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

"O Senhor Chamou Seu Povo de Zion"

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

Descrições do Episódio Podcast:
Parte 1:

O que estimulará os santos a construir Zion? O Dr. Avram Shannon junta-se ao podcast e discute o
mandamento de construir Sião e como ele se assemelha à Cidade de Enoque e é um antitipo da cidade de
Caim. O retorno do Salvador a Zion, o fim da disputa, e quem construirá e residirá em Zion são todos
discutidos neste episódio convincente.

Parte 2:

Dr. Avram Shannon continua a discutir a criação de um povo de Sião, um Deus que chora, e a redenção
do homem através da Expiação de Jesus Cristo.

Códigos de tempo:
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00:00 Bem-vindo à Parte I
01:17 Introdução ao Dr. Avram Shannon
05:07 A importância de Enoque para Joseph Smith
07:30 Fonte rabínica que vê Enoque de maneira diferente, incluindo sua "morte".
12:26 Os livros apócrifos de Enoque
18:01 Joseph Smith se liga a conexões antigas
20:19 O Livro de Mórmon são Josefinos
23:19 Enoque é a ponte entre Adão e Noé
25:13 Canaã em Moisés 7 não é o mesmo que Canaã posterior na Bíblia
28:11 Primeiros Princípios em Moisés 7 e necessários para estabelecer a Sião
35:03 O Senhor vem a Sião, que são um só coração e porque eles o escolheram
36:40 Duas cidades de Enoque
41:38 Sião é Sião porque leva a todos
46:56 O Dr. Avram compartilha uma experiência pessoal sendo um funcionário financeiro
51:41 A Missão da Igreja se expandiu
54:47 Nós construímos Zion um tijolo de cada vez
59:00 Nosso relacionamento com Deus e com os outros é a chave para a construção de Zion
1:01:48 Hank relata a história do Deseret News sobre um bispo que se disfarçou de sem-teto
1:06:20 Fim da Parte I

Parte 2:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

00:00 Bem-vindo à Parte II
00:15 A grande história de sucesso de Enoque
01:07 O Deus que chora
05:09 Enoque pergunta como Deus pode chorar e a natureza de Deus
09:32 Deus chora e fica furioso quando nos machucamos uns aos outros
11:18 O que fazemos com nossas emoções?
14:26 Deus ama Seus filhos o suficiente para ser vulnerável
19:04 Noé significa descanso (Enoque pergunta quando o mundo vai descansar)
23:03 A resposta à tristeza de Enoque é a Expiação de Jesus Cristo
27:28 Discute-se a inundação local ou mundial
32:59 O Encontro de Israel e a construção de Sião são a mesma coisa
35:21 As crenças dos antigos israelitas sobre onde residiam o pensamento e os sentimentos
39:21 Joseph Smith expande alguns versos em Gênesis para nossos dias - para construir Sião
42:31 Dr. Avram Shannon compartilha sua jornada como um santo crente dos últimos dias e
estudioso
49:00 Fim da Parte II
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O Dr. Shannon nasceu em Quantico, Virgínia, e passou a maior parte de sua jovem vida na Virgínia. Ele
serviu uma missão primeiro na Missão Oregon Portland e depois na Missão Washington Kennewick
depois que a Missão Oregon Portland foi dividida. Dr. Shannon é bacharel em estudos do antigo Oriente
Próximo pela Universidade Brigham Young (2007), mestre em estudos judaicos pela Universidade de
Oxford (2008) e doutor em línguas e culturas do Oriente Próximo com especialização interdisplinar em
religiões do antigo Mediterrâneo pela Universidade do Estado de Ohio (2015).

Ele e sua esposa, Thora, têm sete filhos.

Cursos Ensinados: Livro de Mórmon, Evangelhos, Pérola de Grande Valor, Jesus Cristo e o Evangelho
Eterno

Áreas de Especialização: Judaísmo Rabínico, Religiões Antigas do Mediterrâneo, Estudos Judaicos,
Interpretação Bíblica Antiga

Áreas de Pesquisa: Idolatria e Adoração da Imagem, Interações Judaicas/Não-Judaicas, Grupos Tribais e
de Afinidade, Reis e Sacerdócio no Mundo Antigo
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Aviso de Uso Justo:
O Follow Him Podcast com Hank Smith e John Bytheway pode fazer uso de material com direitos
autorais, cujo uso nem sempre foi especificamente autorizado pelo detentor dos direitos autorais. Isto
constitui um "uso justo" e qualquer material com direitos autorais, conforme previsto na seção 107 da Lei
de Direitos Autorais dos EUA. De acordo com o Título 17 da Seção 107 da U.S.C., o material deste
podcast é oferecido publicamente e sem fins lucrativos, ao público ou à Internet para comentários e
propósitos educacionais e informativos sem fins lucrativos. A isenção de direitos autorais nos termos da
Seção 107 da Lei de Direitos Autorais de 1976, é permitido o uso justo" para fins tais como crítica,
comentário, reportagem de notícias, ensino, bolsas de estudo e pesquisa. Nesses casos, é permitido o uso
justo.
Nenhum copyright(s) é(são) reivindicado(s).
O conteúdo é transmitido para fins de estudo, pesquisa e educação.
A emissora não obtém nenhum lucro com o conteúdo transmitido. Isto se enquadra nas diretrizes de "Uso
justo": www.copyright.gov/fls/fl102.html.
Nota:
O Podcast Follow Him com Hank Smith e John Bytheway não é afiliado à Igreja de Jesus Cristo dos
Santos dos Últimos Dias nem à Universidade Brigham Young. As opiniões expressas nos episódios
representam apenas as opiniões dos convidados e dos podcasters. Embora as idéias apresentadas possam
variar dos entendimentos ou ensinamentos tradicionais, elas não refletem de forma alguma críticas à
Igreja de Jesus Cristo dos líderes, políticas ou práticas dos últimos dias.
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Hank Smith:

00:00:01

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

John Bytheway:

00:00:09

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 do followHIM. Eu
sou seu anfitrião, Hank Smith. E estou aqui com meu coapresentador quase translacionado, John Bytheway. John, para
mim, você está quase traduzido.

John Bytheway:

00:00:35

Quase traduzindo isso.

Hank Smith:

00:00:43

Não era isso que eu queria dizer. Estamos falando de Enoque
hoje. Eu pensei: "O que ele está fazendo?".

John Bytheway:

00:00:49

E eles foram traduzidos corretamente?

Hank Smith:

00:00:51

Olá. Bem-vindos, todos, para segui-lo. John, podemos passar
nosso dia inteiro em um só capítulo. E assim, eu tinha que
encontrar alguém que pudesse nos ensinar a todos. Quero
dizer, quantos versos aqui? 60-

John Bytheway:

00:01:10

69-

Hank Smith:

00:01:12

69 versos de Moisés Capítulo 7. Diga-nos quem está conosco
aqui.

John Bytheway:

00:01:17

Sim, estou muito entusiasmado hoje. Temos o Dr. Avram
Shannon conosco. Ele nasceu em Quântico, Virgínia. Passou a
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maior parte de sua jovem vida na Virgínia. Ele serviu sua missão
na Missão Oregon Portland e depois na Missão Washington
Kennewick depois que a missão foi dividida. Dr. Shannon é
bacharel em Estudos do Oriente Próximo pela Universidade
Brigham Young, mestre em Estudos Judaicos pela Universidade
de Oxford e PhD em Línguas e Culturas do Oriente Próximo com
especialização interdisciplinar em Religiões do Antigo
Mediterrâneo pela Universidade Estadual de Ohio. E ele e sua
esposa, Thora, têm sete filhos.
Hank Smith:

00:01:58

Estado de Ohio. Quando eu digo aos meus alunos... Quando eles
têm perguntas sobre o judaísmo, eu digo: "Se eu não sei, eu sei
a quem posso perguntar". É o Dr. Avram Shannon". Então, dênos um pouco disso. Tenho certeza de que pode surgir em
nossa discussão de hoje, mas sua mãe cresceu judia, certo?

Dr. Avram Shann

00:02:17

Então a história toda é minha tataravó, então sua bisavó era
judia. Está bem? E veio para os Estados Unidos e depois é difícil
ser judia nos Estados Unidos. E assim, eles cristianizaram depois
de cerca de uma geração. E então, minha mãe se converteu de
volta ao judaísmo como uma adulta. E ela era na verdade
bastante ortodoxa. Ela estudou na Universidade de Ohio, em
Atenas, Ohio. Portanto, não no estado de Ohio, mas na
Universidade de Ohio, em Atenas. E depois de terminar sua
graduação, ou ela iria para Nova York e se juntaria aos Hasidim,
os judeus ultra-ortodoxos de Nova York, ou ela iria para Seattle
para ir para a Universidade de Washington para um programa
de pós-graduação.

Dr. Avram Shann

00:03:06

Ela escolheu ir para Seattle em vez de ir para Nova York. Ela se
mudou para um apartamento. Havia, eu acho, sete garotas no
apartamento. Seis delas eram as "Latter-day Saints", e ela era a
número sete. Na verdade, por um tempo lá, ela ia se mudar aos
sábados. E então, ela freqüentava a igreja com os santos dos
últimos dias aos domingos. Eles a chamavam porque ela podia
dirigir a música, então ela estava dirigindo a música antes de se
converter, devo dizer, por cerca de dois anos.

Hank Smith:

00:03:35

Então, ela se converte. E então, Avram é um nome muito judeu,
presumo eu.

Dr. Avram Shann

00:03:41

Sim, Avram é um nome muito judeu. E por isso, é engraçado
porque todos os meus filhos... Eu estava conversando com
meus filhos esta manhã sobre isso, na verdade. Todos os meus
irmãos têm nomes bíblicos. Então, há Josué, há eu, Samuel,
Luke. E depois, Sariah, do Livro de Mórmon, há minha irmã.
Avram sendo... É a forma hebraica de Abraão. Steven Ricks, o
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professor de hebraico aqui na BYU, me chama de seu amigo
judaico-céltico por causa dos meus nomes.
Hank Smith:

00:04:09

Judeo-Celtic.

John Bytheway:

00:04:11

Isso é tão bom.

Hank Smith:

00:04:14

Avram, esta semana é nossa primeira aula Vem, Segue-me, na
qual estamos apenas em um único capítulo, Moisés 7. Então,
como você quer nos levar através disto? Nós lhe entregaremos
as rédeas.

Dr. Avram Shann

00:04:26

Okay. Obrigado. Então, o Moses 7 é realmente interessante. O
Livro de Moisés é JST, Gênesis. É um extrato do JST de Joseph
Smith, que é importante para nós porque não é realmente um
livro autônomo, certo? Algo como tratamos o Livro de Moisés,
como se ele fosse... Mas ele acaba de ser retirado do Gênesis.
Mas Moisés 7 é intrigante porque é uma daquelas poucas
partes do Livro de Moisés que não tem um fundo forte no
Gênesis. Você leu Moisés 2, Moisés 3, esses são nossos relatos e
coisas da Criação, dos quais falamos anteriormente. A maior
parte é apenas, quero dizer, o Gênesis com algumas mudanças
aqui e ali.

