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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:   
Como Joseph Smith corrigiu a fenda entre o Antigo Testamento (Bíblia hebraica) e o Novo Testamento? 
O Dr. Shon Hopkin discute como os temas bíblicos de uma queda afortunada, convênios e sacrifícios nos 
preparam para entender o tempo de Jesus Cristo e o nosso próprio tempo. 
 
 
Parte 2: 
Dr. Hopkin retorna para discutir o heroísmo de Eva e Adão, a história de amor que é aparente no Jardim 
do Éden, novos insights sobre nossa queda pessoal, e novas aplicações na história de Caim e Abel. 
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Hank Smith:  00:00:00  Bem-vindo a segui-Lo. Um podcast semanal dedicado a ajudar 
indivíduos e famílias com seu estudo "Venha, siga-me". Eu sou 
Hank Smith 

John Bytheway:  00:00:09  E 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 a todos. Bem-vindos a mais um episódio de followHim. 
Meu nome é Hank Smith, sou seu anfitrião. Estou aqui com meu 
co-apresentador zazzy John Bytheway. Bem-vindo, John. 

John Bytheway:  00:00:29  Por favor, defina zazzy. 

Hank Smith:  00:00:32  Estou feliz que você tenha perguntado isso porque Sarah, que 
tem 13 anos de idade, de Las Vegas, Nevada, me escreveu 
através de nosso site followhim.co e ela disse, acho que você 
deveria chamar John zazzy porque é um cruzamento básico 
entre zany, pizzaz e snazzy para criar um adjetivo, ouça isto, 
"Sugerindo que algo é grande demais para ser confinado a uma 
palavra". Pensei que era apenas uma bela descrição. 

John Bytheway:  00:01:00  Meu Deus. Acho que preciso parar e escrever em meu diário 
por um segundo. 

Hank Smith:  00:01:04  Sarah de Las Vegas o  chamou de zazzy. 

John Bytheway:  00:01:07  Obrigado. 

Hank Smith:  00:01:07  Ótimo. 
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John Bytheway:  00:01:08  E Hank, hoje vou chamá-lo de Hank Cousin Smith. Recebi um e-
mail de Jared Bytheway, que disse: Olá John. O primo de Hank 
em primeiro lugar, Lance Smith tem uma filha, Rachel, que 
casou com meu filho, Brendan. Eu sou seu primo em segundo 
grau. Então Brendan é seu primo em segundo grau, uma vez 
afastado. Vou deixar para você uma maneira inteligente de 
dizer como você está relacionado com Hank. Portanto, agora 
somos parentes. 

Hank Smith:  00:01:37  Através do casamento de um segundo primo. Isso é fantástico, 
John, isso é ótimo. 

John Bytheway:  00:01:42  Prazer em vê-lo, Cuz. 

Hank Smith:  00:01:42  Já que você é da família, você acha que poderia me emprestar 
50 dólares, certo? John, estou entusiasmado por hoje há muito 
tempo. Nosso hóspede sabe que eu tenho insinuado que ele 
está ligado, conversando com ele sobre ter ligado e finalmente 
está aqui. Para mim parece um dia de Disneyland. Diga-nos 
quem está conosco. 

John Bytheway:  00:02:03  Hank, temos Shon Hopkin conosco hoje e ele é nosso chefe. 

Hank Smith:  00:02:09  Ele é. 

John Bytheway:  00:02:11  Então, vou me sentar bem direito hoje e me deixar 
compartilhar com nossos ouvintes quem é Shon. Ele nasceu em 
Denton, Texas. O filho de Lorraine Hopkin e Arden Hopkin. Shon 
Hopkin estudou na Southwest High School em Fort Worth, 
Texas, e se formou na Orem High School. Então Shon recebeu 
um bacharelado e mestrado pela Brigham Young University em 
estudos do Oriente Próximo com foco na Bíblia hebraica. Ele 
recebeu um PhD da Universidade do Texas em Austin em 
Estudos Hebraicos com foco na literatura hebraica medieval, 
árabe e espanhola. Uau. 

John Bytheway:  00:02:48  Antes de vir para a BYU, ele lecionou nos Seminários e 
Institutos durante quatro anos na Timpview High School, quatro 
anos na Provo High School e seis anos no Instituto de Religião 
de Austin. Na BYU, ele serviu como Presidente da Academia do 
Livro de Mórmon e Presidente do Conselho de Extensão 
Religiosa da BYU. Ele é um dos principais organizadores do 
Projeto de Diálogo Acadêmico Judeu e dos últimos dias da Saint 
Academic Dialogue. Ele é autor, co-autor e editor de numerosos 
livros e artigos sobre Isaías, a Bíblia hebraica, as crenças dos 
Santos dos Últimos Dias na literatura medieval. E Shon, qual é 
sua tarefa atual? Qual é o título oficial? 
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Dr. Shon Hopkin: 00:03:26  Estou servindo como Presidente do Departamento das 
Escrituras Antigas agora mesmo. Uma responsabilidade alegre. 

Hank Smith:  00:03:32  Sim. Então, Shon, a lição desta semana está tanto no Gênesis 
quanto no Livro de Moisés. John e eu queremos entregar isto 
para você. Você é o especialista. Eu tenho uma pergunta para 
você começar. Já que estamos apenas começando o ano, como 
você sugere aos seus alunos da BYU? Como você aborda textos 
antigos como o Livro de Gênesis? Eu não sei, sua abordagem é 
diferente do que você diz com a Doutrina e os Convênios que 
estudamos no ano passado? 

Dr. Shon Hopkin: 00:03:59  Bem, eu acho que sim. Assim, com os textos de Restauração 
você tem um profeta nos dando nos últimos dias. Nós os 
recebemos, pois são fornecidos, é claro, principalmente por 
Joseph Smith. E assim os recebemos em língua inglesa que não 
é exatamente uma tradução da maneira que normalmente 
pensaríamos. É um texto revelado. E com a Bíblia hebraica, com 
o Antigo Testamento, você recebe este texto realmente antigo 
que depois é traduzido para o inglês. Há uma variedade de 
traduções realmente boas. É claro que usamos principalmente a 
Versão do Rei James, mas há outras traduções realmente 
excelentes que também podem ajudar. E eu penso um pouco se 
sentirmos que estamos em território estrangeiro. 

Dr. Shon Hopkin: 00:04:46  Em certo sentido, as pessoas sempre foram pessoas, portanto 
são como que os mesmos humanos que nós somos. Em outro 
sentido, existem algumas diferenças reais na visão do mundo e 
na abordagem que pensamos: "Oh, bem, eles vão interpretar as 
coisas exatamente da mesma forma que eu interpretaria". E 
isso simplesmente não é verdade. Eles vivem em uma parte 
diferente do mundo, eles vivem em um tempo diferente. Nós 
somos uma espécie de pensadores pós-iluministas e isso muda 
muito quando chegamos a esses textos, a maneira como vemos 
o mundo ao nosso redor. Portanto, tendo isso em mente, não 
impomos muito. Queremos que as coisas pareçam sempre 
exatamente as mesmas e queremos nos projetar nelas, mas 
existem apenas diferenças. 

Hank Smith:  00:05:29  Eles apenas vivem em um mundo diferente. Quando eu ensino 
um pouco de Gênesis em Religião 250, eu frequentemente 
tento pelo menos ter a idéia da maneira como eles 
experimentam o sol, o céu, os planetas é totalmente diferente 
da maneira como você e eu experimentamos essas coisas. Eles 
vêm do Egito e da Babilônia que estão influenciando a maneira 
como eles vêem o mundo ao seu redor, certo? 
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Dr. Shon Hopkin: 00:05:54  Isso é absolutamente verdade. Uma grande diferença em 
relação ao Antigo Testamento este ano é uma diferença muito 
significativa na visão do mundo por causa de nosso pensamento 
moderno. Estamos menos à vontade para descrever Deus como 
fazendo tudo o que acontece que está fora de nosso controle. 
Procuramos outras explicações, mas no mundo antigo, se um 
povo foi bem destruído, Deus destruiu esse povo. Se algo 
grande acontece, bem Deus o fez. Deus o causou e estamos 
muito menos à vontade se ouvirmos os profetas modernos, mas 
não falamos tanto assim. Portanto, há uma diferença na visão 
de mundo e podemos assumir que nossa visão de mundo é a 
melhor visão de mundo. É a visão de mundo correta ou isso 
porque está na Bíblia, sua visão de mundo... Não sei qual é a 
melhor visão de mundo. 

Dr. Shon Hopkin: 00:06:43 Ambos têm forças. Deus é todo poderoso e por isso você pode 
realmente falar. Se Deus permite que algo aconteça, então você 
poderia dizer que Ele causou isso porque Ele poderia tê-lo 
impedido. Ou então, nós temos uma espécie de preconceito 
modernista. Nossa visão de mundo é melhor, mas então às 
vezes temos este preconceito bíblico. Bem, porque está na 
Bíblia, então essa visão de mundo é melhor. E a tensão lá é algo 
a se ter em mente. Vai ajudar você a navegar em alguns lugares 
onde você pensa, uau, será que Deus faria isso? Será que Ele 
age dessa maneira? Eu não acho que Deus faça este tipo de 
coisas. Isso é uma questão de visão do mundo. Deus é Deus, 
Deus não muda. E assim o Deus em que acreditamos é o mesmo 
Deus da Bíblia hebraica ou do Antigo Testamento, mas pode ser 
complicado, pois estamos lendo palavras escritas por alguém 
que viveu em um tempo muito diferente, em um lugar muito 
diferente. 

John Bytheway:  00:07:30  Isso é muito útil quando lemos sobre coisas como o fundição de 
lotes. Parece-nos um jogo de azar, mas para eles, é assim que 
podemos descobrir qual é a vontade de Deus. E isso é muito útil 
para dizer: "Sim, essa visão de mundo é tudo o que acontece. 
Deus fez esse resultado". Estou feliz que você tenha dito isso. 

Dr. Shon Hopkin: 00:07:52  Deixe-me só dizer uma palavra rápida sobre isso, John. Sim. 
Isso está absolutamente certo. O elenco de lotes é bom. Nós 
queremos pensar, oh, eles estão lançando lotes. Bem, isso 
significa que eles estão fazendo um voto de apoio, exatamente 
da mesma forma que nós fazemos hoje. E eles podem estar. 
Isso não é impossível, mas provavelmente não. Eles meio que 
viram qual é a melhor maneira de Deus me dar uma resposta de 
que meus próprios sentimentos não estão influenciando essa 
resposta. Bem, você joga à sorte e então Deus pode controlar 
isso. Quando estou envolvido no processo decisório, talvez a 
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decisão seja minha. E, é claro, estamos envolvidos. Estamos 
tentando aprender como sentir o Espírito, como receber 
revelação e como estar envolvido nesse processo. Mas você 
poderia entender o valor de dizer: "Não, eu quero que Deus me 
diga". E então, como vou fazer isso? Bem, vou colher uma pedra 
de uma bolsa e então Deus me ajudará a escolher a correta". 
Por assim dizer, certo? 

John Bytheway:  00:08:45  Sim. Entrar nisto é deixá-los falar a partir de sua visão de 
mundo. E Hank, você compartilhou a frase de abertura de um 
romancista britânico que disse: "O passado é como um país 
estrangeiro, eles fazem as coisas de maneira diferente lá". E nós 
estávamos usando isso para olhar o mundo de 1830 e 1840. 
Imagine voltar a alguns 1000 a.C., que é realmente um país 
estrangeiro. Isso é como se fosse outro planeta. Portanto, esta é 
uma visão do mundo ainda mais diferente daquela que 
discutimos em Doutrina e Convênios. 

Dr. Shon Hopkin: 00:09:19  Isso é tão verdade. Isso é verdade em todas as frases. E ficamos 
um pouco confusos porque é traduzido para o inglês e por isso 
soa como se fosse... Bem, a Versão King James não soa tanto 
como se fosse nossa vizinha do lado, a menos que você tenha 
um vizinho realmente arcaico do lado. Mas em cada frase há 
alguma verdade nisso. Que há uma espécie de diferença... Eles 
saem pela porta e em certo sentido é o mesmo mundo e em 
certo sentido é um mundo diferente. Deixe-me apenas 
acrescentar mais uma que pode ser útil porque estou aqui hoje, 
então vou dar minha chance. Essa é a idéia do Sheol ou o 
Mundo do ... Mundo dos Espíritos. Parte espíritos, o que nós 
pensaríamos como o Mundo dos Espíritos. 

Dr. Shon Hopkin: 00:10: 00 Para eles estava na terra, estava debaixo da terra e era 
aquosa. Era uma espécie de espaço aquoso porque eles têm rios 
que brotam da terra e eles podiam ver muitas evidências de que 
o submundo era um lugar aquoso. E assim se tem esta sensação 
de caos, de morte, mas depois coisas que podem brotar para 
fazer vida. E áreas aquáticas como os mares eram um reino de 
caos que os humanos realmente não controlam. Então, quando 
Deus cria a terra, então Ele traz a ordem para fora desse caos. 
Portanto, o caos não é todo ruim, mas é como um nascimento 
aquoso. 

Dr. Shon Hopkin: 00:10:45  Assim como um bebê nasce da água, então você tem a vida que 
sai do caos. É incontrolável. Então, Deus vai fazer ordem com 
tudo isso. Ele tira a vida da morte, ele tira a vida do caos. E 
então você vê Moisés separando as águas, tendo poder sobre as 
águas. Então você vê Jesus caminhando sobre as águas no Novo 
Testamento, tendo poder sobre as águas. Jonas desce às águas 
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e então ele sai das águas. Você começa a vê-lo em todos os 
lugares e é muito útil ter alguma orientação através desse 
mundo antigo. 

Hank Smith:  00:11:21  Estou vendo. É por isso que temos aqui pessoas como Shon, 
John. 

John Bytheway:  00:11:24  Sim, isto é ótimo. 

Hank Smith:  00:11:26  Há algo mais que você possa dizer aos nossos ouvintes para 
dizer: "Ei, quando você estiver lendo isto, este ano tenha isto 
em mente". Você se sente como se você... 

Dr. Shon Hopkin: 00:11:32  Eu não sei se você quer que eu vá mais do que isso. Se as 
pessoas estiverem ouvindo isto enquanto dirigem, queremos 
que elas fiquem acordadas. 

John Bytheway:  00:11:39  Mantenha suas mãos às 10 e 2. 

Dr. Shon Hopkin: 00:11:40  ... fazer o destino. Sim. 

Hank Smith:  00:11:42  Então Shon, com tudo isto em mente, isto é perfeito. Vamos 
pular para nossa lição. Gênesis 3-4, Moisés 4-5. Por  onde 
você sugeriria que começássemos? Qual é a diferença entre 
estes dois? A propósito, conforme me aproximo deles, eles vão 
soar muito parecidos. Gênesis 3-4, Moisés 4 e 5. 

Dr. Shon Hopkin: 00:11:56  Eles são muito parecidos. Uma das principais diferenças que 
você encontra na Pérola de Grande Preço que provavelmente 
vamos cavar antes de terminarmos aqui é que você recebe um 
pouco mais quando Satanás aparece. E assim, ele se aprofunda 
na natureza da Serpente e você tem um pouco mais de um 
senso pré-mortal de quem é a Serpente, o que é realmente 
agradável, eu acho. Portanto, um bom lugar para começar é na 
transição do relato da Criação para o que muitas vezes 
pensamos como o relato da Queda, porque há algum 
cruzamento, há alguma transição que acontece lá. Hank, você 
perguntou se há algo mais sábio de visão do mundo sobre a 
Bíblia. Então, deixe-me dizer algo sobre o relato da Criação que 
pode ser útil. Um par de coisas sobre o relato da Criação, 
estamos falando de uma visão de mundo diferente. 

Dr. Shon Hopkin: 00:13:00  Assim, a forma como o relato da Criação se desenvolveu tanto 
na compreensão cristã tradicional quanto na judaica é que Deus 
está criando a partir do nada. Criando ex nihilo. Ele está falando 
e as coisas, de repente, apenas surgem porque Deus é todo 
poderoso e ele controla todas as coisas e isso também significa 
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que ele as traz do nada, para alguma coisa. E os autores bíblicos 
não parecem estar descrevendo isso. Em vez disso, eles 
parecem estar descrevendo, organizando algo e isto é muito 
parecido com a maneira como Joseph Smith ensinaria isto. É 
realmente muito legal para os santos dos últimos dias porque a 
maneira como Joseph Smith fala da cCriação, que em vez disso 
é uma organização. A maneira como o Livro de Abraão fala 
sobre isso é na verdade o que está no texto bíblico, que ele está 
trabalhando com coisas que talvez já existam para organizá-las. 
Quase como se constrói uma mesa, se cria uma mesa. 

Dr. Shon Hopkin: 00:13:59  Bem, mas tem madeira que... Ou que você cria uma empresa. 
Então, você lhe dá sentido e ordem, você define seus papéis. 
Aqui está o que ela vai fazer. Você a coloca no lugar certo e este 
é o ato de criar ou organizar. A palavra hebraica bara, se você 
olhar para um léxico hebraico, você vai ver para cortar algo de 
outra coisa. Para moldar, para formar. E assim você tem esta 
sensação de que as coisas estão sendo criadas. E então começa 
a partir daí. Então nós acabamos de sair disto. Estou dando 
ordem e propósito às coisas e quase imediatamente as coisas 
começam a se comportar de maneira um pouco diferente. A 
escolha começa a entrar em jogo. A outra coisa que eu diria que 
é importante é se você estiver... Se eu puder falar um pouco de 
bobagem no estudo da Bíblia por apenas um segundo, se você... 

Hank Smith:  00:14:56  Nós gostamos de nerdy aqui no followHIM. 

Dr. Shon Hopkin: 00:14:59  Se você é um estudioso de estudo bíblico que está bastante 
concentrado no que seria chamado de Hipótese Documentária, 
então você realmente acredita que há um monte de 
manuscritos diferentes ao redor que depois são unidos por um 
editor posterior e que você tem alguém unindo essas coisas. 
Assim, eles veriam, você tem dois relatos de criação 
acontecendo aqui. E então eu acho que para alguns santos dos 
últimos dias, eles diriam: "Não. O que vemos, o que muitos 
santos dos últimos dias vêem é uma espécie de conta de criação 
geral e depois uma conta de criação muito específica focada em 
Adão e Eva". E então é essa história de Adão e Eva que transita 
para o outono. 

