.

Dra. Jenet Erickson:

05:29

Minha parte favorita é a forma como esta proclamação começa.
E quando o Senhor nos diz através de seus profetas que o
casamento entre um homem e uma mulher é ordenado por
Deus, Ele nos fala sobre o relacionamento que nossos pais
celestiais têm um com o outro. E que a família é central para o
plano do criador para o destino eterno de seus filhos. Que a
razão pela qual a terra foi criada foi para que a família viesse.
Que a razão de haver uma queda, Eva sabia que tínhamos que
ter vida. Ela queria maior luz e conhecimento, que a levassem a
buscar uma família para nascer e Adam a seguir, vendo a
verdade nisso. E sendo a expiação a forma como as famílias são
seladas juntas. E que nós, como a família eterna de nossos pais
celestiais, somos selados para eles, selados para sempre, é tão
bonito. E então diz: "Todos os seres humanos, eu, homem e
mulher, somos criados à imagem de Deus como filhos de
amados pais celestiais".

Dra. Jenet Erickson:

06:30

E pensar no que isso significa para a mulher estar à imagem de
nossa mãe celestial, que é igual ao nosso pai celestial, Deus, o

pai e Deus, a mãe, e que nós viemos deles é apenas fundacional.
E temos a capacidade divina porque somos seus filhos, seus
filhos literais com seu DNA espiritual para nos tornarmos como
eles são, para nos tornarmos o tipo de pessoas que podem estar
nesse tipo de casamento, nesse tipo de família, e esse é o dever
de casa de nosso Salvador. Ele nos promete: "Eu vou mudar
você. Vou permitir que você seja o tipo de pessoa que pode
ser". Aquele marido, aquele pai, aquela esposa, aquela mãe. E
quando eu falho, a coisa bela é todos os dias, como estou
aprendendo e crescendo nesta grande redenção evangélica,
neste plano de redenção e não de perfeição, eu adoro poder
dizer aos meus filhos: "Eu não posso ser uma mãe ou um pai
perfeito para vocês.
Dra. Jenet Erickson:

07:28

Eu quero ser tudo o que posso ser, mas você tem uma mãe
perfeita e um pai perfeito, e eles nunca o abandonarão". E eles
me ensinarão, seu trabalho é ensinar-me como ser melhor para
você, e ensinar-lhe como se preparar para ser o tipo de pai que
você precisa ser para seus filhos". Portanto, é este grande plano
onde fazemos parte de uma família aqui na Terra e fazemos
parte desta grande família onde já fomos redimidos e dados
pais perfeitos para nos guiar e guiar, e um salvador para nos dar
o poder de nos tornarmos como eles são. Essa é a base da
proclamação ali mesmo, e todos nós somos parte disso.

Hank Smith:

08:09

Isso foi maravilhoso. Se você quiser ouvir mais do Dr. Erickson,
você precisa se juntar a nós no podcast completo, sigaHIM. Se
você não sabe como encontrar um podcast, encontre alguém
que saiba como encontrar podcasts para que você possa nos
encontrar. Use seu Google e Thummim, digite FollowHIM
Podcast, você está certo de nos encontrar, certo de nos
encontrar. Você quer ouvir nossos episódios com o Dr. Erickson.
Mas se não, nós entendemos. Esperamos que você se junte a
nós na próxima semana para os Favoritos do followHIM.