Dr. Avram Shann

00:05:07

Mas mais uma vez, Moisés 6 e 7 aqui, o que eu acho que faz
parte do porquê do "Vem, Segue-me" se concentrar nisto é
porque você tem o .... Você tem o Gênesis aqui. Vocês têm o
Gênesis e Moisés juntos. Aqui, realmente você tem o Livro de
Moisés, que é importante para nós. Porque, como santos dos
últimos dias, Enoque é uma grande coisa para nós, santos dos
últimos dias. Ele foi extremamente importante no início da
Restauração. Ele é extremamente importante para a
autocompreensão de Joseph Smith como profeta. Não temos
mais comentários suficientes. Mas nos primeiros tempos, nas
primeiras seções, quando eles tinham uma espécie de nomes de
código que fariam para as várias figuras ali dentro. Um dos
nomes de Joseph era Enoque. Joseph identificou através da
revelação como Enoque.

Hank Smith:

00:05:59

Um par de versos em Gênesis são o Gênesis de Moisés 6 e 7.
Isso é verdade?

Dr. Avram Shann

00:06:07

É isso mesmo. Então, é Gênesis 5:21-24. E é parte desta parte
maior onde você tem uma descrição de assim e assim viveu
tantos anos gerou assim e assim, e viveu o ... depois disso e
depois morreu. É esta tabela genealógica. E novamente, em
Gênesis, o objetivo principal é ficar entre uma espécie de Seth e
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Noé. Mas, no meio, há um pouco de esquisito. Este é Gênesis
5:21: "E Enoque viveu sessenta e cinco anos e gerou a
Matusalém". Está bem? Até agora, exatamente o que
esperamos. "E Enoque caminhou com Deus depois de ter
gerado Matusalém, trezentos anos e gerado filhos e filhas".
Certo? Há aquela caminhada com Deus. Isso é um pouco
diferente. "Todos os dias de Enoque foram 365 anos, e Enoque
caminhou com Deus, e não foi; pois Deus o levou".
Dr. Avram Shann

00:06:55

Uma das coisas como santos dos últimos dias, às vezes somos
um pouco mimados porque Mórmon segura muito a nossa mão.
Mórmon meio que caminha, explica o que ele está fazendo,
explica quais são suas fontes, explica porque ele está fazendo
isso. Mórmon como que nos guia através das coisas. Os autores
e editores bíblicos não fazem isso. Eles presumem que nós já
somos meio que infiltrados ao lermos estas coisas. Não há
explicação sobre o que significa caminhar com Deus em
Gênesis. Como santos dos últimos dias, estamos predispostos a
lê-lo positivamente porque temos o Livro de Moisés.

Dr. Avram Shann

00:07:30

Na verdade há uma fonte rabínica sobre Enoque. Enoque tem
uma tradição mista e intrigante no judaísmo. Algumas partes do
judaísmo que realmente gostam de Enoque. Há outras partes
do judaísmo que são como... Basicamente, eles dizem que você
tem dois filhos. E uma criança é sempre obediente. Ele fica
perto de você, faz tudo o que você pede. E um garoto corre por
toda parte na loja e está sempre tocando e empurrando as
coisas, e você nunca consegue encontrá-las. E basicamente, eles
perguntam: "Qual dessas duas crianças você vai fazer segurar
sua mão?".

Hank Smith:

00:08:04

Sim. Certo. Então, Enoch-

Dr. Avram Shann

00:08:07

É aquele que...

Hank Smith:

00:08:07

Então, Enoque caminhou com Deus porque ele estava por toda
parte.

Dr. Avram Shann

00:08:10

É assim que eles entendem isso. Exatamente.

John Bytheway:

00:08:12

Oh, interessante.

Hank Smith:

00:08:14

Mórmon e os autores bíblicos me lembram de um guia turístico.
Tem Mórmon, o guia turístico, que está explicando cada
pequeno detalhe. E depois, você tem este guia turístico bíblico
que é do tipo: "Oh, isso foi Enoque". Sim. Ele caminhou com
Deus. Muito bem. Vamos continuar".
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Dr. Avram Shann

00:08:28

Vamos continuar.

John Bytheway:

00:08:28

Espere. O quê?

Dr. Avram Shann

00:08:29

Não. É verdade.

Hank Smith:

00:08:31

Então, Joseph Smith chega a estes quatro versos e então algo
acontece?

Dr. Avram Shann

00:08:35

Como com Moisés 1, ele tem esta expansão reveladora
visionária ao Gênesis. Novamente, o equivalente lá, você
começa lá em 6. Novamente, você vai direto para lá, Moses
6:17, Seth, Enos, Cain, Mahalalel, Jared, e depois Enoch.

Hank Smith:

00:08:57

Sim. Logo no versículo 25, "Enoque vive 65 anos em Matusalém
begat". …” Sim, esse é o versículo 21 de Gênesis.

Dr. Avram Shann

00:09:05

Exatamente. Está diretamente em Gênesis.

Hank Smith:

00:09:07

Sim. Depois muda.

Dr. Avram Shann

00:09:10

...] a narrativa e Enoque viveu 65 anos e gerou você sabe. E a
viagem na terra entre o povo e como ele viajou, você tem esta
narrativa de chamada bem no meio. E assim, o que José faz
através da revelação como o JST aqui, é basicamente expandir a
história de Enoque e explicar: "Então, o que significa para
Enoque caminhar com Deus? Por que Enoque estava
caminhando? O que significa que Deus o levou? O que significa
quando Deus o levou? O que significa para essas coisas"?

Hank Smith:

00:09:36

Então, sim. Quatro versos se tornam... Eu não posso nem contálos todos aqui.

Dr. Avram Shann

00:09:42

Tipo de 100 versos de material. Talvez um pouco mais do que
isso.

Hank Smith:

00:09:46

Sim. Vou anotar isso. Quatro versos se tornam mais de 100.

Dr. Avram Shann

00:09:49

Sim. O JST, tende a ser expansivo em relação ao Gênesis, é
claro. Mas este é um dos lugares onde você realmente vê essa
expansão acontecendo de forma extensiva. Está muito claro
desde o Gênesis que Enoque não morre porque todos os outros
morrem. Quer dizer, a fórmula é, e assim e assim viveu tantos
anos e gerou muitos filhos e filhas e morreu. Seth, Caim, e
Jared. Portanto, está muito claro que o que quer que esteja
acontecendo no Gênesis, Enoque não está morrendo. Ele
quebra a fórmula lá. Então, há algo estranho lá, que pela
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maneira como Enoque se torna em certas partes da literatura
antiga, ele se torna mais ou menos assim.
Hank Smith:

00:10:28

Porque ele é o que está na lista que não morreu.

Dr. Avram Shann

00:10:32

Certo. Os intérpretes bíblicos de então e agora estão
fortemente sintonizados com coisas estranhas nas escrituras. Eu
os chamo de tipo os botões e o texto. Quando você está lendo
junto, você meio que bate em algo e pensa: "Eu tenho que
descobrir o que está acontecendo aqui". Esses tornam-se
lugares onde você vai obter o maior tipo de explicação e
exploração interpretativa. E isso é verdade JST, também. O
Senhor dá o maior tipo de revelação sobre os lugares mais
nevrálgicos do texto.

Hank Smith:

00:11:05

O botão mais alto.

John Bytheway:

00:11:06

Avram, essa é a única menção de Enoque na Bíblia? Estes
quatro versículos em Gênesis?

Dr. Avram Shann

00:11:1 1

Não, ele já foi mencionado duas vezes no Novo Testamento.
Então, ele é mencionado uma vez na Epístola aos Hebreus, e
uma vez na Epístola de Judas. Na Epístola de Hebreus, você
observa lá no Capítulo 11, novamente na grande mesa da fé,
"Pela fé que fez todas estas coisas". Ele está lá pela fé. Ele não
estava lá.

Dr. Avram Shann

00:11:32

Então, novamente, os hebreus realmente entendem o que está
acontecendo lá em Gênesis. É muito parecido com os santos
dos últimos dias. Não há nada lá. Isso é meio estranho para nós.
Não há cidade. Chegaremos à cidade em um segundo. A cidade
é distinta do Livro de Moisés. Portanto, a parte mais importante
da narrativa de Enoque, porque alimenta tanto nossa própria
tradição, é distinta da Escritura da Restauração.

Dr. Avram Shann

00:11:54

O de Enoque é interessante porque ali Enoque não é
importante, exceto na medida em que Enoque cita um Livro
apócrifo de Enoque. Então, como parte desta introdução de que
falei em Enoque como uma figura, você acha que na verdade
existe toda uma subcategoria da literatura de Enoque. Há toda
uma subcategoria de coisas antigas que é sobre e de, e mais ou
menos através de Enoque.

Hank Smith:

00:12:29

Estes livros, quando são encontrados? De onde eles vêm? Eles
são chamados de Livro de Enoque?
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Dr. Avram Shann

00:12:35

Então, um deles é. Está bem? Os estudiosos os chamavam de 1
Enoque, 2 Enoque, 3 Enoque. Mas isso é só porque eles estão
tentando trabalhar através deles em termos de nossa...
Novamente, eles não são designações antigas. A data da
composição é provavelmente... Desculpe. Isto realmente
floresce entre cerca de 100 AC. Portanto, sobre o século I a.C. e
sobre o século IV d.C. é como que o florescimento deste tipo de
literatura de Enoque.

Dr. Avram Shann

00:13:07

O maior e mais famoso é provavelmente 1 Enoque. Esse é o que
Jude cita lá no Novo Testamento. "O Senhor vem com 10.000 de
seus santos". Os 10.000 de seus santos que vêm de Judas vêm
de 1 Enoque. E esse é o nosso mais antigo. Portanto, o Livro de
Enoque, ou o 1 Enoque aqui e na verdade todas as coisas de
Enoque, faz parte deste tipo de coisa que pensamos ao
pensarmos no processo de nossas escrituras se reunirem. Vale a
pena notar que no mundo antigo, especialmente no mundo
originalmente antigo, não tínhamos livros. A Bíblia não era um
livro. Era um... As notas antigas eram principalmente uma
tecnologia de pergaminho. E assim, você tinha pergaminhos.

Hank Smith:

00:13:59

A propósito, voltamos à rolagem.

John Bytheway:

00:14:01

Na verdade, nós temos. Descíamos agora.

Dr. Avram Shann

00:14:04

E é engraçado porque o livro é uma peça de tecnologia superior.
Você pode colocar seu dedo, você pode achar as coisas mais
fáceis, mas demos um passo para trás quando nós...