Dr. Shon Hopkin: 00:15:46  Então você meio que entra em Gênesis 1, eu estou criando o 
homem e a mulher. E de repente, no final do Gênesis 2, é quase 
como se você estivesse recriando. Espere, ainda não há 
nenhuma mulher lá. Ele criou o homem e a mulher, "Criou-os 
ele". E então você chega na metade do Gênesis 2 e ele está 
criando a mulher novamente. Você recebe dois relatos 
diferentes. E uma maneira de ler isso é, bem, são realmente 
dois relatos diferentes que foram emendados juntos. E então eu 
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penso para muitos santos dos últimos dias: "Não, ele só está 
repetindo o que está fazendo". Ele está dizendo isso de um 
ângulo diferente". E então eu acrescentaria que há alguma 
multi-valência. 

Dr. Shon Hopkin: 00:16:23  Então, vamos dar algumas interpretações do que está 
acontecendo aqui no outono, mas espero que seja apenas... 
Esta é apenas uma ou duas leituras, o poder da história da 
Criação. Muito do que provavelmente é figurativo ensinando-
nos lições. Adão e Eva eram pessoas reais. Isso é muito 
importante para nós como santos dos últimos dias. Joseph 
Smith foi muito claro quanto a isso. Adão é alguém que 
realmente aparece e fala com você. Ele é um verdadeiro ser 
humano, um verdadeiro filho de Deus. O chefe da família 
humana, Eva e Adão, são. Mas a idéia é que a história é contada 
de uma maneira que lhe dá coisas diferentes se você chegar a 
ela de ângulos diferentes. Portanto, há uma variedade de 
leituras. E se alguém diz: "Ah, eu não gosto desta leitura que 
eles estão dando". Então há outras maneiras de ler isto. E por 
isso acho que devemos continuar a manter isto como uma 
história viva e viva para nós ao longo de nossas vidas e 
produzirá coisas diferentes em momentos diferentes de 
maneiras muito poderosas, muito positivas. 

John Bytheway:  00:17:25  Eu gosto que você enfatize isso para nós, para nossa teologia. 
Adão e Eva não é uma fábula. O povo, Adão e Eva, nós somos 
pessoas reais. 

Dr. Shon Hopkin: 00:17:35  Temos a sensação de que a Bíblia é um documento antigo e 
que houve dedos que mexeram com ela, mas que também é 
divinamente inspirada. Por isso, talvez estejamos um pouco 
mais abertos para entender a Bíblia e menos estritamente cada 
palavra é exatamente o que ela deve ser, como alguns talvez a 
vejam. E ainda assim as figuras bíblicas, Adão e Eva são pessoas 
reais que aparecem em visão aos profetas nos últimos dias. E 
por isso não é uma fábula no sentido de que esta é apenas uma 
bela história. E, no entanto, ao mesmo tempo, é uma história 
poderosa. Na nossa pressa de nos concentrarmos, não são 
pessoas reais. Não queremos perder de vista o fato de que há 
lições que podem ser aprendidas, significados metafóricos. 

Dr. Shon Hopkin: 00:18:26  Então, apenas alguns exemplos nesse sentido, Elder McConkie 
disse: "Bem, eu não sei se realmente havia uma fruta. A fruta é 
provavelmente figurativa". Então você pensa, whoa, o que é a 
fruta? Eu não sei e talvez houvesse uma fruta, mas a fruta não é 
necessariamente o ponto. Qual é a mensagem que está lá? O 
Presidente Kimball falou sobre a costela. Que a Eva é criada a 
partir de uma costela. Muitas vezes pergunto aos meus alunos: 
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"Os homens têm uma costela a menos que as mulheres?". E eu 
vou conseguir que um terço deles seja como: "Sim, eles têm". E 
é claro que não têm. Nós temos o mesmo número de costelas e 
isso é uma história figurativa. E falaremos sobre isso em apenas 
um momento, mas o que é figurativo e o que é literal. Então 
você diz: "Diga-me, qual é qual?". E eu não sei. O importante é 
que Adão e Eva foram reais e há uma Queda. 

John Bytheway:  00:19:25  Sim. Lembro-me quando estava em minha missão, foi um dia 
muito emocionante quando chegou o sinal de fim, quando eu 
estava em minha missão nas Filipinas. E acho que me lembro 
que era junho de 82, "Cristo e a Criação" de Elder McConkie E 
acho que foi lá que ele falou sobre isso. E ele disse: "Eles 
comeram do fruto ou pelo menos cumpriram as leis que eram 
necessárias para provocar uma mudança em seus corpos". Ou 
algo assim. E eu disse: "Uau!". Então gostei da maneira como 
você disse isso. Adão e Eva, pessoas de verdade. A história, eu 
não sei. A história nos ensina muitas coisas, mas o que foi... 
Nosso âncora, Adão e Eva, eram pessoas de verdade. E então 
descobrimos do Livro de Mórmon e havia uma Torre de Babel e 
havia um Noé. E essas outras pessoas que eram reais e não 
eram apenas histórias. 

Dr. Shon Hopkin: 00:20:11  Sim. Sim. Obrigado. Acho que isso é muito importante. 

Hank Smith:  00:20:14  Talvez fosse seguro dizer que estas contas não são como Deus 
faz as coisas, mas por que Ele faz as coisas. 

John Bytheway:  00:20:22  Bem, eu ouvi Robert Millet dizer que, "A Bíblia nos diz o que 
aconteceu".  Livro de Mórmon", como o 2º Néfi 2, "nos diz 
porque aconteceu". Outra maneira de olhar para isso. 

Dr. Shon Hopkin: 00:20:33  Muitas vezes quando estou ensinando a Bíblia hebraica e 
ensinando o Antigo Testamento, os alunos dirão: "Será que 
Jonas... Ele foi realmente engolido por uma baleia"? Et cetera, 
et cetera. "Isso realmente aconteceu com Jó?" E meu tipo de 
padrão, talvez a resposta mais tímida, é: "Bem, na verdade eu 
os tomo como literais". E então, se eu estiver no céu e não 
houver... Jonas diz: "Não. A coisa da baleia? Isso foi apenas 
figurativo". Então eu digo: "Certo, obrigado por me avisar, 
Jonah". Mas não me penduro muito sobre se foi ou não. O que 
realmente me importa é qual é a mensagem que está sendo 
retratada? Então, eu meio que começo com isto. Sim, há 
milagres, há coisas que eu não entendo. Há coisas que não 
quero dizer: "Bem, sou inteligente o suficiente para saber 
exatamente o que é literal e exatamente o que é figurativo". 
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Dr. Shon Hopkin: 00:21:21  Então, eu meio que começo com, bem, eu levo Jonas e sua 
história como uma pessoa real, uma história real. E há pessoas 
que estão ouvindo e dizem: "Bem, seu idiota". Obviamente ele 
foi engolido por uma baleia ou obviamente não foi engolido por 
uma baleia". Certo, tudo bem. O que eu quero fazer é ter 
certeza de chegar ao porquê. Eu chego ao que está 
acontecendo? O que está sendo comunicado? Porque as 
culturas antigas comunicavam as coisas de maneira diferente do 
que nós comunicamos. Nós adotamos uma abordagem muito, 
mais uma vez, muito Iluminista em nossa narração, onde tem 
que haver o que nós veríamos como uma precisão dos detalhes. 
E as pessoas antigas muitas vezes, seria mais importante que a 
exatidão estivesse na mensagem que está sendo transmitida. 
Isso é o que realmente importa. Quem se importa com os 
pequenos detalhes, a mensagem é verdadeira? 

John Bytheway:  00:22:14  Às vezes faço para meus alunos uma continuação de um 
arquiteto e um artista. E de um arquiteto, super específico. 
Tudo tem que ser exato e pré-planejado. E os arquitetos podem 
ser artistas, eu não quero ofender nenhum arquiteto por aí. 
Mas às vezes os escritores das escrituras são tão bonitos e estão 
fazendo isso artisticamente. E há uma pequena combinação. 
Quando Mateus é: "Houve 14 gerações de Adão a David". Ele 
está realmente no número 14 tentando nos ensinar que Jesus 
era o filho de Davi. Por isso, está sendo um pouco um artista lá 
para fazer suas genealogias adequadas para nos dar a 
mensagem, Jesus é o filho de Davi. Portanto, arquiteto ou 
artista ou talvez em algum lugar no meio disso, às vezes. 

Hank Smith:  00:23:01  Eu disse a meus alunos que dizem: "Bem, eu não acho que 
Jonas sendo engolido por uma baleia seja cientificamente 
possível. Não creio que seja cientificamente possível que a terra 
seja inundada". Você acredita na ressurreição de Jesus? E eles 
dizem: "Bem, sim. 

John Bytheway:  00:23:12  Sim, você quer um grande? 

Hank Smith:  00:23:14  Adivinhe? Saímos da esfera do que a ciência pode nos dizer 
uma vez que acreditamos nisso. Portanto, acho que você está 
certo, Shon. Se é literal ou figurativo, não importa realmente. 
Deus poderia fazer isso? Poderia Deus colocar Jonas em uma 
baleia? Claro que poderia. Poderia ele inundar a terra? Claro 
que poderia, ele é Deus. Mas vamos entender a mensagem. 

Dr. Shon Hopkin: 00:23:33  Sim. Bem e voltando ao ponto de John, pode haver este tipo de 
escala escorregadia onde o que não queremos é acabar onde 
está... A Bíblia é apenas uma bela história. Não é assim que os 
santos dos últimos dias tendem a ver isto. Certamente não é 
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assim que Joseph Smith que está vendo os profetas antigos. E 
chega-se a um ponto em que tudo é apenas uma bela história e 
de repente ela perde potencialmente muito de sua... Nem todos 
no mundo a vêem dessa maneira. Não, a Bíblia pode ser muito 
poderosa e ser apenas uma história, mas para os santos dos 
últimos dias. Sim, algumas delas são figurativas, outras são 
literais, mas estas são pessoas reais e tinham vidas reais, 
portanto. 

Hank Smith:  00:24:16  Incrível. 

Dr. Shon Hopkin: 00:24:16  Bom. 

Hank Smith:  00:24:17  John, tenho mais uma pergunta para você antes de entrar. Digo 
isto na minha aula e não sei se é verdade. Portanto, é melhor eu 
verificar com alguém. 

Dr. Shon Hopkin: 00:24:27  Eu nunca fiz isso. 

Hank Smith:  00:24:29  Sim. A maior parte do mundo cristão  já desistiu do Antigo 
Testamento? Porque eu já ouvi isso. E então eu digo: "Bem, 
muita gente simplesmente não lê mais no mundo cristão". Isso 
é verdade? 

Dr. Shon Hopkin: 00:24:42  Eu realmente pensaria que realmente depende. É claro que há 
tantas variedades e estes termos se tornam realmente 
complicados. Mas se você quiser usar o Protestantismo Liberal, 
esse tipo de coisa realmente chegou a essas belas alegorias, 
mas a história começa com Jesus. Eu me sentei numa 
experiência inter-religiosa onde outro pregador cristão... 
Estávamos falando sobre o tabernáculo e ele basicamente disse: 
"Nada disso importa". Por que nos importamos sequer? O 
poder começa com Jesus, é aí que está a força e qualquer coisa 
antes de Jesus passar. É velho, é eliminado, é subsumido em 
Cristo". 

Dr. Shon Hopkin: 00:25:27  E eu pensei, bem, há parte disso, que realmente ressoa em 
mim e parte disso realmente não ressoa para mim como um 
santo dos últimos dias. Joseph Smith, era tão importante para 
ele ver e mostrar o padrão global unificado do plano de Deus. 
Que Deus é sempre Deus e, portanto, você recebe os profetas 
dos últimos dias e você recebe os profetas dos dias dos 
Meridianos e os do meio. E assim, isso é uma grande coisa para 
os santos dos últimos dias. É uma coisa maior para nós do que 
para muitos que eu diria. Mas certamente há cristãos que se 
preocupam profundamente com a Bíblia hebraica, com o Antigo 
Testamento e que continuam a se concentrar lá e sabem pelo 
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menos tão bem quanto nós. É claro que essa é uma afirmação 
muito generalizada, portanto, sim. 

Hank Smith:  00:26:13  Então você está dizendo ao nosso público que não pule este 
ano? Não diga apenas... 

John Bytheway:  00:26:17  Sim. 

Dr. Shon Hopkin: 00:26:19  Ouça. Sim, você me pegou. Vou só saboneteira, mas não vou 
demorar muito para fazer isso. Para entender o Livro de 
Mórmon e depois o que acontece no que chamamos de Novo 
Testamento ou o Novo Pacto e Doutrina e Convênios, eu ensino 
Isaías com freqüência. E há tantas palavras de Isaías que o 
Senhor usa na doutrina e nos convênios e que só têm 
significado e riqueza. Se você quiser entender como Néfi chegou 
a ser Néfi, então o Antigo Testamento é onde você o vê. 
Portanto, você tem muito do que nos interessa e fala e vive 
como os santos dos últimos dias estão ligados ao mundo antigo 
da Bíblia hebraica do Antigo Testamento. 

Dr. Shon Hopkin: 00:27:08  Profetas, patriarcas, templos, dispersão de Israel e 
ajuntamento de Israel nos últimos dias, pactos e teologia do 
pacto, fazer pactos. Uma e outra vez e outra vez. Você diz: 
"Bem, por que os santos dos últimos dias se importam com 
isso? Eu não os vejo como sendo terrivelmente importantes no 
Novo Testamento". Mas é este programa unificado de Deus que 
abrange tanto o Velho Testamento como o Novo Testamento. 
Phil Barlow fez um artigo muito bonito. Ele é um pensador 
santo dos últimos dias onde disse: "O projeto profético de José 
era curar uma realidade fraturada e quebrada". Isso inclui a 
fratura entre o Antigo e o Novo Testamento que tinha ocorrido 
no Cristianismo, as fraturas nas famílias, as fraturas no Velho 
Mundo e no Novo Mundo. O Oriente e o Ocidente e para trazê-
lo em harmonia e unidade para uni-lo e dar-lhe vida através do 
poder de Deus". Portanto, isto é uma grande coisa para nós 
como santos dos últimos dias. É parte do que faz de nós o que 
somos. E deixe-me apenas enfatizar esta idéia da Dispersão de 
Israel e do Encontro de Israel. 

Dr. Shon Hopkin: 00:28:16  Isto é enfatizado repetidamente pelos profetas do Antigo 
Testamento que isto será uma realidade e que então estes 
israelitas dos últimos dias surgirão quase do pó da terra e se 
multiplicarão. E é de  lá que vem  esta imagem e Isaías. 
Você tem que ampliar suas tendas, tem que mover suas estacas 
e fortalecê-las. Alongue as cordas. Estou reunindo Israel nos 
últimos dias. E, claro, o Presidente Nelson se preocupou um 
pouco com isso. Ele enfatizou isto de maneiras que eu penso 
muitas vezes que nossos alunos pensam: "Eh, por que estamos 
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falando sobre isto?" Estamos tão orientados à nossa história de 
salvação pessoal nos últimos... É que somos muito 
individualistas em nossa sociedade moderna. 

Dr. Shon Hopkin: 00:29:02  Mas esta visão profética do que Deus está fazendo com os 
povos do mundo e como Ele está puxando... Ele se preocupa 
com as comunidades e com os indivíduos e é tão gratificante 
para um estudioso do Antigo Testamento como eu ouvir o 
Presidente Nelson enfatizar estes temas bíblicos e certificar-se 
de que eles permaneçam presentes conosco. Que eles não 
desapareçam de nosso pensamento, de nossa teologia, da 
maneira como vemos o mundo. Estes são temas bíblicos que 
podem ser ignorados e nosso profeta moderno está se 
certificando de que não ignoremos estes poderosos temas. 

Hank Smith:  00:29:41  Isso é uma coisa que eu aprendi como professor do Novo 
Testamento. Se você quer entender o Novo Testamento, 
entenda o Antigo. Porque muito do que acontece na vida de 
Jesus está relacionado com o Antigo Testamento. Eu ia lhe fazer 
uma pergunta rápida, Shon. Você usou o termo Bíblia em 
hebraico. Talvez todos os nossos ouvintes talvez não saibam o 
que você está dizendo quando você apenas diz essa palavra, 
esse termo Bíblia hebraica. 

Dr. Shon Hopkin: 00:30:03  Então uma das razões pelas quais sou sensível a essa diferença 
de idioma é que, como santos dos últimos dias, tendemos a 
usar o Antigo Testamento como uma espécie de forma cristã de 
falar sobre os dois livros da Bíblia. Como estou tão empenhado 
nisso com meus amigos judeus, reconheço que o que alguns 
cristãos querem dizer quando dizem que o Velho Testamento é 
um pejorativo, é quase um insulto como, bem, isso é o que não 
importa. O Novo Testamento é a coisa nova e viva. Então, o 
velho significa, eh. Passe ou acabe com ou sem importância. E é 
claro que eles não têm... Bem, eles têm nosso Novo 
Testamento, mas não o usam como seu texto bíblico, como seu 
texto sagrado. E assim a Bíblia hebraica, quando digo Bíblia 
hebraica não estou tentando falar do hebraico da Bíblia. É a 
linguagem que eles usam quando dizemos o Antigo 
Testamento. E eu sou apenas um pouco estranhamente sensível 
a isso. Sou também um cara dos estudos hebraicos em meu 
trabalho de doutorado, que provavelmente é... 

Hank Smith:  00:31:05  O que é fantástico. Então quando você diz Bíblia hebraica, 
significa em nossa língua que seria o Antigo Testamento, mas ei, 
vamos usar o termo Bíblia hebraica já que é a escritura sagrada 
dos judeus. 
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Dr. Shon Hopkin: 00:31:15  É mais ou menos por isso que você me ouve dizer as duas 
coisas para que eu... E eu provavelmente apenas... Escolha um, 
Shon e ficará tudo bem. Mas sim, então a Bíblia hebraica é 
basicamente sinônimo do Antigo Testamento. Tanakh é uma 
espécie de palavra técnica que os leitores judeus usariam com 
freqüência. A palavra hebraica que na verdade é Torá que é os 
primeiros cinco livros também conhecidos como o Pentateuco. 
Nevi'im que é o TA, Torá. NA, Nevi'im e KA é o Ketuvim ou os 
escritos. E assim Tanakh é a Torá, o Nevi'im e os escritos e isso é 
basicamente o mesmo que nosso Antigo Testamento. 

John Bytheway:  00:32:03  Você poderia ligar isso a quando Jesus fala sobre a Lei e os 
Profetas? Então, qual deles seria cada um deles? Porque eu sei 
que nossos ouvintes provavelmente ouviram isso e já se 
perguntaram o que isso significa. 

Dr. Shon Hopkin: 00:32:15  Sim. Portanto, a Lei, é claro, são os cinco primeiros livros. É 
assim que eles entenderiam a Torá ou o Pentateuco, como os 
cristãos freqüentemente a chamam. Esses cinco primeiros livros 
que são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio e é 
sobre isso que ele está falando. E é aí que você obtém a 
descrição do Pacto do Mosaico ou da Lei do Mosaico, a Lei de 
Moisés. E então o Nevi'im ou os Profetas, ele está na verdade 
falando de uma divisão na Bíblia é o que você está significando 
João e você está absolutamente certo. A Lei e os Profetas. Estes 
são dois segmentos diferentes da Bíblia hebraica. Curiosamente, 
dividimos um pouco diferente como cristãos, a Versão do Rei 
James pelo menos faz onde você tem o Pentateuco e depois 
você tem escritos históricos. 1 Reis, II Reis, 1 Samuel, II Samuel. 
Estes estão incluídos nos livros proféticos da Bíblia hebraica. E 
então você recebe os Escritos. São os Salmos e nós os 
chamamos de livros de Sabedoria. Salmos, Eclesiastes, 
Provérbios. Sim, exatamente. Apenas um pouco de uma 
maneira diferente de pensar sobre a forma como esses livros 
são organizados e o que significam. 

John Bytheway:  00:33:26  Sim. Acho que tem sido muito útil quando, por exemplo, se 
pergunta a Jesus: "Qual é o grande mandamento da lei? Amar a 
Deus, amar o próximo". Sobre estes dois pendem toda a lei e os 
profetas. Para eles verem, oh, ele está falando de livros, está 
falando das escrituras deles, da Lei e não dos Profetas como, oh, 
foi o que disse Isaías. Mas os Profetas eram um conjunto de 
livros e que... A luz se acende quando eles vêem isso, penso eu. 
Ele está falando de livros lá, especialmente quando há verso no 
Novo Testamento que diz que a Lei e os Profetas foram até 
João. Soando como se Deus não tivesse mais profetas. Bem, 
não, ele está falando de um conjunto de livros lá. Estou 
entendendo bem isso? 

https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=070viWrSIxldwqFrE2YAdo-TYvGOqcEFFzuNLXc4lMzDBNpGh05mdWuEDywZ1kgiTpJksk8AW0fyWUJ8GitQ58OcVgM&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=1875.95
https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=mN-udFGzS7FveNjuzUU9JJP5ATBmnss7k2BCs3yYtfbAOrG3LevawsWodZreIkJRtZP3gGsk2behCAykDxTZPGFaS6I&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=1923.47
https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=SsQbr3MJiBUW-d3b0Kt6hh_skE3jsMpQFZUA2sy5tP_8nACBHRY9A2vw7VEolaVd0z_0F_NND1MsfAQbXM339AFxCI4&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=1935.03
https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=_9PVp-8zERDZfdkXythfAbz5oxiVpSe4xb6rO6T9u9BOgHQzLPMydCkyrUeLpTmUUUbj7wDGJyGEgia2OH9iODlzwJA&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=2006.65


Dr. Shon Hopkin: 00:34:05  Você está entendendo isso absolutamente certo. De fato, às 
vezes a questão é feita quando se diz o fim dos profetas, às 
vezes como cristãos e como santos dos últimos dias, nós tipo: 
"Ah, bem, eles estão dizendo que não há mais profetas". Mas 
eles estão apenas dizendo: "Este é o fim da seção dos livros que 
são escritos pelos profetas". Sim, é o fim da seção dos livros que 
são escritos pelos profetas. 

John Bytheway:  00:34:21  Era isso que eu queria, sim. 

Dr. Shon Hopkin: 00:34:22  Incrível. Ótimo. Isso é realmente útil. 

Hank Smith:  00:34:24  Acho que tivemos uma grande introdução ao Antigo 
Testamento. Uma pequena lição aqui. 

Dr. Shon Hopkin: 00:34:28  Uma introdução muito longa. 

Hank Smith:  00:34:29  Não, não, não, mas é fantástico porque aqui estamos 
começando um novo ano e você está nos dando um conjunto 
de habilidades para nossos ouvintes entrarem e usarem em 
lições futuras, não apenas nesta aqui. 

John Bytheway:  00:34:40  Então, Shon, isto tem sido maravilhoso. Onde você gostaria de 
entrar e nos levar para o texto? 

Dr. Shon Hopkin: 00:34:48  Vamos voltar a Gênesis 2 e começar a correr para entrar em 
Gênesis 3, porque há um cruzamento que eu acho que ajuda a 
montar o relato da queda bem no final de Gênesis 2. Então, 
volte ao versículo 18 onde temos a descrição de Eva. "O Senhor 
Deus disse: Não é bom que o homem esteja sozinho". Eu farei e 
ajudarei a encontrá-lo". Agora quero apenas tirar um momento 
sobre esta bela linguagem, esta idéia de um Kenegdo ezer. 
Ajuda como, KA como, negou o oposto e O dele. Como seu 
oposto. O negado é usado nas discussões em hebraico 
moderno. Portanto, se você tem um negado, você tem um 
parceiro de diálogo. 

Dr. Shon Hopkin: 00:35:45  Alguém que você está olhando cara a cara para eles é a 
implicação e seus iguais. Você está falando como iguais. E assim, 
se você pensa quase como uma imagem de espelho. Eve é sua 
imagem espelho e uma imagem espelho é semelhante a você, 
mas é o oposto de você. Portanto, há esta natureza 
complementar. E ezer é uma palavra muito poderosa. Don Parry 
da BYU tem feito um trabalho muito bom no ezer, sendo muitas 
vezes associado com os tipos de ajuda que Deus dá. Ezer 
significa ajuda e depois se encontrar. Aquele que o conhece. E 
se quisermos ser mais liberais agora com a idéia e isso inclui 
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algum pensamento santo dos últimos dias nisto. "Aquele que 
faz o que não faz ou não pode". Aquele que completa". 
Completam um ao outro a idéia como iguais. Portanto, é uma 
ajuda, uma ajuda divina que é seu oposto complementar. 

Hank Smith:  00:36:43  Oposto complementar. Vou  usar isso com minha esposa. 
Isso soa romântico. 

Dr. Shon Hopkin: 00:36:48  É uma espécie de história de amor. Pode ser lida como uma 
história de amor. Neste momento em que Adão olha para Eva, 
vê Eva e há até mesmo esta realmente bela... Para os santos dos 
últimos dias que entendem o conceito de Pai Celestial e depois 
de uma Mãe Celestial. E então podemos ouvir estes ecos 
quando Deus diz: "Não é bom que o homem esteja sozinho". 
Para mim, penso em meu casamento e penso em minha 
compreensão do Pai Celestial. Ele está refletindo? Ele sabe disso 
profundamente a partir de sua própria realidade. Será que ele 
está pensando na Mãe Celestial ali? E, a propósito, devemos 
acrescentar que o Presidente Kimball disse isto. Há algumas 
coisas simbólicas acontecendo aqui que gostamos de literalizar, 
provavelmente um pouco demais na criação da Eva. Se de fato o 
símbolo de ela ter sido puxada de Adão é que eles eram o 
mesmo ser. 

Dr. Shon Hopkin: 00:37:52  Então a idéia não é, oh você tem apenas o Adam, o cara. Agora 
vamos fazer de Eve a mulher. Simbolicamente falando, é mais 
como se houvesse este composto acontecendo. Há esta figura 
composta... E isto não é literal, isto é figurativo. Mas é como 
Adam, Eve ou como disse o Presidente Kimball: "Sr. e Sra. 
Adam". E depois Deus diz: "Não. Não é isso que estamos 
procurando". Seu poder está em dois, indivíduos 
completamente formados e depois o simbolismo da costela, eu 
os separei, mas vocês pertencem juntos. E até diz: "Quando ele 
fechou a carne, que você não pode vê-la". Então você olha para 
ele e pensa: "Não, estou bem". E então Deus diz: "Não, vocês 
precisam um do outro". Então, relacionamentos, casamento, 
relacionamentos familiares estão todos implícitos aqui. Este 
texto está colocando tudo isso em prática. 

Dr. Shon Hopkin: 00:38:51  Quando eu estava namorando minha esposa, provavelmente 
todos nós fazemos isso. Nós nos espelhamos um ao outro quase 
como se eu fosse a mesma pessoa. Então, minha esposa, eu 
pensei que ela gostava de acampar durante os primeiros cinco 
anos de nosso casamento. E então, de repente, eu fiquei como 
se nossos acampamentos nunca estivessem dando certo. E 
finalmente ela pensa: "Sim, eu os sabotava. Eu odeio acampar. 
Eu nunca quero ir acampar. Sinto que isso foi deturpado quando 
estávamos namorando". E então eu posso me lembrar muito 
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claramente de ir ver o filme "Pequenas Mulheres". Esta é a 
versão anterior de "Little Women" quando namorávamos. E 
minha esposa disse: "Você gostou disso?". E eu disse: "Oh, isso 
foi tão bom. Eu adorei". E acho que o que eu quis dizer foi: "Eu 
adorei estar com você assistindo aquele filme". 

Dr. Shon Hopkin: 00:39:33  Eu realmente gosto um pouco mais  das atuais Pequenas 
Mulheres, mas de qualquer forma, em breve em nosso 
casamento, um dia cheguei em casa e ela disse: "Eu comprei 
Pequenas Mulheres". E me apercebi, eu não gosto nada desse 
filme. Acho que eu disse: "Nunca mais quero ver isso". Vocês se 
amam, então se espelham. Mas então o poder são duas pessoas 
diferentes que tomam a decisão de se unir e se unirem como 
uma só e é isso que Deus parece estar estabelecendo aqui. E eu 
sei que isto é coisa de Criação, mas eu estou meio que 
preparando nossa discussão sobre a Queda. 

Hank Smith:  00:40:08  Meus sogros, Rod e Marlene Savage. Eles estão casados há 40 
anos. E eu estava lá no momento em que alguém disse: "Ei, por 
que você coloca as bananas na gelatina?". E Marlene disse: "Oh, 
Rod adora". E Rod olhou para ela e disse: "Eu só como porque 
você a faz". 40 anos. Ele estava comendo porque achava que ela 
gostava de fazê-la. Ela estava comendo porque achava que ele 
adorava. E nós rimos tanto. 40 anos comendo gelatina verde 
com bananas. 

John Bytheway:  00:40:38  Bananas e gelatina. 

Hank Smith:  00:40:41 Geleia  verde e eram apenas os dois tentando fazer um ao 
outro feliz. 

Dr. Shon Hopkin: 00:40:46  Bem, é tão engraçado. Isso provavelmente começou cedo 
quando ele estava tão apaixonado por ela que tudo o que ela 
fazia era automaticamente delicioso. E 40 anos depois, isso 
ainda era verdade, mas há um pouco mais de honestidade para 
dizer: "Oh, mas eu tenho minhas próprias opiniões e você tem 
suas opiniões". E isso é realmente como conhecemos o grande 
desafio e o grande poder do relacionamento. Não quando vocês 
apenas se espelham um ao outro, nós apenas... Tanto faz. Eu 
acho que minha esposa automaticamente concorda comigo. 
Isso é mais ou menos o que todos que eu penso, no fundo, 
querem. Oh, eu vou dizer algo, você só vai me dizer o quão 
brilhante eu sou. Mas o poder é que você faz as coisas um 
pouco diferente e então você consegue triangular e juntar isso. 

Hank Smith:  00:41:28  Incrível. Seu oposto complementar. Eu escrevi isso em minhas 
escrituras. 
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Dr. Shon Hopkin: 00:41:33  Sim. Bom, bom. E novamente, muito liberal com isto, mas 
aquele que faz aquilo que não pode ou não faz. E isso vai criar 
algo que tem a ver com uma leitura muito recente do Santo do 
Outono aqui. 

Hank Smith:  00:41:48  Diga isso mais  uma vez. "Aquele que pode fazer o que não 
pode". 

Dr. Shon Hopkin: 00:41:50  "Quem faz o que não pode ou não faz". Para que nos 
completemos um ao outro. Não funciona ter apenas uma 
pessoa nesta história. Você precisa de duas pessoas nesta 
história para que esta história funcione. E então Deus é o 
Criador da história. O Deus que estabelece tudo isso. E assim, 
versículo 23: "Este é agora osso dos meus ossos, carne da minha 
carne". Ela será chamada mulher". Em hebraico, esta éha 
porque ela foi tirada do homem, ish. Funciona também em 
inglês na verdade, mas o inglês é uma espécie de espelho de 
algo que acontece no hebraico. 

Dr. Shon Hopkin: 00:42:25  "Portanto, um homem deixará seu pai e sua mãe e se partirá. 
…” Então note que ele os separou. E então você aprendeu a 
lição aqui é: "Ele se apegará a sua esposa e eles serão uma só 
carne". Então, isso é um arranjo importante para o que, de 
repente, do nada, começa o Capítulo 3 e a imagem mudou, o 
quadro mudou e Adam não está em lugar algum. De repente 
você recebe esta Serpente e é aqui que a Pérola de Grande 
Valor é importante porque você tem uma discussão muito 
agradável sobre quem é a Serpente, quem é Satanás. E, a 
propósito, esta pergunta sobre o que está acontecendo aqui? 
Satanás está possuindo uma serpente? Será que Satanás age 
como uma serpente? Eu acho que há muitas maneiras 
diferentes de entender isto. E certamente não quero dizer que 
conheço a única maneira correta de entender isto. Acho 
intrigante que a Serpente do Antigo Oriente Próximo seja um 
símbolo mais ambivalente. Portanto, é uma figura de grande 
poder. 

Dr. Shon Hopkin: 00:43:35  Você pode realmente ver isto também na Mesoamérica, a idéia 
de um quetzalcoatl este tipo de serpente voadora. E então você 
a tem em Moisés, ele está levantando a serpente. Então a 
serpente tem paridade de morte, mas então o veneno da 
serpente também age como um antídoto para a morte e dá 
vida. E assim quase um poder divino que a Serpente tem. E 
então é intrigante que em... E deixe-me dar-lhe o versículo 
correto em 2 Néfi 9:9 diz: "Satanás enganou nossos primeiros 
pais que se transformam perto de um anjo de luz". Isso pode 
implicar que Satanás está aparecendo de uma forma que parece 
ser de confiança. Portanto, a Serpente é complicada. Mais 
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tarde, na Lei de Moisés, a Serpente vai ser uma criatura impura. 
E assim, há um pouco de apontar para ambas as direções, que é 
a Serpente uma espécie de imagem impura, como minha esposa 
pensaria. 

Hank Smith:  00:44:34  Ela não gosta de cobras. 

Dr. Shon Hopkin: 00:44:36  Oh cara. Quando nos mudamos para o Texas, eu cresci no 
Texas. Ela disse: "Shon, eu não quero me mudar para lá. Há 
cobras lá embaixo". E eu disse: "Bem, há cobras em todos os 
lugares". Na verdade, vivíamos atrás de um campo e eles 
estavam fazendo construções. E assim, várias vezes 
encontramos cobras em nossa casa. Duas vezes diferentes, 
cobras de quatro metros e meio de comprimento. E uma delas 
se enrolou no tanque do banheiro e tínhamos um amigo na ala 
que, como que criava cobras, veio procurá-las e não 
conseguimos encontrá-las. Vimo-lo no chão do banheiro e 
depois fechamos. Minha esposa está hiperventilando na cama. 
E então abrimos a porta do banheiro, ela não está lá. E ele 
pensa: "Oh, aposto que está em suas paredes". Eles 
provavelmente estão se reproduzindo lá dentro". 

Dr. Shon Hopkin: 00:45:20  Minha esposa acabou de se hiperventilar. Estamos nos 
mudando com certeza. E então ele diz: "Se eu fosse uma cobra, 
onde eu estaria?"  Um grande cara e um bom amigo. 
Finalmente, tiramos a tampa do tanque do banheiro e a cobra 
estava enrolada lá dentro. Ele a levou para casa e a cobra pôs 
ovos apenas alguns dias depois. E eu tenho esta imagem de 
todos estes pequenos... Imagine isso. Então é assim que muitas 
pessoas se sentem em relação às cobras. Mas é interessante 
que você tenha este tipo de imagem complexa que teve algum 
poder e esta idéia no Livro de Mórmon, "Que se transforma, 
quase em um anjo de luz". Mas então temos esta sensação de 
que as cobras são... Muitas pessoas pensam que as serpentes 
são meio assustadoras. É um pouco interessante. 

Hank Smith:  00:46:07  Isso é muito interessante. Então, se eu fosse te prender à cobra 
sendo literal, Satanás é realmente uma cobra ou é figurativo, 
vamos apenas dizer, vamos aprender a lição. 

Dr. Shon Hopkin: 00:46:18  Eu honestamente não tenho nada lá. Eu realmente não tenho. 
Não sei se Satanás está possuindo uma cobra, se Satanás 
apenas age como uma serpente... 

Hank Smith:  00:46:27  Eu gosto disso. Eu gosto de ambigüidade. Não sabemos, vamos 
procurar a lição. 
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Dr. Shon Hopkin: 00:46:33  Sim. Sim. Obrigado. Obrigado por não me obrigar a escolher 
um. Eu costumo dizer aos meus alunos: "É aqui que votamos". 
Agora vou anotar isso. Vou enviar à Primeira Presidência para 
que eles saibam a resposta correta de nossa votação em sala de 
aula sobre isto. Para algumas pessoas, é muito útil ter a 
resposta correta, mas me preocupo com isso aqui nestes relatos 
bíblicos, porque queremos pontilhar os olhos e cruzar o T e 
depois não temos mais que pensar nisso, temos a resposta 
correta. E acho que mantê-lo aberto para que continue a ser 
produtivo para nós no futuro. Para que não nos limitemos a, oh, 
é a serpente. Eu sei que isto é realmente isto. Não tenho mais 
que pensar sobre isto. Não, ela está viva e ainda estamos 
pensando nisso, porque depois ela produz percepções 
diferentes à medida que avançamos. A multivalência é o que 
chamaríamos de contabilidade escriturística. Acho que 
queremos manter isso mais aberto em vez de fechar tudo e 
fechar tudo e colocar um laço nele. 

Hank Smith:  00:47:27  Se você fosse definir multivalência, como você definiria isso 
para alguém que quer usar o termo mas não sabe como? 

Dr. Shon Hopkin: 00:47:33  Sim. Então, "É a capacidade de algo ser visto ou interpretado de 
maneiras diferentes e de ângulos diferentes". Pode significar 
coisas diferentes, se for multivalente. 

Hank Smith:  00:47:44  E então você quer deixar as coisas assim? 

Dr. Shon Hopkin: 00:47:47  Acho que há algum poder nisso. E você não quer apenas dizer: 
"Oh, bem, não vamos nem pensar nisso". Mas o outro perigo é, 
bem, vamos pensar sobre isso para obtermos a única resposta 
certa. Agora vou despejar cimento sobre essa coisa. Às vezes 
gosto de dizer aos meus alunos: "Nós vivemos no centro da 
árvore". Se estamos vivendo em uma árvore. Não sei se alguém 
faz isso, mas vivemos no centro da árvore. É aí que está o 
poder. É onde está a força, mas a árvore tem galhos e não 
queremos fingir que esses não existem. É isso que dá à árvore a 
sua beleza, a sua vitalidade, a sua vida. 