Hank Smith:

00:14:14

Voltar para a rolagem.

Dr. Avram Shann

00:14:15

Voltar para a rolagem.

Hank Smith:

00:14:16

Certo, desculpe. Desculpe. Eu o interrompi.

Dr. Avram Shann

00:14:18

Esse é um ponto válido. É por isso que fomos aos livros. E assim,
o engraçado é que quando se tem livros, a questão é diferente
com os pergaminhos. Na verdade, nós tínhamos estes
arqueológicos e pergaminhos usados para ter pergaminhos. E
assim não era... Então, você tinha um exemplar de Isaías, e
estava em um pergaminho. E você tinha uma cópia dos cinco
Livros de Moisés ou o que quer que você tivesse seu
Pentateuco, sua Torá, e era um pergaminho. E você tinha seu
Livro de Enoque, e era um pergaminho. E assim você tinha estes
vari-
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Dr. Avram Shann

00:14:50

E assim, não havia tanta necessidade de determinar quais livros
você vai ler porque você acabou de coletá-los, e eles eram
apenas parte de uma espécie de biblioteca divina. Mas a
mudança para uma tecnologia codex, a mudança para livros, de
repente a pergunta se torna: "O que você coloca entre as
capas? O que pode estar lá e o que não está"? E assim, há todas
essas coisas que circulam no mundo antigo, escrituras, quase
escrituras, o que quer que não tenha feito os cortes.

Hank Smith:

00:15:25

Assim, no caminho para a criação da Bíblia como a conhecemos,
os livros foram empurrados por um grupo ou outro. E o 1, 2, 3
Enoque, esses livros foram deixados para trás.

Dr. Avram Shann

00:15:40

Mais uma vez, Enoque é realmente intrigante porque, mais uma
vez, não foi incluído porque havia perguntas sobre
autenticidade, havia perguntas sobre... Novamente, há outra
classe de literatura do tipo apócrifo chamada pseudepigrapha,
que são escritos que não temos certeza de quem é o autor ou
escritos que sabemos serem mais tarde que parecem ser
atribuídos a um autor anterior.

Dr. Avram Shann

00:15:59

E novamente, se você sair e ler o Enoque e disser: "Oh, este é
um material Enoque reto". Existem, a propósito, conexões entre
o material apócrifo Enoque e entre nosso material Enoque no
Livro de Moisés. Há conexões. Encontramos o Deus chorão.
Encontramos Enoque tem visões. Néfi pensava que isso era uma
grande coisa. Encontramos alguns nomes. Há uma figura
Mahijah que conectamos com o Mahijaj em nossas coisas
apócrifas de Enoque. Mas há muitos lugares onde é muito,
muito, muito diferente.

Dr. Avram Shann

00:16:36

A maneira como eles tratam os anjos. Totalmente diferente. Há
uma noção, humanos, anjos e deuses são o mesmo tipo de
idéias espirituais. Não, onde você encontra os anjos são uma
classe separada de seres criados. Não há cidade. Então, suas
conexões dizem: "Oh, isto é puro". Os outros lugares onde você
diz: "Isto é totalmente diferente". Isto não é uma escritura de
santo dos últimos dias".

John Bytheway:

00:17:02

Certo, bem, então é por isso que isto é maravilhoso porque
sentimos que isto é confiável. Moisés Capítulo 6 e 7 são para
nós sobre Enoque? Não, isto é a escritura. Podemos contar com
isto.

Hank Smith:

00:17:19

Avram, deixe-me fazer-lhe uma pergunta. Josh Sears falou sobre
isto quando o tivemos, quando ele disse: "Escute, o JST às vezes
nos devolve um texto antigo que uma vez foi escrito e às vezes
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é apenas uma nova revelação". Talvez seja impossível dizer o
que é Moisés 6 e 7?
Dr. Avram Shann

00:17:43

Assim, mais uma vez, a pergunta é sempre, e seu ponto de vista
é possível dizer. A pergunta é sempre: qual é o seu critério?
Como você diria? Como você saberia? Sem acesso a um texto
antigo real.

Hank Smith:

00:18:00

Você não poderia saber.

Dr. Avram Shann

00:18:01

Você literalmente não pode dizer. Você não pode dizer: "Sim,
isto é definitivamente antigo", porque não temos nada contra o
que verificar. Agora com o material Enoch, nós temos textos
antigos e há algumas conexões. Eu já mencionei estes, o Deus
chorão e coisas assim. Se eu tivesse minha gravata jogada sobre
meu ombro, era assim que eu deixava meus alunos saberem
que eu estava apenas girando minhas rodas aqui por um
segundo. Mas podemos dizer com certeza que 100%, Joseph
Smith parece entrar em uma tradição Enoch que tem
continuidade com outras tradições antigas do mundo antigo. Se
isso estava originalmente no Gênesis ou não, não podemos
dizer. Mas é muito claro que Joseph Smith se encaixa em algo
que tem conexões antigas. E para mim, nesse ponto, mais uma
vez, não há nada que prove a profecia de Joseph, a não ser o
Espírito Santo. Mas para mim, isso faz com que Joseph não seja
mais a resposta mais fácil. Ele fornece espaço para a
Restauração. Portanto, eu acho que há... Mais uma vez, acho
que há uma Enoque autêntica e que há espaço aqui para Joseph
explorar algo que é muito antigo.

Hank Smith:

00:19:19

Sim. Acho que nossos ouvintes vão se interessar por isso. Acho
que eles diriam: "Isso significa que Joseph sem ter os materiais
que os estudiosos mais recentes têm, uau, realmente perto da
direita em muitos lugares?". É esse tipo de coisa que você está
dizendo?

Dr. Avram Shann

00:19:38

Se Joseph está adivinhando, ele está adivinhando exatamente
certo. É uma espécie de...

Hank Smith:

00:19:44

O Maior Adivinhador do Mundo: Joseph Smith.

Dr. Avram Shann

00:19:48

É a mesma coisa com as coisas do Livro de Abraão. Há lugar no
Livro de Abraão que são muito, especialmente, Abraão 1 que só
cabem no tipo de material do Segundo Milênio AC. E mais uma
vez, se José está adivinhando, ele está adivinhando exatamente
com isso.
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Hank Smith:

00:20:03

Uau.

John Bytheway:

00:20:04

Bem, isso faz com que você se pergunte que outras histórias de
fundo existem que nós não temos. Se a partir de quatro versos
em Gênesis, podemos obter tudo isso. Eu me pergunto quem
mais eles passaram rapidamente no Gênesis que tem mais do
que nós teremos algum dia.

Dr. Avram Shann

00:20:19

Sim, eu sei. E na verdade é uma coisa realmente fundamental
porque, é claro, uma das coisas que é intrigante, geralmente só
na leitura das escrituras, é aprender que seus problemas não
são os nossos problemas. Quando você percebe que os autores
e editores da maioria do Antigo Testamento eram sacerdotes e
escribas judaitas, de repente, você entende porque a ênfase em
sacerdotes e templos e reis judaitas. E a perspectiva deles
alimenta... É parte, suspeito, do porquê de conseguirmos mais
material Josephite, digamos, no Livro de Mórmon. Eu estava
lendo no outro dia, Moroni e a tradição de... Como este pano
está rasgado, toda essa coisa de José. Temos estas tradições
extras de José no Livro de Mórmon, o que faz sentido, porque
os autores do Livro de Mórmon são Josefitas.

John Bytheway:

00:21:07

São Josefinos. Uau. Isso é ótimo.

Dr. Avram Shann

00:21:10

É por isso que eles...

Hank Smith:

00:21:11

Você quer dizer como Joseph of Egypt-ite?

Dr. Avram Shann

00:21:13

Sim, José do Egito. Sim, Joseph do Egito. Sim, Joseph do Egito.

Hank Smith:

00:21:14

Sim. Como Lehi vem de. Sim.

Dr. Avram Shann

00:21:17

Eles são descendentes de José. Lehi vem de Joseph, ele
aprende. E então aprendemos de Alma, que ele vem através de
Manasseh. E assim, esperaríamos tradições sobre José em um
texto como o Livro de Mórmon, que não esperaríamos do texto
bíblico. O texto bíblico é escrito pelos judaítas a partir de uma
perspectiva judaíta e de uma perspectiva levítica do sacerdócio.

Dr. Avram Shann

00:21:39

Acho que o ponto de vista de John é muito bom lá, estar ciente
disso nos ajuda a entender o que está dentro e o que não está.
E, claro, Joseph nos últimos dias está chegando aqui. E uma das
coisas que a JST definitivamente faz, a JST é uma Bíblia para os
Santos dos Últimos Dias. É uma Bíblia para a Restauração. A EJT
pega a Bíblia e diz: "Veja. Este livro ainda importa. E este livro
ainda importa para vocês neste momento". E assim, o material
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de Enoque coloca ênfase especialmente na construção de Sião.
Vai ser algo que a Igreja precisa agora.
John Bytheway:

00:22:15

Um tema muito recente do qual falamos muito. Sim.

Dr. Avram Shann

00:22:19

Certo. E algo que era muito importante para José.

Hank Smith:

00:22:22

Eu ia dizer, na Doutrina e Convênios do ano passado, quase
você tem a Igreja organizada, e então eles começam a falar
sobre Sião, a causa de Sião. E isto veio de seu trabalho na JST,
pelo menos alguns deles?

Dr. Avram Shann

00:22:34

Sim, absolutamente. Vale notar que estes capítulos do Gênesis,
ele está transitando por eles em junho e julho de 1830. Isto é
imediatamente após a Restauração e o estabelecimento da
Igreja nestes últimos dias. Portanto, isto está alimentando
diretamente o que ele está fazendo, o que ele está pensando
em sua missão profética e sua auto-entendida profética.
Portanto, 7, é claro, se constrói de 6. Uma das coisas a serem
lembradas, é claro, ao ler as escrituras, é que as divisões de
capítulos e versículos são artificiais. Elas não são, quase todas,
originais dos textos. Se você voltar aos manuscritos originais de
tradução de Joseph Smith, não há divisões de capítulo ou
versículo no Livro de Moisés. Estes são colocados pelo Talmage
em 1902, versão de 1902.

Dr. Avram Shann

00:23:26

Então, Moisés 7 começa com uma continuação de Moisés 6.
Moisés 6 está todo enquadrado em termos de ensinamentos a
Adão. Essa é uma das coisas chave. E isso é realmente
importante quando pensamos no que está acontecendo então
em Moisés 7, porque o material de Enoque, na verdade, é quase
uma ponte entre... Da mesma forma, mais uma vez, lembre-se
que o capítulo Gênesis 5 está tentando chegar de Seth a Noé.
Noé ainda é um grande e importante negócio. E assim Moisés 7,
mesmo com o material de Enoque, é Enoque nos fazendo ponte
entre Seth e Noé ou entre Adão e Noé, e Enoque
providenciando esta ponte pacto entre nossos primeiros pais e
entre... Novamente, porque uma das coisas que o Gênesis vai
fazer, e na verdade Moisés 7 está preparado para isso, Gênesis
entende a enchente como uma nova criação. O mundo é recémcriado. Recebe-se um novo pacto e assim e assim. Está nos
empurrando para lá, nesta tentativa de nos fazer passar por
isso.