Dr. Shon Hopkin: 00:48:17  Mas o que queremos fazer é ir explorar esses galhos e depois 
despejar cimento lá fora e viver lá fora. Não é aí que está o 
poder. A energia está no meio da árvore, mas podemos 
explorar. Só não queremos de repente explorar e dizer: "Ah, 
agora eu sou a pessoa que tem a resposta certa e todos 
precisam me ouvir". Provavelmente eu também faço isso. Eu 
ouço muito disso. Ah, isto foi-me revelado ou li este grande livro 
e agora tenho aqui a única resposta correta. E tudo bem, mas 
um pouco de humildade para todos nós. O Presidente Nelson 
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provavelmente fica um pouco mais definitivo do que eu quando 
estou explorando esses ramos. 

Hank Smith:  00:48:58  Incrível. Muito bem. Então, você nos preparou para o outono 
aqui, certo? 

Dr. Shon Hopkin: 00:49:03  Sim. Exceto que eu continuo nos levando a 1000 direções 
diferentes. Portanto, isto é importante. Neste pequeno aparte 
aqui que a Pérola de Grande Preço, Moisés 4 realmente nos 
ajuda a entender que Satanás é realmente uma figura 
importante aqui e que ele deseja destruir a agência e essa 
agência esta história pode e deve ser lida com a agência em 
mente. E então, é claro, quando formos ao Livro de Mórmon a 2 
Néfi 2, Leí vai se importar muito e ler esta história nos termos 
de: "Certo, o que diz isto para a escolha, para a capacidade de 
escolha, para as opções que Adão e Eva possam ter? O que esta 
história está tentando criar e nos contar"? 

Hank Smith:  00:49:51  Ok. Eu notei que os primeiros quatro versículos de Moisés 4 
não estão em Gênesis 3. Então é isso que você está dizendo. 
Joseph Smith está dando este conhecimento adicional sobre a 
agência em Satanás que não temos em Gênesis. 

Dr. Shon Hopkin: 00:50:05  Sim. E talvez pudéssemos dizer mais uma coisa sobre isto antes 
de nos afastarmos daqueles versos realmente grandes que 
falam sobre a realidade pré-mortal de Satanás que foi 
derrubado. Lúcifer como ele vem a ser compreendido, sendo 
jogado para baixo do céu. Tudo isso aqui nestes primeiros 
quatro versículos. Agora um exercício realmente divertido que 
as famílias poderiam fazer enquanto estudam isto, contar o 
número de palavras que Satanás usa. Então, você recebe uma 
citação de Satanás. Quão raro é isso? Conte o número de 
palavras que ele usa e depois conte o número de palavras que 
Jesus usa no versículo três, pois estamos falando desta batalha 
pré-mortal lá no Concílio no Céu. Isto é embaraçoso para mim 
como professor, como um professor verboso, Satanás usa muito 
mais palavras do que Jesus. Jesus é sucinto e é... Ele não parece 
usar eloquência... Pelo menos ele não está orientado para fazer 
isso, para tentar persuadir. Ele é apenas, esta é a realidade. A 
outra coisa divertida que você pode fazer nesse pequeno 
exercício é olhar para os pronomes quando Satanás fala. Se 
olharmos agora mesmo para ele... 

Hank Smith:  00:51:20  Então estamos olhando para os versos 1 e 2, certo? Verso 1 e 
versículo 1 de Moisés 4. 

Dr. Shon Hopkin: 00:51:23  É verso 1 e verso... Ah, sim. Obrigado. Eu disse o verso 3. Verso 
1 e verso 2. Então, logo após o traço, é onde você recebe a 
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citação de Satanás no versículo 1 e depois no versículo 2, você a 
recebe de Jesus. E veja esses pronomes no versículo 1, ele 
simplesmente salta da página assim que você percebe. 

Hank Smith:  00:51:42  "Aqui estou eu. Envie-me. Eu serei teu filho. Eu redimirei toda a 
humanidade. Nem uma só alma será perdida. Eu o farei, dá-me 
a tua honra". E então você quer que olhemos para o versículo 2, 
o final do versículo 2, o Salvador. "Pai, seja feita a tua vontade e 
a glória seja tua para sempre". Definitivamente, duas 
afirmações diferentes. 

Dr. Shon Hopkin: 00:51:59  Não é lindo? 

Hank Smith:  00:52:00  Sim. 

Dr. Shon Hopkin: 00:52:00  Então, aqui está um pouco de diversão à parte. John Hilton, 
que é um colega nosso da BYU e Jennifer Lane. Há alguns de nós 
que trabalharam nisto. Fizemos um estudo de palavras com o 
Livro de Mórmon onde criamos um banco de dados para que 
pudéssemos avaliar em inglês o que diferentes falantes estão 
fazendo. E uma das maneiras que separamos é sempre que 
Jesus é identificado como Jesus, porque muitas vezes no Livro 
de Mórmon, é o Senhor. Mas quando Ele é identificado como 
Jesus Cristo, Jesus ou Cristo ou Jesus Cristo, puxamos todas 
essas palavras e as colocamos em um balde de palavras, por 
assim dizer, e fizemos delas uma nuvem de palavras. 

Dr. Shon Hopkin: 00:52:37  E as nuvens de palavras são as que mostram qual palavra 
aparece3 com mais freqüência porque são maiores. Elas são 
mais proeminentes neste tipo de nuvem de palavras, neste 
arranjo de palavras. E é tão bonito. A nuvem de palavras de 
Jesus és tu, teu e teu pai. Você não me vê nem a mim nem a 
mim lá dentro, você tem que olhar com muito cuidado. É tão 
pequena. E eu acho que, uau, Joseph Smith foi muito inteligente 
quando em 1829 ele escreveu o Livro de Mórmon de uma 
maneira que, quando você fez uma palavra, alguns humanos 
aleatórios 200 anos depois fizeram uma nuvem de palavras 
Jesus, sua natureza de você e sua natureza é o que aparece. Isso 
é realmente lindo. É realmente poderoso. 

Hank Smith:  00:53:25  Sim. Eu gosto destas duas declarações. Uma é muito egoísta, a 
outra é muito altruísta. 

Dr. Shon Hopkin: 00:53:31  Bom. Então, Satanás aparece e então se voltarmos ao Gênesis. 
Estamos agora no início do Gênesis 3. 

Hank Smith:  00:53:40  Mm-hmm (afirmativo). 
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Dr. Shon Hopkin: 00:53:42  E o estranho nesta imagem é que, como mencionei, Adam não 
está em lugar nenhum. Você tem Eva e você tem a Serpente. E é 
por isso que é importante voltar ao Capítulo 2 porque não foi o 
que acabamos de ler, você vai se unir e depois eles estão 
separados. E não estou dizendo que marido e mulher precisam 
estar sempre na mesma sala. Não acho que essa seja a lição 
aqui, mas é interessante notar. E nós lutamos com isso como 
santos dos últimos dias. Eve, ela entende tudo? E ela é uma 
heroína perfeita que entende tudo. Eu acho que se olharmos 
apenas para o tipo de mortalidade, há esta realidade de que as 
mulheres tendem a amadurecer em geral um pouco mais rápido 
do que os homens, física e emocionalmente. 

Dr. Shon Hopkin: 00:54:26  E que Eve parece conseguir talvez um pouco melhor do que 
Adão. Mas então, se vamos ler apenas Gênesis, apenas o relato 
bíblico, vemos aqui algumas coisas como santos dos últimos 
dias por causa do Livro de Mórmon e por causa da Pérola de 
Grande Valor e por causa de outros espaços sagrados onde 
estamos pensando sobre esta história que não estão 
necessariamente lá claramente no relato do Antigo Testamento. 
E assim, vamos ver Eva de uma maneira muito mais positiva. E, 
a propósito, eu acrescentaria que os leitores judeus tendem a 
estar mais próximos dos leitores dos últimos dias do que estão 
do que poderíamos chamar de leitores paulinos. Assim, Paulo 
vai ler e entender esta história e enfatizar a queda e, no 
cristianismo tradicional para muitos cristãos, isto se torna esta 
idéia de Pecado Original. Eles dizem: "Ah, você pode ver o 
Pecado Original no relato bíblico". 

Dr. Shon Hopkin: 00:55:25  Bem, nem por isso. Não é bem assim tão sinistro no enredo. 
Portanto, há uma decisão preparada, não coma a fruta e se 
multiplique e reabasteça a terra. E eu acho que, como santos 
dos últimos dias, estamos bastante orientados a vir a isto e 
dizer: "Uau, há tensão nessa decisão". E eu não quero jogar 
Adam debaixo do ônibus. Se eu chegar a ir para o céu, Adam vai 
ficar pensando: "Ei, por que você está falando assim de mim? Eu 
estava tentando muito aqui". Mas se formos nos aproximar 
negativamente, o honorável Adam que gostaríamos de ser 
como ele. E alguns de meus amigos evangélicos dizem: "Não, 
quando vemos Adam, queremos esmurrá-lo". Você pensa: 
"Como você poderia fazer isso conosco?". E vocês, os santos dos 
últimos dias, pensam: "Não, Adam. Você é o homem". 

Dr. Shon Hopkin: 00:56:08  E estou definitivamente orientado para Adam... Mas você 
poderia dizer: "Por que Eva está sozinha com a Serpente?" Bem, 
isso é culpa de Eva ou é culpa de Adão ou são os dois erros 
deles que a colocam nesta posição em que eles não podem 
tomar esta decisão juntos? Você diria que eles são cúmplices 
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nisso. Mas Adam, do jeito que eu gosto de imaginar é que ele 
está no sofá com o controle remoto. Ele pensa: "Cara, eu amo 
este jardim. Isto é fantástico". Eu tive alguém na minha ala dizer 
uma vez... Venha até mim quando eu estava servindo seu bispo 
e diga: "Oh, bispo. Minha esposa realmente quer começar a ter 
filhos, começar uma família e eu estou aterrorizado. Eu adoro 
tê-la só para mim. Acho que isto não vai funcionar muito bem". 
E eu disse: "Eu acho que você provavelmente está fora de... Está 
na hora de seguir a Eva para fora do jardim. Acho que você tem 
que seguir a pista de sua esposa nisto". 

Dr. Shon Hopkin: 00:57:03  Bem, ele acabou comprando um cachorro para  sua esposa e 
essa foi sua solução. Então, isso funcionou para ele por um 
tempo. Então você tem o Adam, o que quer que ele esteja 
fazendo. Talvez ele esteja trabalhando muito, talvez ele esteja 
construindo algo. Eu não sei. Ou ele está brincando com os 
leões. Ele está pensando: "Cara, isso é ótimo. Eu amo essa coisa 
do jardim. Posso conseguir qualquer comida que eu quiser a 
qualquer hora. Vamos transformá-la na ESPN. Aqui vamos nós". 

Hank Smith:  00:57:27  "Este é um bom momento". 

Dr. Shon Hopkin: 00:57:28  Sim. E Eva, como leitora santa dos últimos dias, eu 
pessoalmente... Isto é o que eu estou dizendo sobre a 
multivalência. Se aqueles de vocês que estão ouvindo pensam, 
não é assim que eu leio a história. Esta é uma história de 
multivalência. Há lições diferentes porque você também pode 
ler a história para mostrar como esta serpente armou a Eva. 
Mas eu estou orientado a ver a leitura de Eva como há, esta 
tensão nela onde ela diz: "Bem, sim". Não devemos comer a 
fruta, mas o que dizer de ter filhos? E quanto a uma família? Há 
mais coisas a fazer". 

Hank Smith:  00:58:03  Não sei sobre seus casamentos, mas esse foi definitivamente 
meu casamento onde minha esposa estava pensando que talvez 
devêssemos ter filhos. Eu digo: "Sim. Talvez, talvez". 

Dr. Shon Hopkin: 00:58:13  E é difícil saber se essas diferenças de gênero são inerentes a 
nós ou se são criadas pela forma como nossa sociedade... Não 
sei como entender todas essas coisas, mas acho que há algumas 
verdades gerais que tendem a aparecer. Na verdade, de volta à 
conta da Pérola de Grande Preço por um momento. Se 
saltarmos adiante, se saltarmos adiante para o Capítulo 5, 
Moisés Capítulo 5:10 e 11, é quando você recebe Adão e Eva 
depois do Jardim e eles estão comentando sobre o que no 
mundo acabou de acontecer? Como entendemos tudo isso? E 
Adão é muito linear e é um grande progresso. E: "Ei, porque eu 
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caí, posso fazer isto e posso voltar a viver com Deus é uma 
espécie de caminho de salvação pessoal". 

Dr. Shon Hopkin: 00:59:05  E é um tipo de abordagem valiosa. É uma forma válida de 
entender que está bem. Caramba, esta coisa terrível aconteceu 
e ainda assim há pontos positivos que sairão dela porque temos 
um Salvador. Eve, lindamente, é mais sobre nossa transgressão. 
Não poderíamos ter sabido disso no versículo 11. Vamos apenas 
lê-lo. "Eve, sua esposa ouviu todas estas coisas dizendo: Se não 
fosse por nossa transgressão", e se você subir no verso, onde 
está Adam falando, "Minha transgressão, meus olhos estão 
abertos". E para Eva é "nossa transgressão" e "Nunca 
deveríamos ter conhecido o bem e o mal se não fosse por 
nossa... E a alegria de nossa redenção e da vida eterna". Por 
isso, sua é mais: "Bem, eu posso voltar à presença de Deus". O 
dela é mais: "Não, podemos viver estas vidas semelhantes a 
Deus". A imortalidade e a vida eterna como Moisés 1:39 poderia 
dizer. E assim você fica com a sensação de que Eva está um 
pouco mais adiantada, pelo menos até o ponto de ver isto como 
um esforço de grupo aqui. 

John Bytheway:  01:00:08  Uso isso em uma conferência matrimonial para falar de Eva 
como sempre pensando na família e no relacionamento e Adão 
é: "Por causa da minha transição, meus olhos estão abertos 
nesta vida. Terei alegria na carne". Eu verei Deus". Eva ouviu 
isso e disse: "Não fosse por nossa transgressão". Nunca 
deveríamos ter tido semente. Nunca deveríamos ter conhecido 
o bem, o mal e a alegria de nossa redenção". Isso me faz 
lembrar algo que o então Presidente Elder Oaks disse em 
outubro de 1983, ele disse: "Note a perspectiva diferente e a 
sabedoria especial de Eva que se concentrou no propósito e no 
efeito do grande plano de felicidade". E então citou Moisés 
5:11. Portanto, sim, eles estão olhando para coisas diferentes. E 
talvez esse seja outro exemplo de... Como lhe chamávamos 
antes? Eu continuo pensando na frase do Élder Maxwell, 
"Compensando competências". 

Dr. Shon Hopkin: 01:01:04  Oh, essa é a melhor frase do dia. E isso é porque Elder Maxwell 
a produziu, certo? 

John Bytheway:  01:01:10  Sim, é claro. Mas o que eu escrevi? Opostas complementares. 
Sim. Elder Maxwell, "Competências compensatórias". Adam vê 
de uma maneira, Eve vê de outra, mas não há um certo, um 
errado. Eles estão juntos. Tudo isso junto é uma boa maneira 
de... 

Dr. Shon Hopkin: 01:01:29  E quero reconhecer novamente que alguns de meus amigos, 
particularmente aqueles que não são membros da Igreja de 
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Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, dizem: "Oh, você está 
lendo muito no texto aqui, eu li este texto de maneira 
diferente". E não tenho vergonha de dizer: "Sim, acho que você 
pode tirar tudo isso inerentemente do Gênesis 1 ao 3?". Há 
alguns momentos em que o Gênesis 3 provavelmente está na 
versão do Antigo Testamento, apontando um pouco. Está 
enfatizando algumas coisas diferentes, mas isto é muito 
importante para nós em nosso entendimento como santos dos 
últimos dias. E eu diria que, é verdade, é útil. E então eu 
acrescentaria... John, acho que você vai concordar com isso. 
Então o que você acabou de ler e o que você acabou de dizer, 
você está vendo a história um pouco da mesma maneira que eu, 
eles estão vendo coisas diferentes e ambos são positivos. 

Dr. Shon Hopkin: 01:02:19  Há uma maneira mais agradável de você ler o que Adam está 
dizendo aqui quando ele diz: "Minha transgressão". E quanto a 
este tipo de abordagem doce onde Eva é a primeira a levar o 
fruto, mas Adão é dono dele como sua própria transgressão. 
"Mas eu escolhi, você não me forçou, não me manipulou. É a 
minha transgressão". Porque fazemos isso mal no casamento, 
às vezes. E você poderia chegar a isso de um ângulo diferente e 
dizer: "Adam está modelando alguma propriedade lá que é 
realmente positiva". Estou mais orientado a lê-lo da maneira 
que você acabou de fazer John e da maneira que eu tenho lido. 
Mas quero ressaltar que não devemos esbarrar em Adam algum 
dia e ele está pensando: "Havia um pouco mais de coisas 
acontecendo lá". Sim. 

John Bytheway:  01:03:03  Em um relato da história da Criação, é interessante que quando 
Satanás aparece, Eva sempre diz sobre relacionamentos e a 
comunidade diz: "Quem é você? Adão diz: "Eu não vou 
participar". Eu nem sei quem você é". Não sei por que você está 
aqui, mas não participarei". E ele se aproxima de Eve e ela diz: 
"Quem é você? Bem-vindo". Como é interessante para ela, são 
todos os relacionamentos e: "Oh, quem é você?". Mas eu adoro 
essa diferença ali. É tudo sobre os relacionamentos onde Adam: 
"Não, eu tenho a regra aqui". Não." 

Hank Smith:  01:03:40  John, isso é totalmente você e Kim. Isso é totalmente você e 
Kim. Quando você conhece as pessoas, John diz: "Não, 
obrigado. Tenha um bom dia". Kim diz: "Bem, entre, sente-se. 
Em que posso ajudá-los?" 

John Bytheway:  01:03:51  Shon você disse... E eu adorei isto, uma paulina que significa 
olhar para ela a partir dos escritos de Paulo. Porque quando 
ensino a Queda, adoro perguntar à minha turma... Bem, quando 
ensino doutrinas em Ensinamentos do Livro de Mórmon, isso é 
aula especificamente. E se as únicas informações que tínhamos 
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sobre a Queda viessem da Bíblia? E se ela viesse apenas de 
Paulo? E nós lemos sobre Eva e é como, whoa. E é por isso que 
eu adoro mostrar o relato de 2 Néfi 2 que o amacia tanto e até 
diz: "Não, isto é uma coisa boa". Esta foi uma queda 
afortunada". Como nós às vezes pensamos. 

Dr. Shon Hopkin: 01:04:31  Acho que isso é realmente útil. Eu poderia apenas dar um 
pequeno aceno lateral à possibilidade de que estudos bíblicos 
bastante fortes e bons funcionem com o texto onde Paulo é 
mais potencialmente negativo sobre Eva pode não ter sido 
Paulo. Isso pode ter sido acrescentado mais tarde. Portanto, 
isso é pelo menos interessante de se notar. Embora eu ache que 
há maneiras de ler o que está lá e se Paulo o escreveu, nós 
podemos entendê-lo. E é útil ter o Livro de Mórmon nos 
ajudando nisto com Eva. E deixe-me continuar dizendo, eu amo 
o Livro de Mórmon porque estava dizendo que os leitores 
judeus não têm esse tipo de benefício e se você quiser colocar 
dessa forma, o desafio de entender os ensinamentos de Paulo 
sobre o quão significativos foram os efeitos da Queda. 

Dr. Shon Hopkin: 01:05:23  Mas temos tanto o relato do Gênesis como as leituras de Paulo 
e Paulo é um Apóstolo para nós. E é fascinante para mim ao ler 
o Livro de Mórmon que para mim, de qualquer forma, ao ler o 
Livro de Mórmon, o Livro de Mórmon realmente esculpe um 
caminho do meio aqui, você acabou de dizê-lo João, de uma 
queda afortunada. Lehi, claro, faz esta famosa afirmação 
porque é curta e fácil de lembrar. "Adão caiu que os homens 
poderiam ser. Os homens são que eles podem ter alegria". A 
humanidade, acho que é o que está se referindo a isso. A 
humanidade é que pode ter alegria e, no entanto, é muito mais 
complicada do que isso no Livro de Mórmon. Se você ler Jacob... 
2 Néfi 9, se a única razão pela qual a queda é uma coisa positiva 
é porque há um Redentor. Há uma maneira preparada para 
transformar desastres potenciais em triunfos reais. 

Dr. Shon Hopkin: 01:06:17  E o Salvador, então no Meridiano do Tempo, vai modelar isso. 
Mas a Queda é um desastre se não houver Salvador. E porque 
há um Salvador, então Lehi pode dizer o que ele diz. E por isso 
eu adoro que o Livro de Mórmon diga: "Ei, não é tudo ruim". 
Por causa da Queda, olhe para todas essas coisas". E também 
temos este Adão e Eva comentando sobre isso. Isto não é tudo 
ruim, o bem pode sair disto. O bem pode sair disso. E Jacob diz: 
"Ei, se não houvesse redenção, seríamos todos demônios". 
Anjos para um diabo por toda a eternidade". Mas como há uma 
redenção que foi feita, olhe para o bem. Então, a pergunta que 
permanece é o quanto Eve entendeu quando levou aquele 
fruto? 
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Dr. Shon Hopkin: 01:07:04  E esta é uma resposta que eu não tenho. E acho que alguns de 
nós estamos orientados a querer que Eva seja este herói 
perfeito. Ela entendeu tudo, ela tem tudo resolvido. E elas estão 
meio cansadas de mulheres sendo jogadas para debaixo do 
ônibus, como muitas vezes aconteceu na história do mundo e 
tem acontecido historicamente com freqüência no cristianismo 
tradicional e no judaísmo. A sedutora, aquela que arruína tudo 
isso. Elas não querem isso. Eve é a heroína. E outros levam isso. 
Não, Eve estragou tudo e, em vez disso, havia este tipo de coisa, 
bem, Eve é como nós. Ela tem sentimentos, ela tem sabedoria, 
ela tem inspiração, ela também é humana. Embora neste ponto 
ela ainda não tenha caído, como nós descrevemos isso eu não 
sei. Mas Eva é complexa e eu gosto um pouco mais de complexa 
quando penso na Madre Eva. Eu gosto que ela não seja apenas 
univalente, mas o que ela está modelando ali me ajuda de 
várias maneiras diferentes em minha vida. 

John Bytheway:  01:08:09 Há apenas uma frase que estudamos há várias semanas, quando 
Doutrina e Convênios era nosso currículo Venha, Siga-me, que 
eu pensei, uau, "Você vai achar isso em qualquer outro lugar no 
cristianismo tradicional"? Quando Joseph F Smith disse: "Eu vi 
nossa gloriosa Mãe Eva e muitas de suas filhas fiéis". E eu 
penso: "Uau, por favor leia isso e perceba como isso é diferente 
do que muito do cristianismo tradicional, que eles estragaram 
tudo". 

Dr. Shon Hopkin: 01:08:39  Sim. Na verdade, deixe-me só ler por um momento se eu 
pudesse uma declaração de Dallin H. Oaks, do Presidente Oaks. 
"Foi Eva quem primeiro ultrapassou os limites do Éden a fim de 
iniciar as condições de mortalidade. Seu ato, seja qual for sua 
natureza, foi formalmente uma transgressão, mas eternamente 
uma necessidade gloriosa de abrir a porta para a vida eterna". 
Adão mostrou sua sabedoria ao fazer o mesmo". A maneira 
como eu gosto de dizer isto aos meus alunos é Adam seguindo o 
exemplo de Eva. "Adão mostrou sua sabedoria ao fazer o 
mesmo e assim Eva e Adão caíram para que os homens 
pudessem ser. Alguns cristãos condenam Eva por seu ato e eu 
acho apropriado dizer que alguns cristãos. Este não é apenas 
um enredo no cristianismo tradicional. Alguns já o fizeram. 
Concluindo que ela e suas filhas têm, de alguma forma, falhas. 
Não os santos dos últimos dias. Informados por revelação, 
celebramos o ato de Eva e honramos sua sabedoria e coragem 
no grande episódio chamado "A Queda". Ele disse isso em 1993, 
na Conferência Geral. 

John Bytheway:  01:09:43  Posso acrescentar algo que nosso amigo e colega Brad Wilcox 
disse em seu livro, "Por causa de O Messias em um Preso", ele 
disse: "Os santos dos últimos dias são únicos entre os cristãos 
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porque entendemos que Deus não criou o mundo com o 
objetivo de que todos nós vivamos para sempre no Jardim do 
Éden. A mortalidade foi o Plano A, não o Plano B. A Expiação de 
Cristo não foi uma última tentativa de salvar os destroços que 
Adão e Eva fizeram do mundo. Foi planejado desde o início. 
Veja Mosias 4:6 onde o rei Benjamim diz que a Expiação, que foi 
desde a fundação do mundo. Foi sempre o plano. O 
arrependimento não foi fornecido como uma rede de segurança 
para aquelas almas fracas que não podiam ser perfeitamente 
obedientes, ele foi projetado como parte essencial do processo 
de aperfeiçoamento de cada um de nós". Eu amo essa idéia. 
Enviar o Salvador não foi para limpar os problemas que Adão e 
Eva causaram, a Queda foi o plano A e a Expiação foi o plano A 
desde o início. 

Dr. Shon Hopkin: 01:10:42  Antes de nos afastarmos da declaração de Adão e Eva. E mais 
uma vez, isto vai me fazer parecer tradicional demais. Tenho 
certeza de que há homens que são muito melhores do que eu e 
mais progressistas do que eu em seus relacionamentos e na 
forma como interagem em suas famílias. Mas é meio engraçado 
pensar que isto se aplica à minha vida. Eu acho que não, eu não 
confio na minha esposa para me alimentar. Ela costuma 
cozinhar muito em nossa família. Ela é muito boa nisso e ela faz 
muito disso. 

Dr. Shon Hopkin: 01:11:14  Mas se eu tiver fome e houver algo mais acontecendo, eu 
mesmo faço uma refeição. O fato de que eu teria orgulho disso 
é o primeiro embaraço. Mas depois a segunda coisa é notar... E 
isto diz mais sobre mim do que qualquer outra coisa, mas é tão 
verdade que eu acho, oh, bem, que vou fazer uma refeição para 
mim mesmo. Bem, quando minha esposa fica com fome, ela fica 
tipo, espere um minuto. Se eu tiver fome, tenho uma família e 
eles estão com fome e ela se prepara para a família. E eu acho 
que, oh, eu tenho isto. Eu posso tomar conta de mim mesmo. E 
mais uma vez é embaraçoso confessar, mas é interessante ver 
que isso acontece talvez um pouco em Adam, da maneira como 
ele está falando aqui. 

Hank Smith:  01:11:54  Por favor, junte-se a nós para a Parte II deste podcast. 
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John Bytheway:  00:03  Bem-vindo à Parte II do podcast desta semana. 

Hank Smith:  00:07  Penso que para mim pessoalmente, tenho visto, à medida que 
aprendi cada vez mais sobre isto, o valor do Livro de Mórmon 
está apenas aumentando aos meus olhos. 2 Néfi 2, 2 Néfi 9, 
Alma 12. Comecei a ler Alma 12 no outro dia e fiquei pensando: 
"Uau, sabemos tanto sobre esta história por causa do Livro de 
Mórmon". Só queria ter certeza de ter mencionado que o Livro 
dos Galpões Mórmons... como se abrisse a janela aqui para o 
que realmente está acontecendo. 

John Bytheway:  00:37  E Hank, posso fazer uma conexão porque quem é 2 Nephi 2. É 
Lehi falando com Jacob, que mais tarde escreve 2 Néfi 9. E eu 
amo todo o backstory. Jacob, deixe-me explicar, você nasceu no 
deserto, você viu a contenda familiar. Deixe-me explicar a 
Queda. Deixe-me explicar a oposição em todas as coisas. Deixe-
me explicar o porquê. E depois Jacob explica isso com ainda 
mais detalhes em 2 Néfi 9. Então é divertido ver que, "Oh, é o 
mesmo cara, Jacob, que aprendeu muito sobre a Queda, e o 
homem caído". 

Dr. Shon Hopkin:  01:16  Isso é realmente ótimo. Então, se voltarmos ao Gênesis 3 agora 
por um pouco, então você terá este momento, quando Eva, e 
como eu gosto de pensar sobre isso, Eva, sentindo esta tensão, 
e Adão provavelmente diria facilmente: "Não, eu entendo como 
isto funciona". Se a fruta é oferecida a você, você diz não". Isso 
poderia ser o que Adão poderia fazer ali. "Eu conheço as regras 
e sou obediente. Eu vou seguir essas regras". Eve talvez sinta 
esta tensão um pouco maior. E há leitores bíblicos que diriam 
que sempre foi intencional. Esta é uma história de 
amadurecimento, e eles devem comer a fruta em algum 
momento. Chega um momento em que você não fica no jardim, 
você deixa o jardim. 

Dr. Shon Hopkin:  02:04  E isso é mais, mais uma vez, não tanto os leitores cristãos ou 
paulinos, como poderíamos dizer, mas os leitores judeus são um 
pouco mais... Eles apenas vêm a esse texto sem ter o Novo 

https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=xU_EYCKP1bEsDkNRRCa2ApGAQAROd4_haHMmf69gwoVKM9vZWBNANW_5hd5EcdJ0gDhpE4pYv25uZ-Prows8a7j6Lwg&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=3
https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=1EeLUE2TTlf7MQV_BwDDsu16h-z9LZ9G0aodFd3lrbUeaaK_6AkljeAEMRvDWdwE4W36KDQN2E6XtpLji27YlBeDoMY&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=7.77
https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=x2VJjF2HbGePwZj_S2ULrmeR0_YM_hXNq6cgk27UZaIMUJqB3oaAVJKiqgtlVXhlgCbxnDemmpUVQum4X7grJeR4AOw&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=37.32
https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=R0q6wZcU6kZKy0rGSgY14bFwCI8fZwBCLLOFKZVZuBa8NLe05CILOETidLsb_V2KCP9UKJs2qg1PItkkZJt5Ay_QDSY&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=76.92
https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=rv4rQtPdt-dHEiNLFhUmr-dovosy2nMbLAs4EOpipQqTrXm8gaPEAdaW0XIAUj9ItcelU8KpXbhLxbD-fGMRvTTlwL4&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=124.18


Testamento e dizem: "Não, a idéia é que em algum momento 
ela vai comer a fruta e eles vão deixar o jardim. Eles vão comer 
a fruta e vão deixar o jardim". Bem, então ela tem esta tensão 
crescente, e então Satanás lhe oferece esta fruta. Não é uma 
boa imagem quando se tira a fruta da mão de Satanás. Que há 
ali alguma ordenança quase ritual, quase imagens sacramentais 
que não devemos perder na pressa de dizer que tudo aqui é 
perfeito. Não tenho certeza de que queremos dizer que tudo 
aqui é perfeito. Uma analogia que eu gosto de usar é se eu 
comprar... Pelo menos em nossa família, se eu comprar um 
carro e não contar para minha esposa e eu voltar para casa com 
ele, isso não é uma coisa boa. Há outras famílias onde isso pode 
funcionar muito bem, mas não em minha casa. 

Dr. Shon Hopkin:  03:00  Quando você faz essas coisas... Se você vai ter filhos, quer 
dizer, apenas funcionalmente é uma decisão que duas pessoas 
têm que tomar. Mas aqui Eva toma uma decisão que tem um 
efeito muito permanente em seu relacionamento com Adam, e 
ela o faz sem Adam estar presente. Então há aqui uma pausa 
que é causada, e então a maneira que eu gosto de ler, e que eu 
vejo é que então Satanás, Lúcifer está tentando aumentar essa 
pausa quando ele a envia para confrontar Adão e tentar fazer 
com que ele participe. Mas é aqui que a história de amor é 
aprimorada. E penso que em nosso casamento, há estes 
momentos em que fizemos algo que pode ser prejudicial para 
nosso parceiro, e então Eva muito poderosa, vulnerável, fica na 
frente de Adão nua, por assim dizer: honesta, aberta, 
vulnerável. 

Dr. Shon Hopkin:  03:59  "Eu comi esta fruta". E Adam, eu amo este momento, esta 
mulher que ele havia olhado e amado pela primeira vez quando 
Deus diz: "Não é bom para o homem estar sozinho". E aqui 
estão Adão e Eva, e agora eles estão separados e voltam juntos 
e Eva está sendo honesta com ele dizendo: "Eu tomei esta fruta 
e tenho que sair do jardim". E Adão olha para ela e há esta 
traição potencial, pode-se dizer, mas é realmente esta decisão 
poderosa que faz a história avançar. Eu suspeito que se for eu 
no jardim, ainda estou brincando com os leões. Nunca irei 
embora. Mas Eve se move, é este ato corajoso e corajoso que 
Eve faz. Mas então funciona porque Adão a ama e está disposto 
a seguir sua liderança e diz: "Eu vou com você". Estamos 
fazendo isto juntos". 

Dr. Shon Hopkin:  04:50  E então Deus aparece. E para mim, o que Ele estabelece é 
restaurar a brecha que foi criada ali quando Satanás foi 
introduzido na história. E ele diz: "Certo, agora...". E esta é 
apenas a minha leitura do texto. "Agora, Eve, você precisa ouvir. 
Você precisa fazer parte disto. Você não está apenas fazendo 
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suas próprias coisas aqui. Eu sei que você é altamente capaz e 
está ligada a este homem que pode nem sempre parecer 
altamente capaz". Tive uma mulher em minha ala que me disse 
uma vez: "Houve um tempo em que meu marido tinha feito 
algumas coisas estúpidas e isso continuou por vários anos, 
quando percebi que estava apenas tratando-o como outra 
criança em nossa casa. Eu não tenho permitido que ele seja 
igual a mim. Eu o havia relegado a um status desigual porque 
ele havia feito algumas coisas que haviam sido prejudiciais à 
família, e havia um tempo que eu precisava mudar isso em 
nosso casamento e agora estamos novamente iguais". 

Dr. Shon Hopkin:  05:45  E para mim, isso é o que Deus está dizendo para Eva. "Você 
tem que estar ligado a Adão, ouvi-lo, seguir sua liderança, assim 
como ele seguiu sua liderança". E eu amo a poderosa liderança 
de Eva e que Adão está disposto a segui-la para fora do jardim. 
E então Deus os une novamente e diz: "Adam, você tem que 
trabalhar duro aqui. Você tem que assumir um papel de 
liderança aqui". Você tem que estar envolvido. Você tem que 
estar envolvido". E eu não quero generalizar muito isso. Não sei 
se isso funciona em todas as nossas situações, mas certamente 
há algumas mensagens poderosas em potencial para o que Eve 
faz, como é belo e poderoso neste momento em que ela está 
diante de Adam, e ela está dizendo o que precisa acontecer, e 
Adam não "Não, você é mau e está errado, e eu o rejeito". 

Dr. Shon Hopkin:  06:32  Ao invés disso, ele diz... Ele é humilde o suficiente para dizer: 
"Ah, está bem. Eu vou sair do jardim com você. Nós estamos 
juntos. Eu estou com você". E é lindo. É redentor. E então Deus 
os reúne, os reconduz de novo juntos dizendo: "Vocês têm que 
confiar um no outro". Isto é casamento. É marido e mulher, 
esposa e marido". Portanto, acho que há alguma beleza que 
pode sair disso. Se eu pudesse talvez introduzir outra pergunta 
que eu acho que os santos dos últimos dias costumam fazer, e 
isso é o que acontece com esses comandos conflitantes? E 
deixe-me apenas acrescentar, parte disso eu acho útil, parte do 
que estávamos apenas discutindo, havia algo errado? Bem, 
certamente havia algo de arriscado. Pelo menos assim o 
diremos, quando Eva tomar aquela decisão que talvez pudesse 
ter sido tomada em conjunto. 

Dr. Shon Hopkin:  07:26  Ela está sentindo essa tensão, e nós não sabemos como esta 
história se desenrolou, então eu estou apenas sugerindo 
possibilidades. Mas se ela tivesse discutido isso com Adam e 
eles tivessem ido ao Senhor em oração, como isso poderia ter 
parecido diferente? Eu não sei. Mas uma das coisas que estou 
fazendo é conectar esta idéia de que Eva foi a única em 
transgressão que obtivemos no Novo Testamento com esta 
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idéia de que foi uma decisão gloriosa. E acho que podemos tê-la 
de ambas as maneiras, honestamente. Ela toma essa primeira 
decisão e ela é poderosa, mas é arriscada. É realmente 
arriscado. É ousada, mas é arriscada. 

Hank Smith:  08: 08 Shon, seria justo dizer que... Porque eu já tive alunos dizendo 
antes, Satanás não tem que fazer isso para que isso aconteça? E 
eu gosto do que você disse lá, que isso pode ser uma coisa de 
maturidade, que eventualmente eles vão participar do fruto e o 
Senhor planeja fazer isso, mas Satanás entrou e apressou o 
processo ou pisou onde não tinha lugar para pisar, para... Não 
sei, relacionei isso com um dia vou falar com meus filhos sobre 
os pássaros e as abelhas quando eles envelhecerem o 
suficiente, mas depois alguém entra e decide falar com ele 
sobre isso antes disso. Isso é errado? Não, isso ia acontecer, 
mas não era o seu lugar. Há algo de errado nisso, ou eu estou 
muito longe? 