Dr. Avram Shann

00:24:32

Então, eu havia dito que ele disse, primeiro, certo: "Eis que
nosso pai, Adão, ensinou estas coisas, e muitos acreditaram e se
tornaram filhos de Deus, e talvez não acreditaram". A propósito,
este é um tema principal, tema principal no Livro de Moisés é
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esta noção dos dois caminhos. Esta idéia de que eles são uma
espécie de dois caminhos, como o domínio. Duas maneiras de
escolher, você tem o caminho do diabo, você tem o caminho do
Senhor. Caim contra Abel. Aqueles que acreditam, aqueles que
seguiram filhos de Deus, as filhas. E mais uma vez, é sempre
enquadrar isto nestas dicotomias, que é...
Hank Smith:

00:25:10

Você pode escolher um ou outro.

Dr. Avram Shann

00:25:13

Certo. Há duas maneiras de se fazer isso. Certo. E então Enoque,
novamente, ele começa a profetizar. E assim temos tipo duas
profecias na Enoque e vale a pena notar aqui, especialmente
porque estamos aqui em Moisés 7. Vamos de 3 a 9. Você tem
todos esses nomes de lugares, certo? Shum e Canaan e Heni e
Omner e Shem e Haner e Hannannihah. Nós, é claro, não temos
idéia de onde estes estão. E não podemos saber onde eles
estão. Eles não são penhoráveis a nomes de lugares. E isto é
importante por causa daquele versículo sobre Canaan lá nos
versos 6-8.

Dr. Avram Shann

00:26:03

Uma das coisas, é claro, que as pessoas na Igreja, mas
especialmente as pessoas que se opõem à Igreja têm feito com
a Pérola de Grande Valor é que eles têm usado para justificar
suas leituras e coisas racistas, ou para confundir os Santos dos
Últimos Dias de serem racistas. E claro, há alguma discussão
sobre a negritude e as coisas aqui, mas vale a pena notar, estes
não são os cananeus de mais tarde na Bíblia, antes de tudo.
Portanto, estes não são os cananeus da terra. Novamente,
quando Abraão chega à Terra de Canaã, quando chegamos a ela
em alguns capítulos do Gênesis, estas são pessoas diferentes.

Dr. Avram Shann

00:26:39

Novamente, por causa de coisas históricas e do que quer que
houvesse, mesmo na Igreja não é exclusivo dos santos dos
últimos dias, mas a conexão diz: "Ah, bem, uma pessoa de
ascendência africana não poderia ter padres que descendessem
de Caim". E o objetivo de versos como este aqui com isso. Mas,
é claro, Caim não é Caim. E assim, isto não é falar dos
descendentes de Caim. Eu tenho uma espécie de período,
parada completa. Na verdade, não há nenhuma discussão sobre
Caim e o sacerdócio em nenhuma parte das escrituras. Não
aqui. Não no Livro de Abraão. Não há em nenhum lugar nas
escrituras onde Caim seja discutido em conexão com o
sacerdócio. O que faz parte do motivo pelo qual a Igreja agora,
mais uma vez, nega qualquer explicação que descreva a pele
escura como um sinal do desagrado de Deus.

Hank Smith:

00:27:33

Certo. Então, este é Enoque, ele está profetizando, e o Senhor
diz profetizar para o povo de Canaã, mas isto é pré-Flood.
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Portanto, não devemos ligar estes aos cananeus dos quais
vamos ouvir falar dentro de algumas semanas.
John Bytheway:

00:27:48

Quando chegarmos ao Gênesis 11. Sim.

Dr. Avram Shann

00:27:50

Certo. E tampouco devemos conectá-los a Caim. Ambos os
lados, basta separá-los. Como não sabemos nada disso, na
verdade não sabemos o que estão fazendo. Como eu disse, os
textos antigos... Estes o tempo todo. Eles estão sempre falando
de coisas que fazem sentido para eles. Isso não importa para
nós. Mas eu penso e isto se alimenta do que está acontecendo
lá quando vamos a 10 e 11 que é onde começa a verdadeira
carne deste capítulo.

Dr. Avram Shann

00:28:11

Em 10, 11, mais uma vez, o Senhor diz: "Ide a estas pessoas e
dizei-lhes -Rependei-vos, para que não saiam e não os
espanquem". …” Vamos falar sobre isso por um segundo. "E ele
me deu um mandamento para que eu batizasse em nome do
Pai e do Filho, que com a graça e a verdade, e do Espírito Santo,
que leva o registro do Pai e do Filho". E isto é particularmente
importante. É provavelmente aqui que eu o quebraria
provavelmente aqui aos 10 anos, porque é isto que começa no
início. Temos mais ou menos três coisas acontecendo em 7. E a
primeira delas é o estabelecimento de Sião. E isto, é claro, é
parte da razão pela qual isto tem como ressonância para os
santos dos últimos dias.

Hank Smith:

00:28:53

Esta é a mensagem que o Senhor diz: "Esta é Enoque". Esta é a
mensagem que eu quero que você dê".

Dr. Avram Shann

00:28:59

Exatamente. E o que eu acho tão convincente sobre isto é que
isto nos fala dos princípios sobre os quais Zion está
estabelecida. Às vezes, como santos dos últimos dias, enquanto
falamos, temos esta noção de que há algum tipo de dispensação
especial de doutrina ou algo que o Senhor tem que nos dar
antes de podermos estabelecer Sião. Os princípios sobre os
quais Zion foi estabelecida por Enoque são o arrependimento, a
fé, o batismo. Não é nada de particularmente especial. Não há
nenhuma mudança particular que precisemos ter para
estabelecer Sião.

Dr. Avram Shann

00:29:35

E isto é algo que acho muito importante porque às vezes
usamos isso como desculpa para não tentar estabelecer Zion. O
Ancião Christofferson deu uma grande palestra chamada
"Venha a Zion". Mas uma das coisas que ele aponta é que
temos a responsabilidade, como santos dos últimos dias, de
construir Sião. Isso é parte do que deveríamos estar fazendo. E
a razão pela qual eu amo isto aqui em Moisés 10 e 11 é que nos
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lembra que não estamos esperando por algo especial para
construir Sião. Temos agora as ferramentas que precisamos
para construir Sião.
Hank Smith:

00:30:17

Sim. Estou vendo todos os Primeiros Princípios aqui. Você não
está, John? Verso 10 repent-

John Bytheway:

00:30:23

Sim. Arrepender-se, batizado em 11, Espírito Santo em 11.

Hank Smith:

00:30:27

13.

Dr. Avram Shann

00:30:28

Tem fé em 13.

Hank Smith:

00:30:28

"E tão grande era a fé de Enoque". Sim. Enoque vai para... Ele
vai começar a mensagem de como vamos construir Zion e vai
ser as mesmas coisas que você e eu ouvimos hoje.

Dr. Avram Shann

00:30:37

Isso mesmo. Construir Zion não é uma espécie de coisa extra
especial que o povo do Senhor se agarra a ela. É o trabalho de
Deus, ponto final. É o princípio do evangelho. É fundamental. ...
Mais uma vez, Doutrina e Convênios, neste último ano.
Doutrina e Convênios enquadra a consagração, enquadra Sião
em termos das leis do Reino Celestial. Isto é o que Deus quer
que façamos. Ele quer que seu povo seja um só.

Hank Smith:

00:31:02

E a fundação aqui é... Quero dizer, sim. Se você lesse de 10 a 13,
você teria 75, 31 e 35, Capítulo 11 e tudo isso. Se você
realmente quer fazer parte do meu trabalho aqui, é o que você
quer fazer. Arrepender-se, ser batizado, receber o Espírito
Santo, arrepender-se novamente no versículo 12. Versículo 13,
tenham muita fé.

John Bytheway:

00:31:29

Eu adoraria a prevalência dos Primeiros Princípios em todas as
escrituras. Se eles realmente são os Primeiros Princípios, então
eles realmente são os Primeiros Princípios. E devemos esperar
vê-los e nós os vemos. Posso, Avram, perguntar-lhe mais uma
vez. Acho que foi um ponto muito interessante que você fez.
Então, eu coloquei à minha margem, será que escrevi isto
corretamente? Uma Canaã pré-inunda não relacionada com a
Canaã pós-inunda?

Dr. Avram Shann

00:31:53

Isso mesmo.

John Bytheway:

00:31:56

Então, eles apenas decidiram dar-lhe esse nome após a
inundação, mas não temos idéia do porquê ou...
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Dr. Avram Shann

00:32:01

Parte do problema, é claro, é que não temos a linguagem
subjacente para qualquer... Portanto, não sabemos o que isto
parece. Isto é o mesmo? É novamente Canaã, como você tem
em Gênesis? Talvez. Talvez não. Há duas ou três letras que
podem ter uma vogal AA. Há um par de Ks que você tem em KA
e um KO ou CU soa em hebraico. Eu nem me sentiria à vontade
dizendo que este é mesmo o mesmo nome. Pode ser, mas
então certamente pode não ser.

John Bytheway:

00:32:36

Sim.

Hank Smith:

00:32:37

Sim, e os santos dos últimos dias talvez tivessem a tendência de
ler isto e dizer: "Oh. Este é obviamente o povo de Canaã. E este
é o mesmo Canaã para onde Abraão vai. E vejam, aqui está a
escuridão que veio sobre as crianças de Canaã". E, de repente,
estamos fazendo conexões que as escrituras não fazem.

Dr. Avram Shann

00:32:53

Isso mesmo. Precisamos sempre ter muito, muito, muito, muito,
muito, muito cuidado com a sistematização das escrituras. Uma
das coisas que fazemos como santos dos últimos dias é tentar
circunscrever toda a verdade, todo novo e grande conjunto. É
isso o que estamos tentando fazer. Mas às vezes esquecemos
quando fazemos isso, que a Escritura é, definitivamente, uma
revelação ad hoc. Ela chega a certas pessoas em certos
momentos, e você pode fazer conexões.

John Bytheway:

00:33:20

Pode até não ser a mesma palavra, mesmo que para nós pareça
exatamente a mesma palavra. Isso é interessante.

Hank Smith:

00:33:30

Então, Enoque quer construir um povo. Isto soa muito como
Joseph Smith até mesmo em nossos dias. Ele quer construir um
povo que centrou sua vida em Deus e se entregou a Deus.
Então, qual é o resto de sua mensagem? O que vamos fazer a
seguir?