Dr. Shon Hopkin:  08:52  Bem, eu realmente gosto disso como uma leitura potencial 
aqui, que Satanás... E está claro em Moisés, se olharmos, vamos 
voltar a Moisés por um segundo para nos conectarmos com o 
que você está dizendo aqui. Moisés Capítulo 4, versículo 6. 
"Satanás colocou-o no coração da serpente, (pois ele havia 
arrastado muitos atrás dele) e procurou também enganar Eva, 
pois ele não conhecia a mente de Deus". E então, como 
entender isso? Ele é burro? Será que ele não entende como isto 
deve funcionar? Sinto que Satanás teria sabido mais. E a 
maneira como leio, "Ele não conhecia a mente de Deus", é que 
ele não entende os conceitos de redenção, de amor, de 
sacrifício. Não é que ele intelectualmente não entenda, mas ele 
pensa que pode quebrar isso inserindo a si mesmo. Gosto do 
que você disse lá, Hank, prematuramente nesta discussão, e 
tentando encurtar todo o processo. E ele pensa que isto vai 
funcionar. 

Dr. Shon Hopkin:  09:48  E pelo menos eu gosto de imaginá-lo quando Eva pensa: "Vá 
falar com Adão". Tudo isso vai implodir. Isto vai ser ótimo". E 
então Eva fica na frente de Adão e é tão poderosa, amorosa e 
boa, e Adão está tão aberto para Eva que realmente vira a outra 
direção. E sim, eles deixam o jardim, mas Deus se insere agora 
na história, porque havia um plano, havia um plano pré-
ordenado, há um Redentor aqui. Portanto, vamos fazer com 
que entendamos isso. Eu adoro isso. "Satanás não conhecia a 
mente de Deus". E gosto desse entendimento que, como 
Satanás não conhecia a alma de Deus, o que significa amar, o 
que significa estar disposto a se entregar por outro. 

Hank Smith:  10:37  Não entende o sacrifício. Ele não entende o amor. 
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Dr. Shon Hopkin:  10:40  Então ele pensa: "Não, isto não vai funcionar". A inveja vai 
vencer. O ciúme vai ganhar. O orgulho vai ganhar na mente de 
Satanás. Porque esses são os princípios que ele entende. E, a 
propósito, há muitas evidências de que ele acertou, que ele 
entendeu muito bem os humanos. Mas depois há as provas 
redentoras que apontam para a outra direção. E esta é a 
batalha, é claro, do bem contra o mal. Ok, então vamos voltar 
ao que eu estava prestes a introduzir, esta idéia de 
mandamentos conflitantes, e isso é justo? Será que Deus 
alguma vez faria isso? Os estudantes gostam de... 

Hank Smith:  11:13  É uma pergunta comum. 

Dr. Shon Hopkin:  11:13  Diga: "Não, da maneira que preparamos isto, não acho que isso 
funcione". E minha opinião é que agora esta é uma agência de 
nível superior que eles estão aprendendo. Lehi em 2 Néfi 2, ele 
estabelece que eles recebem todas as coisas para começar a 
aprender sobre agência. Eu gosto de vê-la como uma criança de 
sete anos. Será que eles têm agência? Bem, Deus criou um 
espaço onde eles estão protegidos, porque eles não a recebem 
totalmente, mas estão começando a recebê-la. Eles têm 
opostos que podem escolher entre eles. Eles têm escolhas, e 
Deus colocou conseqüências com essas escolhas. Portanto, eles 
têm o cenário, mas o que ainda não têm é a experiência. 
Portanto, agora este é um nível superior entre dois bens. Isto é 
como se um de seus filhos tivesse tido um acidente onde eles se 
queimaram e você ainda não tivesse tido uma oração familiar. 
Você apressa seu filho para o hospital ou você pára e faz a 
oração familiar? Bem, eu acho que você apressa seu filho para o 
hospital é a decisão certa. "Oh não, nós não rezamos como uma 
família. Agora transgredimos essa lei". 

Dr. Shon Hopkin:  12:20  Ou você vai para o hospital e passa um sinal vermelho. Você é 
realmente responsável por passar aquele sinal vermelho. E se 
você tiver um acidente, então você será multado por passar 
aquele sinal vermelho. Mas a maioria dos policiais não vai lhe 
dar essa passagem se não for necessário, porque eles fazem 
com que você siga uma lei superior. Você está transgredindo 
uma lei. Isto é como se Néfi não quisesse matar Laban, e Deus 
diz: "Você tem que fazer isto", e ele transgrediu a lei, você pode 
dizer. E por causa da transgressão dessa lei, essa é uma das 
razões pelas quais Laman e Lemuel estão tão irritados. Não 
podemos voltar a... Estamos fora da Cidade Santa agora porque 
você fez isso, mas ele estava seguindo uma lei superior. 

Dr. Shon Hopkin:  12:58  Para mim, estas são decisões que temos que tomar todos os 
dias de nossas vidas. Você não pode fazer todas as profissões 
que você acha que seriam fantásticas. Não se pode 
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experimentar tudo o que se quer experimentar. Você não pode 
se casar com todos... Eu gosto de dizer aos alunos da BYU que 
você não pode se casar com todas as pessoas, você tem que 
escolher uma pessoa. Você vai se casar com uma pessoa. E nós 
temos que tomar este tipo de decisões. Você não pode escrever 
todos os missionários do mundo e escrever em seu diário e 
cozinhar todos os pães para todos. Temos que escolher, e não 
há problema. E há inerente... Mas há consequências. 

Dr. Shon Hopkin:  13:33  Então vamos montar esta situação estranha onde a pergunta é: 
vou fumar um cigarro ou vou matar alguém, e escolho fumar 
um cigarro em vez de... Isto talvez seja bobagem, mas eu 
escolho fumar o cigarro. Bem, Deus não vai me responsabilizar 
como um pecado se essa foi a decisão certa, mas ainda assim 
vou ter alcatrão em meus pulmões. Ainda tenho que deixar o 
jardim. Há conseqüências para transgredir uma lei, mesmo que 
não sejamos responsáveis. E a Pérola de Grande Preço, Livro de 
Moisés mais tarde diz: "Expiei por sua transgressão no Jardim 
do Éden". Está feito. Você estava descobrindo isso. Você fez 
uma escolha. E agora estamos indo em frente. Eu expiei por 
isso". Será que Deus faria isso? Bem, eu acho que sim, é isso 
que é mortalidade. Quer dizer, lidamos com isso todos os dias 
de nossas vidas. 

John Bytheway:  14:20  Eu também acho que é uma coisa de Maria/Marta. Ambos são 
coisas boas. O que você faz? E a irmã Bonnie Parkin falou sobre 
essa história e disse: "Não é como escolher entre ir dar aulas de  
visita ou roubar um banco". Elas eram duas coisas boas". Hank 
vai rir de onde estou indo pela minha fonte, mas há um episódio 
antigo do Andy Griffith Show onde Andy está tentando dobrar 
as regras para ajudar alguém. E ele diz a Opie: "Há um menino 
em um lago que estava se afogando, e o cartaz dizia claramente 
não nadar". "Bem, você salvou o garoto?" E Opie diz que não 
podia deixá-lo se afogar, e ele diz... Ele tem que salvá-lo. Nesses 
casos, não quebramos as regras, apenas as dobramos um pouco 
e para ajudar o amigo. E eu achei que essa era uma maneira 
muito boa de dizer para um garoto que há alguns produtos 
concorrentes lá que os garotos não deveriam nadar, diz que não 
se deve nadar, mas não se deixa ele simplesmente se afogar. 
Você vai lá e nada para poder salvá-lo. Eu achei muito bom. 

Dr. Shon Hopkin:  15:27  Vamos agora começar a tirar Adão e Eva do jardim. E se 
olharmos agora para o final do Capítulo 3, há algumas coisas 
que quero ressaltar aqui. Uma é esta idéia de que Adão é 
chamado o que eu quero chamar a primeira verdade da 
mortalidade no suor do teu rosto. Portanto, este é o versículo 
19 de Gênesis 3, e poderíamos olhar para ele na Pérola de 
Grande Valor, se quiséssemos. Acho que eles são exatamente os 
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mesmos. "No suor do teu rosto comerás pão". Portanto, o 
primeiro, o que eu gosto de pensar como a primeira verdade da 
mortalidade, é que você vai precisar trabalhar. É o que 
chamamos de lei da colheita. O trabalho então será como você 
vai viver e sobreviver na mortalidade. Vai ser um pouco 
diferente do que no jardim, enquanto que lá é 
espontaneamente. A lei da mortalidade é o esforço, e então 
esse esforço é recompensado. 

Dr. Shon Hopkin:  16:27  Agora a mortalidade não é perfeita. Às vezes você exerce 
esforço e não é perfeitamente recompensado, mas essa é a 
regra geral. Mas se formos à conta da Pérola de Grande Preço, e 
à história de Caim e Abel, há este momento realmente 
interessante em que Caim, é bastante claro que ele quer os 
rebanhos de seu irmão, que ele realmente os quer. Que ele tem 
ciúmes de seu irmão, e que funciona de muitas maneiras 
diferentes. 

John Bytheway:  16:58  É o Capítulo 5. 

Dr. Shon Hopkin:  17:00  Sim, estamos agora no capítulo 5 de Moisés ou no capítulo 4 
 de Gênesis, então eu pulei para frente por um 
momento. E há este momento então em Moisés 5, versículo 33: 
"E Caim glorificado no que ele tinha feito, dizendo: Eu sou livre; 
certamente os rebanhos de meu irmão caem em minhas mãos". 
Por isso, cometi um pecado para conseguir o que quero". E note 
que se você voltar agora para o versículo 31, você terá o que 
leva a isso. Caim disse que isto lhe foi ensinado por Satanás. 
Satanás veio a ele e lhe ensinou o que eu chamo o primeiro 
grande segredo ou mentira da mortalidade que Satanás ensina: 
"Verdadeiramente eu sou Mahan, o mestre deste grande 
segredo, para que eu possa assassinar e obter ganhos". 
Portanto, você tem aqui mesmo no início do relato montado, eu 
diria, em oposição uns aos outros, Deus diz a Adão: "Você vai 
ganhar seu pão com o suor de sua testa, e Satanás aparece e 
diz: "Não, Caim". Você pode pecar para conseguir o que quer". 

Dr. Shon Hopkin:  18:06  E eu gosto de pausar aqui e fazê-los apenas pensar um pouco 
sobre isso. E eu digo, escolha um pecado, qualquer pecado... 
Não aquele que você faz, porque isso seria embaraçoso, mas 
pense em qualquer pecado e em como ele é realmente 
motivado em algum lugar mais baixo na motivação, enquanto 
construímos em direção a esse pecado, eu quero conseguir algo 
em troca de nada. E você poderia pensar em mexericos que eu 
quero usar. Em vez de construir um relacionamento através do 
amor e do sacrifício, vou contar um segredo que me coloca 
nesta posição de confiança com você. Você poderia pensar em 
mentir e como eu quero atalhar o sistema ou trapacear para 
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conseguir algo em troca de nada. Você poderia pensar em violar 
a lei da castidade, da pornografia, pois este esforço de clicar em 
um botão e eu posso obter meu cérebro... Se você olhar para o 
cérebro, ele parece o mesmo que a intimidade sexual física e o 
casamento. Normalmente, porém, você corteja alguém, você se 
casa, lava pratos, vai a encontros, cria filhos juntos. Ou eu posso 
conseguir algo em vão. 

Dr. Shon Hopkin:  19:14  E tive pessoas na minha ala, tive uma pessoa que disse: "Eu não 
quero a coisa real. Eu quero a coisa falsa". Isso é muito mais 
persuasivo para mim. Eu quero clicar no botão e ser 
automaticamente amado". Todos nós fazemos isso, a propósito, 
sendo seduzidos por isso recebendo algo por nada onde 
estamos procurando os atalhos. Mas esta idéia de que 
queremos o caminho fácil de conseguir algo por nada, e nos 
enfraquece como humanos. Somos luz e verdade em nosso 
âmago, e quando vamos ao pecado para conseguir o que 
queremos, isso distorce quem somos, e então precisamos da 
redenção que vem através da Expiação de Cristo e da 
reaceitação da verdade, essa primeira grande verdade da 
mortalidade, "Vou ganhar meu pão com o suor do meu rosto". 

John Bytheway:  20:07  Fantástica visão. Posso expandir isso um pouco, porque adoro a 
idéia de que aqueles que procuram sinais nos dias de Jesus, e 
ele diria: "É uma geração perversa e adúltera que procura um 
sinal". E então Joseph Smith disse algo que no início eu pensava: 
"Uau, o quê?". Se você vê um homem em busca de um sinal? 
Pode ser que se estabeleça que ele é um homem adúltero. E me 
lembro de Robert L. Millet ligando esses para mim uma vez e 
dizendo: "Olhe, um deles está dizendo que eu quero todas as 
provas". Eu quero o testemunho. Eu não quero fazer nenhum 
trabalho. Eu não quero fazer nenhum compromisso para 
descobrir. Esse é o buscador de sinais. Mostre-me a prova. Eu 
não quero fazer nenhum trabalho. O adúltero diz, eu quero 
todos os benefícios do casamento. Eu não quero nenhum dos 
compromissos do casamento". 

John Bytheway:  20:57  E era a mesma coisa por nada, e eu nunca  havia ligado 
isso a Caim antes. Você pode matar e obter ganhos. E quando 
eu ensinei isso às minhas aulas, eu disse quantos programas de 
TV... E eu tinha uma porcentagem em algum lugar, um artigo do 
USA Today que falava sobre crimes cometidos, o número de 
vezes que um crime violento ou algum tipo de crime é 
cometido, e no filme, eles se safam. "Posso matar e obter 
ganhos", posso fazer coisas e me safar com isso. E essa lição 
continua a ser ensinada hoje. 
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Dr. Shon Hopkin:  21:32  A propósito, se você for ao Livro de Mórmon, isto se torna a 
crença fundamental de combinações secretas de que vamos 
matar para conseguir o que queremos. Se você olhar apenas 
para os dias modernos da indústria do tabaco e um grupo de 
pessoas que estavam dispostas a esconder a realidade de que 
estavam matando pessoas porque estavam obtendo ganhos. 
Então eles estavam dispostos a esconder que, você diria, um 
grupo de pessoas, e eu não conheço nenhuma dessas pessoas, 
então eu não quero apontar o dedo muito forte lá, mas apenas 
mais para a escolha geral que foi feita lá em algum lugar. Sim, 
nós sabemos que isso é matar, mas vamos continuar 
comercializando para as crianças porque assim ganhamos mais 
dinheiro. Este é um conceito sedutor, e o Livro de Mórmon diz. 

Dr. Shon Hopkin:  22:15  Este é o tipo de conceito que levou à queda de toda a 
sociedade nepita, e eu sugeriria este desejo de obter algo em 
vão, pode-se dizer, que está no centro de alguns de nossos 
problemas sociais mais sérios de hoje. Destruirá uma sociedade 
quando muitos de nós decidirmos: "Quero conseguir algo em 
troca de nada". Uma sociedade não pode suportar sob o peso 
desse fardo. Isto não é apenas uma coisa menor. O fato de estar 
aqui na entrada da história bíblica e da nossa história de 
mortalidade, acho que é uma grande coisa que esteja aqui. E, a 
propósito, tenho que acrescentar, eu aprendi isso pela primeira 
vez e me expandi sobre isso com um professor do seminário 
cujo nome é Jack Rose. Eu nunca lhe disse que este tem sido um 
conceito importante para mim. Escrevi um trabalho onde incluí 
esta idéia e coloquei seu nome em uma nota de rodapé, mas 
tive que dar um grito a ele por me apresentar primeiro esta 
idéia. 

Hank Smith:  23:14  Shon, isto é fantástico. Eu pensei automaticamente em Jesus, 
as tentações de Jesus, Mateus Capítulo 34. Pegue o atalho. 
Jesus, pegue o atalho. E ele se recusa a todas as vezes. Ele não 
vai pegar o atalho. E nós temos essa chance todos os dias. Não 
pegue o atalho. Seja disciplinado como Jesus. Ser um discípulo 
de Jesus significa ser tão disciplinado quanto Jesus. 

Dr. Shon Hopkin:  23:41  A outra coisa que eu queria pegar deste enredo antes de 
deixarmos o jardim por completo é este momento em... Vamos 
ficar no Livro de Moisés, Moisés Capítulo 4, versículo 27. "
 A Adão, e também a sua esposa, eu, o Senhor Deus, fiz 
casacos de peles e os vesti". Agora há coisas realmente 
interessantes acontecendo. Algumas delas provavelmente 
literais, mas muitas provavelmente figurativas com roupas e 
coberturas. Muitos sabem que a palavra hebraica que é 
traduzida como Expiação é kuffar e tem conexões de cobertura. 
É tanto o tipo de cobertura que acontece quando se mancha 
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sangue, como o tipo de cobertura do sacrifício expiatório, mas 
também potencialmente a cobertura que acontece quando 
estamos nus, somos vulneráveis, e então Deus coloca uma 
roupa que cobre nossa nudez, cobre nossas falhas, nos cobre e 
nos dá autoridade para estarmos novamente em Sua presença. 

Dr. Shon Hopkin:  24:41  Então Adão e Eva fazem esta coisa interessante para onde eles 
vão... É quase como se eles estivessem se vestindo como a 
Árvore da Vida. E eu gosto disso. Eles põem as folhas, eles 
recebem estas folhas de  figo. E isso funciona bem. As 
folhas de figo não são muito bem sucedidas. As folhas de 
figueira são boas, mas não são muito permanentes. Elas talvez 
não sejam perfeitamente eficazes como cobertura, mas 
acrescentam alguma cor à história. Nossos esforços, quando 
honestamente feitos, são importantes. Eles são importantes. 
Acrescenta alguma variedade. Acrescenta alguma cor ao 
enredo. Mas o que nós realmente queremos é uma cobertura 
de Deus. E Deus vai realmente cobri-los de forma a protegê-los, 
já que agora eles estão saindo para um mundo desafiador. E o 
que se obtém aqui é muito provavelmente a primeira morte 
que Adão e Eva já encontraram, pois estas são peles de animais, 
são peles de animais que as cobrem. 