Dr. Avram Shann

00:33:44

Sim. E a beleza disto e a beleza de Moisés 7 é, naturalmente,
Joseph Smith queria construir um povo que seguisse a Deus e
fosse um só coração. O Presidente Nelson quer construir um
povo que seguisse a Deus ou em um só coração. Enoque o fez. E
assim realmente a grande beleza de, ou melhor, Deus o fez
através de Enoque, a grande beleza de Moisés 7 é que temos
uma história de sucesso de Sião. E estes, infelizmente, são
poucos e distantes nas Escrituras. Mas aqui temos uma história
de sucesso. E mais uma vez, você tem que pisar nas terras e
coisas assim. Mas realmente isso nos leva às 7:18. Este é o
nosso verso de Sião, certo? "E o Senhor chamou seu povo de
Sião, porque eles são de um só coração e uma só mente, e
habitavam em retidão, e não havia pobres entre eles".
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Dr. Avram Shann

00:34:36

E mais uma vez, naquela grande conversa do Élder
Christofferson, o Élder Christofferson sugere, antes de tudo, ele
aponta, e eu acho que isto é realmente importante, o Senhor
não faz de seu povo Zion. Ele não faz deles um coração, uma
mente. Ele não expulsa os pobres entre eles. Ele não faz disso
uma justiça própria. Depois que eles se tornaram um coração,
uma mente, depois que eliminaram a pobreza, depois que
fizeram estas coisas, então o Senhor diz: "E agora, você é Sião".

Dr. Avram Shann

00:35:03

Zion é algo que nós fazemos. Não é algo que o Senhor nos faz. O
Senhor chamou seu povo de Sião porque eles já eram um só
coração e uma só mente. Eles já estavam habitando em retidão.
Já não havia pobres entre eles. E eu acho que isso é tão
importante.

Hank Smith:

00:35:20

Sim. Essa palavra, o Senhor chamou seu povo. O Senhor não fez
de seu povo Zion. O Senhor chamou seu povo de Sião porque
eles a escolheram.

John Bytheway:

00:35:29

E poderíamos dizer que eles aplicaram os princípios de Sião.
Eles se tornaram de um só coração de uma só mente. Eles
trabalharam para estar unidos e arrependidos e todos eles
aplicaram o evangelho juntos.

Dr. Avram Shann

00:35:42

Quero dizer, ainda há obviamente graça nisto. Quero dizer,
obviamente, você não pode se arrepender sem a graça de Jesus.
Quero dizer, absolutamente.

John Bytheway:

00:35:48

Você pode se lembrar da referência ao Élder Christofferson?
Quero colocá-la na minha margem. Isso foi...

Dr. Avram Shann

00:35:53

A palestra se chama "Venha a Sião", e o Ancião Christofferson a
proferiu na Conferência Geral de outubro de 2008. É uma das
grandes palestras sobre Sião. É apenas material poderoso do
Ancião Christofferson lá.

Hank Smith:

00:36:03

Uma coisa que aprendi no ano passado ao estudar a Doutrina e
os Convênios, acho que nunca tinha visto antes, é que o Senhor
diz: "Aqui está o Missouri, vá construir Zion". E eles estão tão
preocupados com o lugar e seus inimigos. E ele não parece
muito preocupado com o lugar ou com os inimigos. É sempre
sobre as pessoas que Ele disse: "Eu posso cuidar de seus
inimigos e o lugar está pronto para você". É sobre seus
corações". Essa é a parte difícil para o Senhor, porque eu não
vou para cima de vocês porque no momento em que eu os
forço, não é Zion.
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Dr. Avram Shann

00:36:40

Sim. E é meio engraçado lá em Doutrina e Convênios. Não é
engraçado. E é engraçado de uma forma triste. Quero dizer, o
Senhor deixa bem claro como: "Isto é culpa sua, pessoal. O
Missouri foi tudo culpa sua". O Senhor não nos deixa sair do
gancho por essa. Ele pensa: "Você poderia ter feito isso, mas
não fez", o que é um pouco difícil. E na verdade, uma coisa, em
termos de duas maneiras, uma das coisas que eu amo na Cidade
de Enoque é que existem na verdade duas Cidades de Enoque
no Livro de Moisés.

Dr. Avram Shann

00:37:04

Se você se lembra de todo o caminho de volta em Moisés 5 e
também está lá em Gênesis. Lembre-se de Caim. Caim é um
fazendeiro. Caim é amaldiçoado. E isto está muito claro mais
uma vez. A propósito, a maldição de Caim é que ele não pode
mais cultivar. Isso é muito explícito nas Escrituras. A maldição
de Caim é que ele não pode mais cultivar. Mas o que ele faz? Ele
vai, e constrói uma cidade. E ele chama o nome dessa cidade,
este é Moisés 5:42. "E Caim conheceu sua esposa, e ela
concebeu e desnudou Enoque". Então, Caim também tem um
filho chamado Enoque. E ele também gerou filhos e suas filhas.
E ele construiu uma cidade, e chamou o nome da cidade com o
nome de seu filho, Enoque. E é um lugar de indústria e de
combinações secretas. Assim como qualquer outra cidade,
basicamente.

Hank Smith:

00:37:57

Então, você tem estas duas cidades construídas. Estas duas
cidades de Enoque.

Dr. Avram Shann

00:38:01

É isso mesmo.

Hank Smith:

00:38:01

Que fascinante.

Dr. Avram Shann

00:38:02

E o Livro de Moisés faz uma comparação. Em vez de dizer: "Oh,
as cidades são todas ruins". O que, mais uma vez, você pode
fazer um argumento para isso em termos do que está
acontecendo lá em Moisés 5. Em vez disso, o que Moisés faz em
Moisés 7 e diz: "Mas veja o que você pode fazer com as cidades,
se você as fizer do jeito de Deus". Vejam como é uma cidade
redimida".

Dr. Avram Shann

00:38:26

Portanto, a Cidade de Enoque é a cidade do jeito que Deus quer
que as cidades sejam, um só coração, uma só mente, sem
pobreza. A Cidade de Enoque de Caim é a forma como todos os
outros no mundo já foram vistos. As pessoas tentam... É a
doutrina central. Quero dizer, as combinações secretas são
fundamentalmente frutíferas nesta noção de que todos
prospera de acordo com seu gênio, e você não precisa de mais
ninguém. E mais uma vez, fundamentalmente Caim mata Abel
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porque Caim vê Abel como um objeto, não como uma pessoa. E
assim, você tem, mais uma vez, esta comparação que o Livro de
Moisés faz entre, temos aqui uma Cidade de Enoque. Esta é a
maneira errada de fazer isso. Vimos aqui um presente. A cidade
de Sião é Sião. Esta é a maneira correta de fazer isso.
Hank Smith:

00:39:09

Quero dizer, acho que esta é uma pergunta tão grande, mas
como eles a fizeram? Quero dizer, nós queremos fazer isso.
Aqui está a história de sucesso de Zion. Acho que muitas das
pessoas que ouvem nosso podcast estão dizendo: "Ei, eu quero
viver em Zion". Tenho aqui uma citação do Ancião
Christofferson: "Seremos um só coração e uma só mente ao
colocarmos individualmente o Salvador no centro de nossas
vidas". Eu notei para mim, pessoalmente, Avram, que estou
tipo: "Sim. Estou pronto para Zion assim que todos estiverem
prontos para Zion".

Dr. Avram Shann

00:39:46

Sempre digo aos meus alunos, sempre digo: "Zion é super fácil
de construir se formos apenas eu". Mas, claro, o ponto chave...
E esta é na verdade a verdadeira luta com ela é que não há Zion
sem todos os outros. Sião é, em sua definição, uma comunidade
de fé. E novamente, vimos isso amplamente em nossa Doutrina
e Convênios neste último ano. Mas às vezes dizemos coisas
como: "Oh, eu sei que a Igreja é verdadeira, mas não as pessoas
nela".

Hank Smith:

00:40:12

Certo.

Dr. Avram Shann

00:40:12

Mas uma das coisas que Zion nos lembra é que não há Igreja
sem o povo nela. Não há uma igreja super, especial e mágica no
céu para a qual nós estamos enviando. Somos apenas nós. E é a
mesma coisa com Sião. E Sião é só nós, fundamental. Um deles,
o Élder Christofferson, sugere que precisamos dessas três coisas
para construir Sião. Qualquer uma destas coisas é uma grande
coisa. Qualquer uma delas faz parte imensamente do que Deus
quer que façamos.

Dr. Avram Shann

00:40:43

Mas para sermos um povo de Sião, precisamos cumprir os
mandamentos. Para viver em retidão. Precisamos ter esse tipo
de unidade que o Senhor quer que tenhamos. Precisamos tê-la
para que não haja pobres de nós. Temos que eliminar a
pobreza. E, novamente, o Élder Christofferson, diz: "O Senhor
mediu os indivíduos e as sociedades pelo quanto eles cuidam
bem dos pobres e necessitados entre eles". Cada vez que leio
essa citação, fico pensando: "Como estou indo?".

John Bytheway:

00:41:13

Isso me lembra de pensar em como responder a essa
pergunta:4 Nephi.
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Dr. Avram Shann

00:41:19

Sim.

John Bytheway:

00:41:20

"Não houve nenhuma contenda". Diz quatro vezes diferentes:
"Porque o amor de Deus que habitava nos corações do povo". E
menciona que não havia pobres. Portanto, 4 Néfi 1 é uma
espécie de outro, nós o fizemos. Criamos uma Sião por causa do
amor de Deus, que habitava no coração do povo, diz ele.

Dr. Avram Shann

00:41:38

Sim. Nós dividimos o mundo em categorias, certo? Homens,
mulheres, negros, brancos, santos dos últimos dias, santos nãolatinos, gays, heterossexuais. Todas estas várias categorias,
estas várias identidades. E não é que estas estejam de alguma
forma erradas. Uma das coisas que eu adoro em Zion é que Zion
leva a todos.

Dr. Avram Shann

00:41:58

Você pensa em como o Senhor criou este mundo e você
simplesmente vai lá fora e olha para as pessoas, certo? Você vai
a qualquer coisa, vai às suas aulas, às suas alas, e você vê
quantos tipos diferentes de pessoas o Senhor criou. Quantas
pessoas existem neste mundo? E eu amo isso. Para mim é claro,
o Senhor ama a todos nós. Mas o que fazemos é pegar estas
categorias e depois tratamos as pessoas como objetos.

Dr. Avram Shann

00:42:23

Mais uma vez, isto é de volta ao 2 Nephi 2. Lehi nos lembra que
o Senhor criou coisas para agir e coisas sobre as quais se deve
agir. E fundamentalmente, a doutrina da coorte,
fundamentalmente, combinações secretas é tratar as pessoas
como coisas sobre as quais se deve agir e não como coisas sobre
as quais se deve agir. Honestamente, o Facebook é o anti-Zion.
Eles disseram que nós não concordamos com ou o que quer que
seja. E de repente, eles são um objeto. Eles não são mais uma
pessoa. E então nós agimos sobre eles e em vez de dizer: "Oh,
espere, não". Você é uma coisa para agir, não uma coisa para
agir".

Dr. Avram Shann

00:43:08

Fundamentalmente, Caim matando Abel foi Caim decidindo que
Abel era algo sobre o qual se deveria agir e não algo para agir. E
para mim, enquanto penso em construir Sião,
fundamentalmente, trata-se de aprender a tratar as pessoas
como Deus as trata, que é como as pessoas.

Hank Smith:

00:43:24

Sim. Quando eu uso um martelo, não penso em como me sinto.
Não penso em se vai ser triste. Vou usá-lo até que ele se
desgaste. Vou comprar um novo. Mas isso não são pessoas.

John Bytheway:

00:43:35

Eu estava apenas procurando por ele. Mas isto me faz lembrar.
Porque eu uso um verso quando ensino o Livro de Mórmon
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sobre: "Olha, eles estão tratando as pessoas como coisas e
coisas como pessoas". É Mórmon 8:39 onde é Moroni
assumindo o recorde de seu pai. Mas ele diz: "Por que vocês se
enfeitam com aquilo que não tem vida, e ainda assim sofrem os
famintos, os necessitados, os nus e os doentes", e eu quero
acrescentar, que têm vida para passar por vocês e não
percebem. Vocês estão tratando as coisas como pessoas e as
pessoas gostam das coisas". Parece-me como Mórmon 8:39.
Dr. Avram Shann

00:44: 08

E veremos isso mais tarde. A única coisa que deixa Deus
realmente, realmente louco é seus filhos se machucando, seus
filhos maltratando uns aos outros. Mais uma vez, voltando à
pergunta de Hank sobre como fazemos isso. Às vezes, você olha
para isso e diz: "Cara, isso é difícil". E nós simplesmente
paramos de tentar. E parte disso, discordamos, certo? Não há
nenhuma contenda na terra aqui atrás, nosso exemplo dos 4
Néfi. Mas, é claro, nenhuma contenda não significa nenhuma
discordância. Todos não pensam o mesmo em Zion, mas o
segredo é aprender como chegar lá. Como se aprende a
discordar à maneira de Deus?

Dr. Avram Shann

00:44:52

E isto é outra coisa chave sobre isto, sobre a consagração, sobre
a causa, sobre cada um de nós. Tenho dons diferentes de minha
esposa, meus filhos, meus alunos, de meu bispo e de meus
presidentes de estaca. Tenho dons diferentes, o consagrado
Avram Shannon não é o mesmo que o consagrado Hank Smith
ou John Bytheway.

Dr. Avram Shann

00:45:17

Como santos dos últimos dias, temos a noção de que temos que
abrir mão de nossa individualidade se construirmos Zion. Ser
um significa que temos que desistir do que nos faz pensar para
sermos nós e uma coisa que eu acho muito clara e muito
importante está em Sião, você é o mais parecido com você será,
porque lembre-se, Deus sempre o conheceu, e Ele o ama por
isso. É a você que Ele quer. E assim, o consagrado você ainda vai
ser... E vai ser o mais parecido com você, você poderia ser.

Hank Smith:

00:45:51

Este é o objeto. Como Joseph Smith chamou o objeto que todos
nós deveríamos estar procurando?

Dr. Avram Shann

00:45:56

A causa do design é a coisa mais importante que ele diz.

Hank Smith:

00:45:59

Sim. E deveríamos estar pensando nisto o dia inteiro, a noite
inteira. E isto será um problema se eu estiver pronto para
construir Zion, mas quando olho ao meu redor eu penso: "Bem,
ninguém mais parece estar pronto para construir Zion". Então,
eu vou em frente e espero. Vou aguentar meus esforços até que
todos os outros estejam prontos para construir Zion". Quando
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são necessárias pessoas que estão prontas para construir Zion e
só se começa a dizer: "Eu também vou fazer isso".
Dr. Avram Shann

00:46:34

Fundamentalmente, porque não entendemos isto, acho que
para você, Hank, porque não sabemos qual é o potencial de
todos, não sabemos o que todos estão trazendo para a mesa.
Aquela pessoa que estamos olhando e dizendo: "Oh, bem, eles
não estão construindo Zion então eu também não vou". Talvez
eles estejam neste ponto. Talvez seja isso que eles tenham que
dar. E não é nosso trabalho dizer: "Sim, você não está fazendo
isso ou eu não estou fazendo isso". Nós dizemos: "Certo, isto é o
que você está dando. Aqui está o que eu posso dar. Vamos fazer
tudo isso juntos", porque o objetivo de Sião, de certa forma, é
que há muitas coisas nas quais eu não posso dar 100%. Há
coisas em que eu sou realmente bom, as coisas em que não sou
realmente bom. Houve uma vez em que eu era funcionário da
ala. Eu tinha que fazer os Amigos do Escotismo.

John Bytheway:

00:47:22

Amigos do Escotismo.

Hank Smith:

00:47:22

Amigos do Escotismo. Sim.

Dr. Avram Shann

00:47:24

E eu recolhi o dinheiro. Eu era o escrivão. Mas ninguém tinha
me treinado para depositar o dinheiro. Então, fiquei um ano
sentado nele até sermos auditados, e eles encontraram o
envelope com todo o dinheiro e o penhoraram. E o bispo disse:
"O que é este irmão Shannon?". E eu disse: "Eu não sabia o que
fazer". Estava tudo bem. Recebemos todas as promessas. Estava
tudo bem. Eles saíram. No final, tudo acabou bem.

Hank Smith:

00:47:50

Você alguma vez vai descontar esse cheque? Certo?

Dr. Avram Shann

00:47:54

E alguém poderia olhar para isso e dizer: "Bem, ele não está
construindo Zion". Mas claro que o que eu precisava era alguém
que viesse e dissesse: "Deixe-me ajudá-lo". E
fundamentalmente, penso que para mim, a verdadeira
pergunta sobre a construção de Zion é: "Como posso ajudar?
Deixe-me ajudar".

Hank Smith:

00:48:15

Uau. E assim, é a idéia de: "Eu não vou me preocupar se assim
for, se Shannon ou se Peter estiver construindo Zion". Vou me
preocupar se estou construindo Zion, e vou dar todo o meu
esforço e assumir o melhor nos outros".

Dr. Avram Shann

00:48:33

É esta noção de obter o que você merece. Certo? Nada do bem
que merecemos, certo? Não é tão ruim quanto tudo isso. Mas
às vezes estamos tão preocupados com a justiça. E uma das
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coisas belas sobre o evangelho de Jesus Cristo é que ele é
fundamentalmente injusto. Se fosse justo, todos nós iríamos
para o inferno.
John Bytheway:

00:48:54

Tantas parábolas, especialmente os Trabalhadores da Vinha, o
Filho Pródigo está olhando de lado em vez de: "Oh, olha, eu fui
pago". Foi... Ei, espere um minuto'". Está olhando para o lado e
comparando. E não foi isso que CS Lewis disse: "É o orgulho não
é o prazer de ter algo, mas de ter mais do que o próximo
homem".

Dr. Avram Shann

00:49:17

Sim. Exatamente.

Hank Smith:

00:49:19

Interessante. As pessoas me perguntarão: "Quando você acha
que vai ser a Segunda Vinda?" E ao longo dos anos, minha
mente se tornou: "Acho que o Senhor está nos esperando". Ele
pensa: "Eu estou pronto quando você estiver pronto". Você
quer construir Zion. Assim que estiver lá, eu estarei lá". E assim
estamos esperando por Ele. Ele está esperando por nós. Então,
o que você diria se alguém ouvindo dissesse: "Certo, estou
dentro". Eu quero construir Zion. O que eu faço?" Eu acho que o
que o Ancião Christofferson diz é: "Ok. Comece por você, sua
família, sua palavra e sua estaca. Comece com o seu círculo de
influência".

Dr. Avram Shann

00:49:56

E busque formas de ajudar. O segredo para construir Zion é
apenas ir e construir Zion. Nós mesmos nos convencemos a não
o fazer. Dizemos: "Oh, não podemos fazer isso". Oh, não
podemos fazer o que quer que seja". E dizemos: "Não, não, não,
não, não. Nós podemos fazer". Se nada mais desta experiência
de conversarmos juntos chegar a qualquer um de seus ouvintes.
Meu firme testemunho de que podemos construir Zion agora
mesmo. Temos todas as ferramentas e toda a capacidade. Nós
podemos fazer isso. E eu diria que o verdadeiro segredo é
apenas fazê-lo. Arrependa-se de seus pecados, ajude outras
pessoas, procure pessoas que precisam de sua ajuda. Mais uma
vez, encontre uma maneira. Como você quiser fazer isso. Não se
trata aqui de política. Mas temos que eliminar a pobreza.
Encontre uma maneira. Entretanto, você acha que é a melhor
maneira de fazer isso. Está bem.

Dr. Avram Shann... :

00:50:46

Eu tenho minhas opiniões sobre como eu acho que o faria. Mas
honestamente, esta noção de que não podemos dizer: "Oh,
bem, eles são apenas pobres, o que quer que seja". Temos que
encontrar uma maneira de eliminar a pobreza. Portanto,
encontrar maneiras de ajudar as pessoas que são menos
afortunadas do que nós, ou se vocês são os pobres, encontrar
maneiras de serem ajudados.

Moses 7 followHIM Podcast NOTAS E TRANSCRICOES Page 28

Hank Smith:

00:51:02

Como temos falado de Sião, as escrituras não param de vir à
mente. Quer dizer, é uma coisa e outra vez, certo? Jacob 2: "É o
orgulho em seus corações e seus pecados, seus pecados
sexuais, que estão te afastando de Deus". Depois o rei
Benjamin: "Vocês estão afastando os pobres. Vocês não estão
guardando os mandamentos". Então, podemos construir Zion.
Arrependei-vos de nossos pecados. Encontrar maneiras de
ajudar aqueles que estão sofrendo.

Dr. Avram Shann

00:51:32

Sim. É isso aí. Novamente, obviamente não é isso porque ainda
não o teríamos feito, mas é isso mesmo.

Hank Smith:

00:51:38

Certo.

John Bytheway:

00:51:41

A Igreja tem meio que articulado a missão da Igreja. Você se
lembra dos dias do Presidente Kimball? Era: proclamar o
evangelho, aperfeiçoar os santos, redimir os mortos. E então, o
Presidente Monson acrescentou: para cuidar dos pobres e
necessitados. E agora, o mais novo Manual tem: viver o
evangelho, cuidar dos necessitados. Gosto que ele só diz em...
Às vezes, alguém que é rico, por alguma medida, está
necessitado. Portanto, é viver o evangelho, cuidar dos
necessitados. Vamos ver. Viver, cuidar, convidar a todos para
entrar em Cristo, e unir as famílias para a eternidade. E essa
poderia ser uma maneira de responder como criamos Sião.
Viver o evangelho, cuidar dos necessitados, convidar a todos a
virem a Cristo, unir as famílias para a eternidade.