Dr. Shon Hopkin:  25:42  E poderíamos, até mesmo, como cristãos, ter na Pérola de 
Grande Valor, no Livro de Moisés mais tarde, Adão e Eva sabem 
como fazer sacrifícios. Eles foram ensinados sobre sacrifício no 
Jardim do Éden antes de partirem, mas não lhes foram 
ensinadas todas as implicações do que ele representa. Eles 
aprendem isso quando saem do jardim. Mas eles sabem como 
fazê-lo, porque o de Adão está oferecendo sacrifício para fora 
do Jardim do Éden. O que isso significa? Ele diz: "Eu não sei". 
Acabaram de me dizer que eu deveria fazer isto". Então este 
poderia ser o lugar onde Deus lhes ensina primeiro a lei de 
como se sacrificar e que eles precisam sacrificar. Agora pense 
na beleza do animal sacrificado e depois forneça as peles, as 
vestes que vão cobri-las quando saírem do jardim. 

Dr. Shon Hopkin:  26:28  Para que a oferta sacrificial então, o cordeiro ou o animal que 
ali é sacrificado, os cubra, Cristo os  cubra. Então, eles se 
vestem como a árvore da vida. Isso é bom. Eles vestem as 
folhas. Deus coloca a imagem de Cristo sobre eles, a imagem do 
expiatório para lembrá-los de quem são, para dizer: "Este é 
quem você deve se tornar". Eu vou colocar a imagem de Deus 
sobre vocês. Vou vesti-los com poder, autoridade e proteção 
enquanto deixam o jardim agora". E então isso serve para 
lembrá-los de seu relacionamento com Deus e que eles querem 
voltar à presença de Deus. Apenas alguns pensamentos 
possíveis ali. 
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John Bytheway:  27:12  Tão bonito. A idéia de que antes de expulsá-los do jardim, eles 
eram cobertos por Cristo é tão intensamente cristã. A idéia de... 
Lembro-me que Joseph McConkie dizia, e ele sempre foi 
realmente definido sobre tudo, mas ele disse: "Então eles 
estavam cobertos pelo cordeiro", e eu levantei minha mão, 
"Como sabemos que era um cordeiro? Como sabemos que era 
um cordeiro?" E ele disse: "Só tem que ser". Essa foi a resposta 
dele. Mas como você disse isso, Shon, você é o especialista em 
hebraico, então me lembro de procurar o léxico em casacos, 
porque quando pensamos em casacos, pensamos em uma peça 
de vestuário exterior. Mas quando eu olhei para cima de 
casacos, eu acho que a palavra era kethoneth, só isso. E era uma 
peça de roupa interior usada ao lado da pele. Quer dizer, eu li a 
definição e simplesmente disse: "Uau, uma peça de roupa 
interior usada ao lado da pele que vai até os joelhos, raramente 
até os tornozelos, também usada pelas mulheres". E eu pensei: 
"Uau, olha só isso". Elas foram cobertas por isto antes de serem 
expulsas do jardim. 

Dr. Shon Hopkin:  28:23  Sim. É essa palavra, kethoneth. Isso é muito, muito bom. E as 
peles são fascinantes aqui. Ahava é a palavra para pele e é mais 
ou menos homônimo com a palavra [hebraico 00:28:42]. 
Começa-se com [hebraico 00:28:43], isso é pele, e [hebraico 
00:28:47] começa com um aleph is light. E os autores bíblicos 
adoram fazer isso com o hebraico, brincando com essa língua 
hebraica. E esta idéia de que ele está cobrindo-os com roupas 
de luz. Por isso, eles fizeram as folhas. Ótimo. Mas estas são 
vestes de luz. E há outras implicações de... Está bem, é ruim 
estar nu? Quando é que eles começaram... Eles devem se 
envergonhar por sua inocente nudez? Não, talvez seja o mundo 
ou Satanás que os faça sentir vergonha disso. Mas uma vez que 
eles então transgrediram e se mudaram, estão começando a 
sair da presença de Deus, então eles realmente precisam dessa 
cobertura para ajudá-los a seguir em frente. Portanto, há todo 
tipo de coisas divertidas que poderíamos manter aqui por mais 
duas horas. 

John Bytheway:  29:29  Como você o pronunciou? [Hebraico 00:29:31] 

Dr. Shon Hopkin:  29:31  [Hebraico 00:29:31] é o verbo, para cobrir, [Hebraico 00:29:35] 
é o particípio passado que muitas vezes é traduzido como 
expiação, cobertura. 

John Bytheway:  29:43  Veja, porque eu pensei... É tão interessante que eles tentaram 
se cobrir. E então li no Livro de Mórmon, que se não 
estivéssemos... Sem a Expiação, estamos expostos às exigências 
da lei. E eu penso: "Oh, vejam só. Poderíamos ser cobertos por 
Cristo ou seríamos expostos". Acho que estou em Alma 34 
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quando digo isso, às exigências da lei. E posso ver onde a idéia 
de estarmos vestidos é protegida como sendo coberta por 
Cristo, caso contrário, estaremos expostos. 

Hank Smith:  30:17  Vejo também em Moisés 4:16, quando o Senhor diz: "Onde 
estais vós? E Adão diz: "Eu estava com medo. Eu me escondi". 
Esta idéia de vergonha e medo foi introduzida na vida de Adão, 
e o Senhor diz: "Não há necessidade de se esconder de mim". 
Você não precisa ter vergonha de si mesmo". Por isso, gosto 
dessa idéia do Senhor do tipo: "Não se esconda de mim. Está 
tudo bem. Quem lhe disse que você deveria ter vergonha. 
Quem lhe disse que você deveria se esconder de mim"? 

Dr. Shon Hopkin:  30:47  Isto é realmente interessante. Poderíamos jogar o "e se" o dia 
todo, e estávamos apenas adivinhando. Mas se Adão e Eva 
tivessem rezado sobre: "Como vamos seguir o segundo 
mandamento", se isto tivesse sido um pouco diferente sem 
Satanás, a serpente se apresentando na história, como isto teria 
parecido diferente se este relacionamento tivesse avançado, 
que eles tivessem entendido: "Agora pegamos o fruto, e faz 
parte da comunicação deles com Deus como os santos dos 
últimos dias entenderiam isto, o que tem que acontecer". E, a 
propósito, muitos outros cristãos vão dizer: "Do que você está 
falando? Do fruto? Vocês estão lendo isso de maneira muito 
diferente da nossa". E vamos apenas dizer que estamos. Mas 
como poderia ter sido isto? E ainda há um Redentor que 
transforma esta história de volta em ouro, de volta ao que 
precisa ser quando cada um de nós chega até ele. 

Hank Smith:  31:42  Não posso dizer quantos de meus alunos, na vida deles, fariam 
algo errado e decidiriam esconder de Deus, em vez de 
simplesmente ir... Sim, em vez de ir falar sobre isso, é como: 
"Bem, eu vou parar de ir à Igreja. Vou parar de ir ao templo". 
Vou apenas me esconder de Deus por um tempo". E eu posso 
ouvir o Senhor dizer: "Por que você está se escondendo de 
mim? Você não precisa ter vergonha de si mesmo. Venha falar 
comigo". Só acho uma bela idéia pensar que o Senhor te ama, 
apesar das coisas que você fez de errado. Venha falar com Ele. 
Está tudo bem. Venha falar comigo. 

Hank Smith:  32:20  Lembro-me de Boyd K. Packer contar uma vez uma história em 
que seu filho tinha feito algo muito errado. Ele havia roubado o 
carro da família e o recebeu em um acidente de carro. E o 
policial disse: "Você quer fazer um telefonema?". E ele disse: 
"Sim, eu quero ligar para meu pai". Que ele confiava que eu 
tinha cometido um grande erro e que precisava falar com meu 
pai sobre isso". Isso é um automático. "Eu não vou me esconder 
dele. É ele quem pode me ajudar a superar o meu erro". 
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Portanto, qualquer um que ouve quem cometeu erros, todos 
nós cometemos erros. Vá para o Senhor com seus erros. Não se 
esconda dele. 

John Bytheway:  32:55  Palestra do Irmão Wilcox na Conferência Geral sobre: "Eu sou 
um hipócrita". Bem, você estaria se estivesse tentando mentir 
sobre isso ou se escondesse ou dissesse que não aconteceu 
realmente ou que a Igreja está errada por ter padrões elevados. 
Mas se você é o dono, você está falando com seu bispo, você 
está tentando consertá-lo. Isso não é uma hipocrisia. Isso é um 
discípulo. Esse foi um grande momento na conversa do irmão 
Wilcox. Você está tentando voltar, então não tenha medo do 
bispo também. Vá conversar. 

Dr. Shon Hopkin:  33:25  E isto enfatiza o ponto de quão frutífera, e eu uso esse 
trocadilho, que brinca sobre ele, quão frutífera é  esta 
história, e dos 5 ou 10 insights que discutimos aqui hoje, há 
milhares mais. Esta história vai recompensar aqueles que 
passam tempo ponderando sobre ela. Muito bem, vamos 
apenas gastar mais alguns minutos provocando algumas coisas 
com a história de Caim e Abel. Passamos muito tempo na 
história do outono, e fizemos alguns saltos na história de Caim e 
Abel, mas há algumas coisas fascinantes da Pérola de Grande 
Valor que Moisés Capítulo 5 nos fornece ao sairmos do jardim. 
Uma das coisas que acrescenta ao nosso entendimento é que 
Caim e Abel não são os primeiros filhos nascidos de Adão e Eva. 
Isso não se percebe no relato bíblico. 

Dr. Shon Hopkin:  34:21  Então você tem verso dois, tem filhos e filhas e eles estão 
começando a se multiplicar e reabastecer a Terra, e Caim e Abel 
ainda não apareceram. Você percebe que eles estão sendo 
ensinados o evangelho desde o início, e então eles estão 
ensinando seus filhos e seus filhos estão aceitando-o ou 
rejeitando-o. Mas uma das coisas realmente fascinantes que 
você tira do portão, você recebe as conseqüências da Queda, e 
que ela introduz... Quando isto vira errado, quando as pessoas 
rejeitam o Senhor e se afastam do Senhor, isto fica feio 
rapidamente. Temos o primeiro assassinato, temos mentiras, 
temos decepção, temos inveja e cobiça. Quero dizer, os Dez 
Mandamentos estão aparecendo de forma muito negativa. A 
quebra desses mandamentos, você tem isso aqui muito 
rapidamente na própria família de Adão e Eva. 

Dr. Shon Hopkin:  35:18  E, a propósito, suspeito que Adão e Eva são muito bons pais. Há 
uma realidade de agência que eu acho que todos nós temos que 
reconhecer. Nós não queremos reconhecê-la. E se vamos 
assumir a culpa por todos os pecados de nossos filhos, então 
recebemos todo o crédito por todo o bem que eles fazem, e isso 
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simplesmente não funciona assim. Temos que ensinar o melhor 
que pudermos e depois honrar a agência. E você vê Deus... 

Hank Smith:  35:44  É interessante, Shon, a maneira como você está montando isto. 
É fantástico. Eles caíram. É ótimo. Eles estão avançando. E 
depois damos uma volta muito escura. Ele introduz, com 
Satanás, em Moisés 5:13, Satanás veio entre eles. 

Dr. Shon Hopkin:  36:02  Sim, e se continuarmos nesse verso... Então ele está dizendo: 
"Não acredite no que seus pais estão ensinando". E eles 
realmente adoram... Eles estão mais interessados no que 
Satanás tem a dizer do que no que Deus tem a dizer enquanto 
seus pais estão ensinando. E isto é interessante. "Os homens 
começaram daquele tempo em diante a ser carnais, sensuais e 
demoníacos". Portanto, há, mais uma vez, esta escultura de 
uma saída intermediária onde as conseqüências da Queda são 
significativas. E certamente temos estes corpos caídos que 
anseiam por satisfação e foram desenhados dessa forma, mas é 
quando realmente ouvimos Satanás, e diríamos como, ao 
sairmos daquele belo Jardim do Éden, nos primeiros oito anos, e 
então começamos a amar Satanás mais do que a Deus. É então 
a mudança para o carnal, sensual e diabólico. Isso está em um 
ensinamento interessante que se encontra aqui em Moisés 5. 

Dr. Shon Hopkin:  37:03  Então vamos entrar na história de Caim e Abel novamente e 
fazer um pouco mais lá. Acho que muitos de nós sentimos 
simpatia por Caim que ele está trazendo o melhor que tem, e 
que Abel está trazendo o melhor que tem, e talvez pensemos: 
"Bem, Abel acabou de ter sorte". Ele é um pastor de ovelhas, 
um pastor, então ele traz de suas coisas e Deus o leva. Mas 
Caim não o faz. Ele traz do fruto da terra. E Joseph Smith fez um 
ponto aqui onde diz... Deixe-me apenas ler esta declaração 
dele. "A oferta de Caim do fruto do chão e não foi aceita". O 
sacrifício de animais foi instituído como um tipo pelo qual a 
humanidade deveria discernir o Grande Sacrifício que Deus 
tinha preparado". Para oferecer um sacrifício contrário a isso, 
nenhuma fé podia ser exercida porque a redenção não era 
comprada dessa maneira, nem o poder da Expiação instituído 
após aquela ordem. Consequentemente, Caim não podia ter fé 
e, de qualquer forma, não é uma fé de pecado". 

Dr. Shon Hopkin:  38:09  Então há um ponto importante aqui que Caim que, a propósito, 
foi ensinado o que significa sacrificar, e há uma rebelião aqui 
onde ele diz: "Eu quero fazer do meu jeito".  Deus, você tem 
que me levar nas minhas condições e o que eu digo, minhas 
sensibilidades pessoais aqui, vão governar o dia", ao contrário 
de "Oh, você disse que vamos fazer desta maneira". Sim, disse 
que vamos fazer assim. Mas eu lavro o chão, vou trazer minhas 
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coisas". E é como se ele tivesse propositadamente dito: "Eu 
rejeito isso. Vou quebrar essa ordenança, a maneira que Deus 
instituiu para que seja feita, porque o que eu quero fazer supera 
o que Deus me pediu para fazer". 

Dr. Shon Hopkin:  38:54  E então não é tão simpático o ponto de vista que temos de Caim 
aqui, onde Caim é realmente voluntarioso, ele é realmente 
auto-avivador. Ele realmente quer o que quer, ao contrário de 
ouvir a Deus. E então essa história continua a se desenrolar, 
esse orgulho e o auto-exercício da vontade o leva então a um 
relacionamento competitivo com seu irmão onde não se trata 
de sua obediência a Deus, mas sim de ser melhor do que a 
pessoa ao seu lado. Ele quer o que Abel tem. Como a história de 
David e Betsabá e Uriah, vai do pecado para o pecado. Na 
verdade, há este momento realmente fascinante, versículo 23 
de Moisés 5. "Se te saíres bem, serás aceito". O versículo 
anterior. "Por que te iras? Por que teu semblante caiu?" Seu 
sacrifício não foi aceito. 

Dr. Shon Hopkin:  39:58  E a propósito, é Satanás que lhe diz para se sacrificar assim, por 
isso Satanás está montando isto. Ele diz: "Ei, você deveria fazer 
isto. Sim, você deveria fazer desta maneira. E se Deus realmente 
te ama"... Estou introduzindo algumas coisas na linguagem de 
Satã lá. Está de volta no versículo 18, onde você obtém que 
Satanás o comanda. E então o versículo 23, seu sacrifício não foi 
aceito, e Deus lhe diz: "Se você se sair bem, você será aceito". E 
se não te saíres bem, o pecado está à porta". Satanás deseja 
ter-te". Portanto, Deus está realmente sendo muito bom com 
Caim. Ele diz: "Está tudo bem, mas não se zangue agora". Esta 
decisão que você tomou vai levá-lo a... O pecado está à porta, 
então volte para o meu lado. Não estou tão zangado que você 
só precise fazer isso da maneira correta". 

Dr. Shon Hopkin:  40:53  Mas o que acontece é que nós escolhemos nossa própria 
direção. Queremos que  ela seja validada. E quando não é 
validado, então corremos por esse caminho. O pecado está à 
porta. E quantas vezes uma decisão em um dia leva a outra má 
decisão, outra má decisão, e de repente você acorda tarde e 
não diz suas orações. E ao final do dia, você já roubou um 
banco. Ou talvez não tão extremo, mas há um modelo de como 
isto acontece, como podemos descer em pecado... 

Hank Smith:  41:26  E o Senhor pára: "Ei, sê humilde. Está tudo bem. Está tudo bem. 
Apenas seja humilde. Vamos virar isto agora mesmo e tudo 
ficará bem". Mas ele simplesmente não vai... Ele não vai ficar... 
"Sê humilde e o Senhor teu Deus te guiará pela mão". E ele 
apenas se recusa a dar a volta a esta decisão inicial. 
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John Bytheway:  41:46  Eu só queria saber se você poderia comentar algo. É tão 
interessante, um pouco estranho. Satanás comanda Caim no 
versículo 18: "Fazei uma oferenda ao Senhor". Não me diz para 
fazer uma oferenda, mas ele diz: "Fazei uma oferenda ao 
Senhor". Mas o que eu acho realmente estranho no versículo 
29, adoraria ouvir seus comentários, quando ele faz este 
juramento: "Jura-me pela tua garganta". Se o disser, você 
morrerá. Jura a teus irmãos pela cabeça deles, e pelo Deus vivo 
que não o digam". Era estranho que Satanás envolvesse o nome 
de Deus em um juramento de fazer algo mau, de fazer algo 
totalmente contra os mandamentos de Deus. Algum comentário 
sobre isso? 

Dr. Shon Hopkin:  42:30 Bem, eu acho que é uma grande coisa que você está apontando para isso. 
Isso é muito útil, John. E o que você está vendo é a mistura e a 
virada de cabeça para baixo. Vai desde a identificação do bem 
como o bem, e do mal como o mal como o mal, até que, de 
repente, ele é misturado. E, a propósito, se nós... Esta história é 
montada como uma folha da história do Jardim do Éden, onde 
Satanás, você pode ver o que ele está querendo. "Eve, vai falar 
com Adão". E ainda Adão e Eva então se amam, e Deus, permite 
que Deus faça parte do enredo. E agora obtemos o oposto 
desse enredo. "Vá fazer uma oferenda ao Senhor e jure... Vai 
fazer isso por ele. Mas agora jure por mim, mas use o nome de 
Deus para que possamos dar-lhe este verniz de justiça", mas na 
verdade é perverso na intenção. 

Dr. Shon Hopkin:  43:21  E temos que reconhecer a freqüência com que a religião pode 
ser usada para a má intenção de controlar, para coagir. E que 
isso nunca é o que a intenção de Deus é. A intenção de Deus é 
melhorar a agência e encorajar escolhas saudáveis que 
permitam que as pessoas avancem em um relacionamento 
adequado com ele e umas com as outras. E você pode ver como 
Satanás está apenas fazendo coisas realmente inteligentes para 
torcer isso e tecer tudo junto de modo que seja tão difícil 
separar isso e trazê-lo de volta ao nosso relacionamento 
correto. 