Dr. Avram Shann

00:52:32

De volta a Joseph Smith e a idéia de que a causa de Zion é o
objeto. É para isso que a Igreja está organizada. É para isto que
a Restauração serve. É para construir Zion. E assim, se você quer
saber como construir Sião, viver o evangelho, fazer as coisas
que lhe são pedidas, ajudar-se mutuamente.

Hank Smith:

00:52:53

E, Avram, eu gosto do que você disse antes. Isto não é sobre
dinheiro. Trata-se de corações. Porque você poderia dizer: "Oh,
se tivéssemos dinheiro suficiente, faríamos todos iguais". Mas
isso não mudaria o coração de ninguém.

Dr. Avram Shann

00:53:05

Sim.

Hank Smith:

00:53:06

Eles eram de um só coração e uma só mente. Por causa de seus
corações, não havia pobres. Não era: "Não havia pobres".
Então, isso mudou seus corações".

Dr. Avram Shann

00:53:13

Sim. O Senhor ficaria satisfeito se nossos corações estivessem
mudando? Nenhum pobre entre nós. Eu acho que Ele ficaria.
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Penso absolutamente que o Senhor ficaria absolutamente feliz
se pudéssemos eliminar a pobreza sem mudar nossos corações.
Mas isso não seria Zion. O ancião Christofferson diz que, para
construir Sião, é preciso ter os três.
Hank Smith:

00:53:28

Sim. Isto é ótimo material. E tem que ser por escolha. Certo?
Porque eu poderia dizer: "Bem, vamos forçar todos a serem de
um só coração e uma só mente, e cuidar dos pobres". Mas isso
é Zion?

Dr. Avram Shann

00:53:44

Bem, novamente, de volta ao 2 Nephi 2 por um segundo e
coisas para agir e coisas para serem feitas. O que faz nossa
doutrina funcionar é o fato de que somos agentes. Quero dizer,
2 Nephi 2 é o quê? É sobre a Expiação. Mas não é um erro.
Quando Lehi começou a expiar a Expiação, ele expõe primeiro
esta noção de escolha e de ter escolhas e poder de escolha. A
Agência é fundamental e fundamental para a doutrina dos
Santos dos Últimos Dias.

John Bytheway:

00:54:14

Portanto, estamos escolhendo Zion de certa forma.

Dr. Avram Shann

00:54:16

Temos que escolher Zion.

John Bytheway:

00:54:17

Temos que optar por nos tornarmos Zion-ish.

Dr. Avram Shann

00:54:22

Sim.

Hank Smith:

00:54:23

Sim. Você tem que fazê-lo. Tem que ser escolhido porque por
que o Senhor não nos faz então, se ele quer tanto Zion. Façanos. Bem, se Ele nos fez, não é Zion. A retidão só é retidão se for
escolhida livremente.

Dr. Avram Shann

00:54:38

Sim. Livremente dado, livremente recebido, essa é a frase de
Paulo para isso.

Hank Smith:

00:54:44

Então, todos nós apenas nos sentamos e olhamos para o
versículo 18 por um tempo.

Dr. Avram Shann

00:54:47

Meu assessor de dissertação uma vez me disse, enquanto
conversamos, escrevendo dissertações e ele disse: "Você sabe
como você vai escrever Avram? Uma mordida de cada vez. Você
sabe como você constrói Zion? Um coração de cada vez".

Hank Smith:

00:54:59

Um tijolo de cada vez.
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Dr. Avram Shann

00:55:00

Um tijolo de cada vez. Você só faz isso. E eu realmente acho
que, para mim, esse é o verdadeiro segredo é que só temos que
fazer isso.

Hank Smith:

00:55:08

Sim, vou começar no meu caminho. E espero que as pessoas
escolham fazer do seu jeito ou se juntem a mim no meu
caminho, me ajudem.

Dr. Avram Shann

00:55:17

Ou até mesmo eu vou presumir que eles estão fazendo isso no
seu caminho.

Hank Smith:

00:55:20

Oh, eu gosto disso.

Dr. Avram Shann

00:55:21

Presumo que sim. Vou presumir que estamos fazendo isso
juntos.

Hank Smith:

00:55:24

E eu vou seguir em frente.

Dr. Avram Shann

00:55:25

E eu vou seguir em frente.

Hank Smith:

00:55:27

Madre Teresa.

Dr. Avram Shann

00:55:28

Sim.

Hank Smith:

00:55:29

Certo.

Dr. Avram Shann

00:55:30

Exatamente.

Hank Smith:

00:55:30

Na minha esfera de influência, eu farei o bem.

Dr. Avram Shann

00:55:33

Sim.

John Bytheway:

00:55:33

Não tenho uma referência para isto. É apenas uma das que ouvi
dizer que Madre Teresa disse: "Não somos chamados a ter
sucesso em todas as coisas". Somos chamados a ser fiéis em
todas as coisas". E todos nós estamos tentando fielmente
construir Zion. Eu gosto dessa idéia.

Hank Smith:

00:55:51

Eu queria mencionar mais uma coisa que eu havia escrito em
minhas escrituras. Não tenho a menor idéia de onde veio.
Acabei de escrevê-la há anos. Mas debaixo de onde dizia: "E não
havia pobres entre eles". Temos falado sobre a pobreza. Eu
também coloquei que todos são valorizados. Não vejo alguém
como menos valioso para Sião por causa do preenchimento do
espaço em branco, da aparência, de quanto dinheiro eles têm,
de qualquer coisa, de qualquer característica deles. Eu não os
vejo como menos valiosos. Não há pobres entre eles, o que
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significa que todos são valorizados. Não faço idéia por que
escrevi isso ou quem me disse para fazê-lo, mas...
Dr. Avram Shann

00:56:28

E eu acho que se alimenta do que falamos um pouco antes. O
problema é a comparação. Definitivamente, nenhum pobre
entre eles significa nenhum rico entre eles. Mas não estamos
falando aqui de quantias monetárias. Estamos falando de todos
terem o que querem e precisam.

John Bytheway:

00:56:47

Suficiente para suas necessidades.

Dr. Avram Shann

00:56:48

Suficiente para suas necessidades. E mais uma vez, parte disto,
é por isso que é tão difícil. Quer dizer, há tanta coisa que
queremos. Uma vez eu estava fazendo os Dez Mandamentos
em hebraico, apenas trabalhando através dele, e há aquela
grande parte sobre: "Não cobiçarás". E, claro, nós somos como:
"Cobiçar". O que significa "cobiçar"? O verbo "cobiçar" significa
"não cobiçar". Oh, isso é muito mais difícil de repente, Deus.
Isso é muito mais difícil.

Dr. Avram Shann

00:57:14

Minha casa atualmente, eu adoraria uma cozinha maior.
Atualmente, minha cozinha é péssima para cozinhar. Todos os
dias eu cozinho e penso: "Por que eu achei que era uma boa
idéia mudar-me para cá?" Eu adoro cozinhar ou o que quer que
seja. Mas eu não sei se preciso de muito mais quartos do que já
tenho. Mesmo o que eu quero difere de pessoa para pessoa. E
assim, não ter pobres entre nós não é dizer que há um padrão
para o que isso significa, mas significa que ninguém sente a
necessidade. Ninguém sente que não tem o suficiente, tanto
economicamente, quanto espiritualmente, fisicamente, o que
quer que seja. Ninguém se sente como se estivesse fora da
comunidade. E eles estão fora do que é.

Hank Smith:

00:58:02

Esta é uma discussão tão fantástica. Então, Avram, olhamos
para um coração, olhamos para uma mente, habitamos em
retidão, certo? O que essa frase significa para você?

Dr. Avram Shann

00:58:12

Bem, é claro, morar ali significa viver, ficar ou sentar-se. É esta
noção de que há algo que é específico para construir Zion.
Novamente, sendo um só coração, mente, reino especial unido,
eliminando a pobreza, fazendo com que todos se sintam
desejados. Mas é claro que o deus Jesus Cristo é
fundamentalmente relacional. E isso é apenas o fato de que não
é engano, que os dois grandes mandamentos são amar a Deus e
amar o próximo. Eles são fundamentalmente relacionais nesse
sentido. E fundamentalmente, construir Sião então é sobre
essas relações. E um coração e uma mente, nenhum pobre
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entre nós tem a ver com nossas relações horizontais. Morar em
retidão tem a ver com nosso relacionamento vertical.
Hank Smith:

00:58:59

Nosso relacionamento com Deus.

Dr. Avram Shann

00:59:00

Nosso relacionamento com Deus. E assim, fundamentalmente,
acho que esta noção chave de amar a Deus e amar um ao outro
é como se constrói Zion. E você tem que ter tudo isso para
construir Zion.

Hank Smith:

00:59:12

Elder Christofferson, "Sião é Sião por causa do caráter, dos
atributos e da fidelidade de seus cidadãos". Se quiséssemos
estabelecer Sião em nossas casas, ramos, palavras e estacas,
devemos nos elevar a este padrão". Não há outra maneira de
fazer isso. Devemos nos elevar a este padrão. Isso será
necessário. E aqui estão os três de que você estava falando.
Será necessário. Um, unificar em um coração, uma mente. Dois,
para nos tornarmos individual e coletivamente um povo santo.
Três, para cuidar dos pobres e necessitados com tal eficácia que
eliminemos a pobreza entre nós. Não podemos esperar até que
Zion chegue para que estas coisas aconteçam. Sião virá somente
quando elas acontecerem, como nós as escolhemos.

Dr. Avram Shann

00:59:58

É muito assustador. É muito poderoso, mas novamente, Elder
Christofferson, mais do que qualquer outra coisa, diz ele, mas é
algo que podemos fazer.

Hank Smith:

01:00:06

Sim. Quando soube que o Presidente Monson desistiu de seus
dias de férias para visitar as 90 viúvas de sua ala ou quando
soube de George Albert Smith-

John Bytheway:

01:00:15

Ele os fez todos os jantares da Turquia. Sim.

Hank Smith:

01:00:16

... Sim. George Albert Smith, que tirou seu novo casaco no
Centro de Ajuda Humanitária e o colocou na mesa de doações.
E temos tantas histórias de homens e mulheres incríveis que
estão fazendo isso, que dedicaram sua vida ao Senhor. E eles
superaram o egoísmo. John, você se lembra da citação que foi
compartilhada conosco de Edward Partridge? Você se lembra?
Edward Partridge, que basicamente esteve no comando de Zion
por muito tempo, disse: "Eu me rasguei do afeto dos bens deste
mundo".

John Bytheway:

01:00:51

Deste mundo. Sim.