Hank Smith:  43:59  Parece que Satanás adora fazer as pessoas misturarem seus 
amigos e seus inimigos. Que esta idéia, "Abel é seu irmão". Ele é 
seu amigo. Ele é seu companheiro de equipe. Não, ele é sua 
concorrência. Ele é seu inimigo". 

John Bytheway:  44:12  Você também quer comentar sobre esta declaração irônica que 
Caim faz. Diz: "Agora estou livre", o que eu acho que é o que 
Satanás quer que você pense quando você está ficando em 
cativeiro com ele de que está livre? 
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Dr. Shon Hopkin:  44:25  Bem, eu acho que há alguns... Se voltarmos ao que estávamos 
discutindo antes com esta idéia do grande segredo, é que eu 
posso conseguir o que quero para nada. Já ouvi as pessoas 
dizerem: "Bem, no momento em que reconheço isto", e há 
alguma alegria em sermos honestos conosco mesmos: "Mas no 
momento em que reconheço isto, sinto esta pressa de 
liberdade". E acho que queremos ter cuidado com o que 
significam as adrenalinas. Acho que alguém que é viciado em 
furtos em lojas, que adora furtos em lojas, acho que é sempre 
assim que se sente. Eles o querem e vão tê-lo, e quando o 
conseguem com sucesso, então têm esse mesmo tipo de 
reação. "Eu estou livre". Mas o problema, é claro, a ironia que 
você está apontando é que, então, isso apenas fecha as coisas, 
em vez de ampliar o espectro de... Então estou livre, em outras 
palavras, consegui o que queria, mas agora estou cada vez 
menos capaz, de não usar o nome de Able ali, estou cada vez 
menos capaz de fazer escolhas que permitirão que isso continue 
de maneira saudável. 

Dr. Shon Hopkin:  45:28  E a propósito, isto é tudo Livro de Moisés, isto é Pérola de 
Grande Valor, e apenas um aceno para a força reveladora do 
que recebemos aqui, isto é texto bíblico profundo, texto 
revelado, e isto é pensamento profundo, por assim dizer. Isto 
vem de Deus, porque revela o humano à natureza de formas 
muito poderosas. E continua a nos recompensar à medida que 
voltamos a ele e cavamos mais e mais fundo. E Joseph Smith foi 
um profeta. 

John Bytheway:  46:00  O que era ele, 24 anos, quando está escrevendo isto? 

Dr. Shon Hopkin:  46:05  Eu tenho que apontar outro só para... Já passamos por isso, 
mas você nem percebe o que está acontecendo. Se você voltar 
ao início de Moisés Capítulo 5, versículo 1, "E aconteceu que 
depois que eu, o Senhor Deus, os expulsei", e mais tarde, "Ele 
vai comer seu pão pelo suor de sua fronte como eu, o Senhor, 
lhe ordenara". E depois há este turno quando se chega ao 
versículo quatro, "Adão e Eva, sua esposa, invocaram o nome 
do Senhor de primeira para terceira pessoa, ao saírem do 
Jardim do Éden agora em uma queda...". E algo mudou. E é tão 
sutil que se sente a falta de como este texto é nuançoso e 
profundo. Há tanta coisa acontecendo neste texto que ele nos 
recompensará se nos aprofundarmos nele. 

John Bytheway:  46:48  A maioria dos jovens de 24 anos escreve assim, não é Shon? 

Dr. Shon Hopkin:  46:53  Exatamente. Isto é tão bom. Isto é tão bom. Talvez a última 
coisa sobre a qual queremos falar aqui seja esta idéia que se 
estabelece aqui, tanto na Pérola de Grande Valor quanto no 
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Gênesis, da necessidade de redenção. E começamos a falar 
sobre a Bíblia hebraica ou sobre o Antigo Testamento. Bem, o 
Antigo Pacto e o Novo Pacto é um pacto que se tece por si 
mesmo. Portanto, este tema de que o ancião McConkie falou e 
que queremos enfatizar de novo aqui é Criação, Queda e 
Expiação. E outra forma de colocar isso é Criação, Queda e 
depois Redenção através de alianças, e o poder dessas alianças 
está na Expiação de Jesus Cristo. E nós percorremos este 
caminho de uma forma diária, uma semana por semana. Como 
santo dos últimos dias estou dizendo que tomo o sacramento 
no domingo e me renovo, estou pronto para ir, e então, na 
segunda-feira de manhã, já experimentei novamente a Queda, e 
então estou avançando para ser redimido. 

Dr. Shon Hopkin:  48:05  E é assim que avançamos na vida. Temos um novo trabalho, um 
novo dia, um novo relacionamento, essa etapa de criação. E 
então chega um momento em que estamos pensando: "Oh, não 
é perfeito", e há uma queda. E então Deus está lá para levar a 
história adiante. Não somos mantidos cativos por erros 
anteriores. Deus, e esta é a maneira como a história bíblica vai 
se desenrolar, mas há alianças que são oferecidas e ele vai 
puxar Noé, e depois Abraão, e claro que sabemos antes que é 
Enoque e outros, para esta relação de pacto. 

Dr. Shon Hopkin:  48:41  Então, uma última coisinha que vou dizer sobre isto, eu gosto 
de dizer na aula. Eu não preciso me preocupar com meu 
passado por causa do poder da Expiação de Jesus Cristo. Eu não 
preciso me preocupar com meu futuro por causa do poder dos 
pactos. Sei que Deus estará presente para mim porque Ele 
prometeu que estaria presente para mim. E Cristo é o grande 
símbolo e sinal disso. Não preciso me preocupar com as 
escolhas que vou fazer, porque fiz convênio onde vou estar. O 
arrependimento cuida do meu passado, os convênios cuidam do 
meu futuro. E através da Expiação de Cristo nesta relação de 
aliança, podemos voltar ao Jardim do Éden, mas a um nível 
melhor, a um nível superior, voltamos à presença de Deus, e Ele 
está nos chamando lá, Ele está nos atraindo lá. 

Hank Smith:  49:31  Uau. Essa idéia de Criação, Queda, Expiação acontecendo uma 
e outra vez em nossa vida, ou seja... Criação, Queda, Redenção, 
Criação, Queda, Redenção. Quero dizer, olhem o casamento. A 
Criação, é incrível, é perfeita, é maravilhosa. Oh, uau. Não é tão 
perfeito quanto eu pensava. Redenção. Eu estou perdendo. O 
mesmo com ter um filho. Veja esta bela criação, e então é: "Oh, 
isto é muito mais difícil do que eu pensava que seria". A 
redenção. Eu posso consertar esta relação. Acontece uma e 
outra vez. Shon, Dr. Hopkin, isto tem sido fantástico. Eu aprendi 
muito. Acho que nossos ouvintes adorariam ouvir apenas um 
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pouco de sua história pessoal quando se trata de sua pesquisa, 
sua bolsa de estudos, sua educação e sua fé. Conte-nos apenas 
um pouco de sua história. 

Dr. Shon Hopkin:  50:20  Então eu sempre quis fazer algo onde eu pudesse servir aos 
outros. Portanto, a idéia era que eu fosse médico ou professor. 
E então, como acontece frequentemente, quando os 
missionários retornam do campo missionário, pensam: "Oh, eu 
quero ensinar o evangelho". E isso nem sempre funciona, mas 
no meu enredo, funcionou, acabei sendo um professor do 
Seminário e do Instituto. Mas eu sempre tive, eu era um major 
de Estudos do Antigo Oriente Próximo, e queria entender as 
escrituras de maneiras que pudessem então ajudá-los a ganhar 
vida para mim e para os outros. E Joseph Smith estudou 
hebraico, e eu pensei: "Bem, eu amo Joseph Smith e quem ele 
era". Então o exemplo dele como um buscador de Deus, e 
aquele que me deu confiança de que eu poderia buscar o 
Senhor, e então o Senhor estaria disposto a revelar-se a mim e a 
seu próprio modo e em seu próprio tempo motivou meus 
estudos acadêmicos. 

Dr. Shon Hopkin:  51:18  E eu diria apenas ao longo dos anos, aprofundando cada vez 
mais o estudo acadêmico e o estudo da Bíblia, que isso só tem 
aumentado minha compreensão da riqueza do que nos é 
proporcionado na restauração do evangelho. O Antigo 
Testamento, a Bíblia hebraica, é um lugar tão bonito para ver 
isso. Quem mais, onde mais estamos vivendo estas histórias 
antigas e elas estão vivas e poderosas e reais hoje. Estamos 
fazendo convênios. Estamos enfatizando convênios. Estamos 
ouvindo os profetas. Como Moisés disse: "Desejaríamos a Deus 
que todo o povo do Senhor fosse profetas". E aqui estamos em 
uma situação em que, nos últimos dias, Deus está nos 
chamando a todos a saber o que significa se comunicar 
diretamente com Deus, então seguimos os profetas e 
aprendemos o dom profético. Nós mesmos ganhamos o dom 
profético. 

Dr. Shon Hopkin:  52:17  E há o templo. Há o sacerdócio. Há líderes femininas fortes. Há 
líderes masculinos fortes. E meu estudo da Bíblia hebraica só 
serve para fortalecer minha confiança na mensagem da 
restauração. Sou muito grata. Como às vezes digo aos meus 
alunos da BYU, aprendi sobre a natureza de Deus, o máximo 
sobre a natureza de Deus com Isaías e com Joseph Smith. Eles 
me deram a confiança de que Deus está disposto a revelar-se a 
mim e que sua mortalidade ainda tem um tempo a percorrer 
para mim, espero eu. Mas essa busca foi recompensada. Sinto 
que conheci Deus melhor à medida que fui guiado até Ele, e 
minha confiança aumentou através da Restauração. E 
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honestamente, através dos ensinamentos do Antigo 
Testamento, por mais estranho que isso possa parecer para 
alguns ouvintes, isto me ajudou a ser um homem melhor. E há 
um longo caminho a percorrer nessa jornada, mas isso só me 
melhorou nas minhas relações com os outros e nas minhas 
relações com o Senhor. 

Hank Smith:  53:32  Fantástico. Fantástico. John, acho que você concordaria, somos 
homens melhores, acho que todos os nossos ouvintes são 
homens e mulheres melhores por causa do que nos foi ensinado 
hoje. 

John Bytheway:  53:41  Absolutamente. Eu fiz tantas anotações e sempre... Quero 
dizer, agora me sinto envergonhado. Eu nunca tinha visto a 
história de  amor que este Adão e Eva, o episódio da queda, 
foi. Sempre pensei: "Oh, isso é a Queda". Mas veja a história de 
amor ali dentro. 

Hank Smith:  53:57  E o amor permitiu que Deus se tornasse parte da história. Mais 
uma vez, simplesmente maravilhoso. 

Dr. Shon Hopkin:  54:02  Bem, eu só queria dizer como tem sido divertido estar com 
você. E é divertido estudar a Escritura juntos. Há tanta coisa lá. 
E há mais sempre para ser descoberto, e não apenas os petiscos 
interessantes que são academicamente ou intelectualmente 
interessantes, por melhor que isso seja, mas coisas que nos 
mudarão, que terão o poder de mudar quem somos. É tão 
gratificante estudar as escrituras juntos. E com duas pessoas 
que amo e admiro há bastante tempo, é realmente divertido 
estar com vocês dois. 

Hank Smith:  54:35  Você é muito gentil. Sinceramente, eu digo aos meus alunos, 
isto é o que eu faço para me divertir. Eu leio as escrituras por 
diversão. E eles me olham como: "Você precisa elevar a fasquia 
para se divertir". Mas isto é divertido para nós. Esta é a nossa 
versão de um bom momento. Queremos lhe agradecer, Dr. 
Shon Hopkin, por estar conosco. Queremos agradecer a todos 
vocês por nos ouvirem, agradecidos por seu apoio. Não 
poderíamos fazer isso sem vocês. Temos algumas pessoas a 
quem devemos agradecer. Aos nossos produtores executivos, 
Steve e Shannon Sorensen. Nossos patrocinadores este ano 
para seguirHIM, David e Verla Sorensen. E, é claro, nossa 
incrível equipe de produção, David Perry, Jamie Nielson, Lisa 
Spice, Kyle Nelson, Will Stoughton, e Scott Houston. Nós 
amamos vocês, nossa equipe, e esperamos que todos vocês se 
juntem a nós na próxima semana para mais um episódio do 
followHIM. 
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Hank Smith:  55:29  Ei, queremos lembrar a todos que você pode nos encontrar nas 
mídias sociais. Venha nos encontrar no Facebook e na 
Instagram. Adoraríamos que você se inscrevesse, avaliasse e 
revisasse o podcast, o compartilhasse com seus amigos. Isso 
seria fantástico. Vá para followhim.co, followhim.co para 
quaisquer notas de show, transcrições, quaisquer referências 
que você queira. Você pode assistir ao podcast no YouTube. E, 
claro, se você estiver se sentindo à altura, você pode ler a 
transcrição em francês, português e espanhol. Portanto, tudo 
isso está disponível para você de forma absolutamente gratuita. 
Vá para followhim.co para encontrar tudo isso. 
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Hank Smith:  00:00  Olá a todos, bem-vindos a seguirHIM Favoritos. Meu nome é 
Hank Smith, estou aqui com o incrível John Bytheway. Vocês 
devem ter notado que os Favoritos de SeguidoresHIM, este ano, 
está parecendo um pouco diferente. Em vez de fazer o que 
fizemos no ano passado, vamos tentar algo novo. Vamos tentar 
responder a algumas perguntas comumente feitas, 
principalmente de nosso público jovem, de nossa juventude, 
YSAs, jovens estudantes casados. Portanto, John, a pergunta 
para a semana seguinteHIM Favorito que recebemos de um 
adolescente é justa, e tenho certeza de que você já teve esta 
pergunta antes na aula, eu sei que tive. Que é, por que Deus 
daria a Adão e Eva dois mandamentos conflitantes? Isso não soa 
como Deus, por que você faria isso? Então John, como você 
responderia a essa pergunta? 

John Bytheway:  00:43  Oh, esta é uma daquelas em que, daqui a 100 anos, um par de 
outros caras que estarão fazendo os Favoritos do HIM, e a 
mesma pergunta surgirá. Então, é como se houvesse muitas 
escolas de pensamento. E muitas vezes eu gosto de usar essa 
frase: "Bem, aqui está uma escola de pensamento, aqui está 
outra". E então eu não lhes digo qual, porque não sei. Mas uma 
escola de pensamento sobre isto foi o Presidente Joseph 
Fielding Smith: "Se você deseja permanecer no jardim, então eu 
o proíbo de participar disso". Se você quiser pesar as 
conseqüências, então você pode. E o que Adão e Eva sabiam? 
Eles sabiam que tinham que fazer isso para que a vida viesse? 
Portanto, todas essas são perguntas para as quais não temos 
todas as respostas. Mas essa é uma delas, que eu conheço. Se 
você quer permanecer, então não faça isso. E assim, então eles 
poderiam raciocinar consigo mesmos: "Oh, então se quisermos 
progredir para que o homem possa ser, talvez façamos isso". 

Hank Smith:  01:38  Exatamente. Exatamente. Já ouvi outras pessoas dizerem: "Ele 
lhes deu mandamentos conflitantes, sabendo que 
eventualmente eles vão crescer". Já ouvi alguém dizer uma vez, 



é como dizer ao seu filho de seis anos: "Fique no pátio, não 
atravesse a rua". E também, "Vá viver seus sonhos e faça algo 
de sua vida", certo? Isto é o que você vai fazer no futuro. Você 
sabe que eventualmente eles vão deixar o quintal e atravessar a 
rua. 

John Bytheway:  02:08  Não, todos os seus sonhos devem estar contidos neste pátio. 
Certo? 

Hank Smith:  02:10  Sim. Sim. Então é a idéia de, nós dizemos aos nossos filhos, 
manter as regras, manter as regras, manter as regras. A 
propósito, você vai sair daqui e vai fazer coisas maravilhosas, e 
vai viajar pelo mundo, certo, sem nós. Mas nunca vá a lugar 
algum sem mim. Portanto, a idéia de que talvez seja um fator de 
maturidade, que eventualmente Ele sabe. E, de fato, o Senhor 
não diz a Adão e Eva: "Não comam do fruto da Árvore do 
Conhecimento do Bem e do Mal, pois no dia em que comerem 
dele". Não é verdade? Não é como, se você comer dela. É, eu sei 
que você comerá. 

John Bytheway:  02:45  Quando isso acontece, aqui está a conseqüência. 

Hank Smith:  02:45  Quando isso acontecer, eis o que vai acontecer. 

John Bytheway:  02:47  Há uma conseqüência. 

Hank Smith:  02:48  Você se tornará mortal. Você morrerá. 

John Bytheway:  02:51  E até já ouvi dizer que às vezes há uma escolha entre um par de 
coisas boas. Essa é a história de Maria e Marta: "Devo ajudar a 
servir a todos, ou devo sentar-me e ouvir aos pés de Jesus? 
Ambas são coisas maravilhosas. Não é: "Devo ir ver meu irmão 
ministro, ou devo roubar o banco?". É: "Devo fazer uma dessas 
coisas boas?" E eu acho que Adão e Eva tiveram que pesar 
ambos, e a vida será cheia desse tipo de coisas para nós 
também. 

Hank Smith:  03:17  Lembro-me que em nosso podcast você compartilhou a idéia 
de, o lago diz: "Não nadar", mas se... 

John Bytheway:  03:23  Há um menino se afogando ali. 

Hank Smith:  03:24  ... alguém está se afogando lá fora. 

John Bytheway:  03:26  Não posso salvá-lo porque diz "Não nadar" ali mesmo. 



Hank Smith:  03:28  Então, sim, o que Deus quereria que fizéssemos? Então, é a 
idéia de, não participar do fruto do conhecimento da Árvore do 
Bem e do Mal. E então Adão e Eva olharão para ela e dirão: 
"Bem, se queremos ter uma família, vamos ter que ter". 

John Bytheway:  03:41  Se quisermos obedecer, multiplicar e reabastecer. Sim. 
Portanto, há algumas coisas novas para se pensar quando se 
tenta responder a esta pergunta. 

Hank Smith:  03:48  Sim. E um dia falaremos com Adão e Eva e eles dirão: "Você 
estava muito longe". Só para que você saiba". Vocês dois, 
estavam muito longe". 

Hank Smith:  03:55  Então, junte-se a nós na próxima semana, vamos responder a 
outra pergunta. Se você tem uma pergunta, sinta-se à vontade 
para vir à nossa mídia social, venha à Instagram, venha ao 
Facebook e nos faça uma pergunta. Você também pode ir ao 
followhim.co, enviar uma pergunta lá, adoraríamos ouvir de 
você. Que perguntas você tem? Queremos ao menos tentar 
respondê-las. E esperamos que você se junte a nós na semana 
que vem para os Favoritos do followhim.co. 
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