Hank Smith:

01:00:53

"Eu me rasguei do afeto dos bens deste mundo". Cara, eu
gostaria de ter isso bem na minha frente. Lembro-me de
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escrevê-lo em minha Doutrina e Convênios e só de pensar sobre
isso. Como você se rasga? Mas temos exemplo após exemplo,
após exemplo, não temos, Avram?
Dr. Avram Shann

01:01:11

Nós fazemos.

Hank Smith:

01:01:11

... De pessoas que decidiram que vão fazer isso.

Dr. Avram Shann

01:01:15

Na semana passada, na minha ala, havia um irmão que estava
dando uma palestra e contou sobre uma experiência como
adolescente onde seu pai tinha comprado um par de sapatos
novos, e eles estavam andando pelo centro da cidade em algum
lugar. E havia lá um cara que não tinha sapatos e este irmão
tirou seus sapatos. Quando adolescente, tirou seus sapatos e os
deu a este homem. E eles foram e compraram um par de
sapatos muito menos bonito para isso. Literalmente, havia
histórias de santos que davam os sapatos de seus pés. É
poderoso.

Hank Smith:

01:01:48

Muito bem. Deixe-me contar-lhe uma história. Esta foi na NPR.
Então, não era o Deseret News, era a Rádio Pública Nacional. E
isto é quando você poderia dizer Mórmon. "Um bispo mórmon
em Taylorsville, Utah fez um grande esforço no domingo
passado para dar uma lição à sua congregação. David
Musselman disfarçou-se de desabrigado e caminhou fora da
igreja antes do culto. Ele disse: "A maioria das pessoas da minha
ala simplesmente me ignorou e se esforçou muito para não
fazer contato visual". Alguns pararam e lhe deram uma maçã,
bolachas, ou 20 dólares: 'Fiquei muito impressionado com as
crianças. As crianças estavam muito ansiosas. Elas queriam me
estender a mão e me ajudar de alguma forma". Também lhe foi
dito por vários membros de sua ala para deixar a propriedade.
Tive algumas pessoas que se esforçaram para me dizer que este
não era um lugar para pedir caridade. E eu não era bem-vindo.
Desculpe.

Dr. Avram Shann

01:02:51

Ainda estamos tentando aqui.

Hank Smith:

01:02:53

"O bispo Musselman disse apenas a seu segundo conselheiro
que ele seria disfarçado de sem-teto. Ele entrou de propósito na
frente da capela e sentou-se na fila da frente no início da
reunião sacramental. Após a conversa de seu conselheiro, o
bispo mandou o conselheiro inclinar-se para frente, através da
arquibancada, e sussurrar que queria dizer algumas palavras. O
Segundo Conselheiro informou à congregação, "Irmãos e irmãs,
este sem-teto gostaria de dizer poucas palavras". Desculpe. Eu
só o descrevi dessa maneira. Este desabrigado.
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John Bytheway:

01:03:26

Este homem sem-teto.

Hank Smith:

01:03:27

Não este homem. "Depois de receber alguns olhares cautelosos,
o Bispo Musselman caminhou até a banca atrás do púlpito e
começou a agradecer ao povo pela gentileza que
demonstraram. Ele falou sobre parte do dinheiro que havia
recebido e disse que queria devolver uma parte dele como sinal
de apreço. Ele perguntou onde estava o bispo, para poder dar o
dinheiro a ele. Quando ninguém falou, o bispo Musselman tirou
sua peruca e seus óculos para mostrar que ele era, de fato, o
bispo da ala".

Hank Smith:

01:03:56

Ouça isto. "Tinha um valor de choque que eu não antecipei. Eu
realmente não tinha nenhuma idéia de que os membros de
minha ala iriam arfar tão grande quanto eles. Alguns
começaram a chorar. Outros não disseram nada. Muitos se
apresentaram para pedir desculpas por sua indiferença ao bispo
no final do serviço e anunciaram que queriam fazer algo para
expiar suas ações. Musselman disse: 'Eu me sinto horrível por
eles se sentirem tão horríveis', mas ele disse: 'Acredito que a
experiência foi mais potente do que qualquer sermão que eu
poderia ter feito sobre o assunto'. Tinha o efeito que eu
esperava que tivesse". Então ele disse isto: 'Aprendi algo que
não esperava. Nem sempre temos que dar dinheiro ou comida,
mas se realmente acreditamos no que dizemos acreditar, não
deveríamos sorrir e fazer contato visual e permitir a todos um
pouco de dignidade humana"".

Dr. Avram Shann

01:04:52

Temos que tratá-los como pessoas.

Hank Smith:

01:04:54

Como as pessoas.

Dr. Avram Shann

01:04:54

E não como objetos. Sim.

Hank Smith:

01:04:56

E a outra parte das crianças não é tão interessante assim. O que
os salvadores disseram: "A não ser que você se torne como esta
criancinha, você não entrará de maneira alguma no reino dos
céus assim... " Você consegue imaginar dizer ao bispo para
deixar a propriedade? E então, depois ele é o bispo e você
pensa: "Ei, lembra-se do que eu lhe disse?" Sim. Quer dizer,
você vai ser...

John Bytheway:

01:05:22

As pessoas começavam a chorar. Eles se sentiam tão indiciados
naquele momento. Uau.

Hank Smith:

01:05:27

Sim. Rei Benjamin: "Quando você está a serviço de seus
semelhantes, você está a serviço de seu Deus". Avram, nós
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passamos muito tempo em um só verso. Eu diria que todas as
famílias que estão ouvindo, passam algum tempo em Moisés
7:18. Fale sobre isso com seus filhos, o que isso significa?
Dr. Avram Shann

01:05:45

Fale sobre o que você pode fazer para construir Zion agora
mesmo, porque você pode fazer isso agora mesmo. Basta
sentar-se e dizer: "O que posso fazer?". Qualquer coisa para
construir Zion. Absolutamente.

Hank Smith:

01:06:00

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

00:02

Bem-vindo à Parte II do podcast desta semana. Estou
entusiasmado por entrar nesta visão de Enoque, porque acho
que é tão fascinante, especialmente a idéia de Deus chorando.

Dr. Avram Shannon:

00:15

Enoque o fez. Ele construiu Zion. O único coração, a única
mente. Esta é uma grande história de sucesso no versículo 20. E
aconteceu que Enoque, conversou com o Senhor. E ele disse ao
Senhor: Certamente Sião deve habitar em segurança para
sempre". Como: "Nós o fizemos. Conseguimos". Mas o Senhor
disse isso a Enoque: Sião eu abençoei, mas os resíduos do povo
eu amaldiçoei". Esta noção de que Enoque tem esta declaração
de confiança: "Conseguimos". Conseguimos". E o Senhor diz:
"Ainda não terminamos". Há mais para acontecer". Na verdade,
muito do que vamos ver na visão de Enoque é, Enoque
tentando descobrir quando finalmente terminamos.

Hank Smith:

00:54

Você pode traduzir isso para mim? O final: "Zion eu abençoei,
mas os resíduos do povo eu amaldiçoei". Ou seja, não creio que
o Senhor esteja dizendo: "Estou amaldiçoando-os", mas sim:
"Sim, você escolheu Zion, mas ainda há muitas pessoas que não
o fizeram". É isso mesmo?

Dr. Avram Shannon:

01:07

Isso é exatamente o que ele está dizendo. E veremos isso mais
tarde... Mais uma vez, esta noção de agência, versículo 33, ele
diz: "Eles querem que eles me escolham", mas eles não
escolheram. Sião foi levada ao seio do Pai e do Filho do homem;
e eis que o poder de Satanás estava sobre toda a face da terra".

Hank Smith:

01:24

Esse é o verso 24.

Dr. Avram Shannon:

01:25

Isso é 24... 26. "E ele viu Satanás; e tinha uma grande corrente
na mão, que encobria toda a face da terra com trevas; e ele",
isto é, Satanás, "olhou para cima e riu, e seus anjos se
alegravam". Este é um quadro realmente, realmente sombrio
que esta visão está pintando para Enoque, mas depois 28, e isto
é tão importante. "E aconteceu que o Deus do céu olhou para
os resíduos do povo, e chorou".
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Dr. Avram Shannon:

01:56

E, claro, esta noção do Deus que chora. "E Enoque fez um
registro disso dizendo: "Como é que os céus choram e
derramam suas lágrimas como chuva sobre as montanhas?" Ao
pensarmos em Deus chorando, uma coisa muito intrigante
sobre isto é que está enquadrado em Moisés 7 como chuva.
Deus chorando, Enoque está vendo isso como chuva. Vale a
pena notar que talvez como Gênesis, e por isso provavelmente
Moisés a enquadra. Não chove até o dilúvio. Lembre-se na
história da Criação, ela diz que uma névoa surgiu e regou a terra
porque o Senhor ainda não a havia feito chover sobre a terra.
Portanto, não é apenas o choro de Deus que distingue Enoque
aqui, mas é também a própria noção de chuva que é distinta.
Coisas realmente interessantes com esta noção de chuva, e
coisas assim. Mas observando que Deus chora e Enoque a vê
como chuva. Como é que os céus choram? Por que o céu está
chorando?

Hank Smith:

02:54

Vou conectar isto com a enchente? A tristeza de Deus, o pranto
de Deus se torna a inundação de Noé?

Dr. Avram Shannon:

03:01

Sim. Como Moisés 7 a enquadra, a enchente acontece porque
Deus está chorando por seus filhos. Sim.

Hank Smith:

03:07

Interessante.

Dr. Avram Shannon:

03:09

É lindo.

John Bytheway:

03:10

Sim. Eu só acho que isso é poesia, derramar suas lágrimas como
chuva sobre as montanhas. Quero perguntar-lhe, porque não
sei como interpretaria a idéia de uma cadeia, exceto por
escravidão, escravidão, ou algo assim. Se ele segura uma
corrente na mão e a tem enrolada ao redor do mundo, soa
como símbolo de que ele tem controle, escravidão, escravidão,
qualquer coisa. Mas eu adoro isso no imaginário que parece que
Satanás está olhando para cima, ele diz: "Ele olhou para cima".
Então ele estava abaixo dele, mas Deus, se a chuva está caindo,
eu penso que Deus está acima e olhando para baixo, e a chuva
está caindo sobre as montanhas. E é uma imagem assustadora,
mas eu gosto da idéia de ele olhar para cima e Deus olhar para
baixo. Além disso, quando ensino isto, falo de Satanás rindo,
não consigo encontrar o Salvador rindo. Posso encontrá-lo em 3
Néfi sorrindo, "Seu rosto sorriu para eles", mas é Satanás que
parece rir e provavelmente é um som que Enoque
provavelmente nunca esqueceu.

Dr. Avram Shannon:

04:23

Doutrina e Convênios 88, "Sem muito riso por isto é pecado".
Há esta noção de que há uma espécie de riso... Quero dizer
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obviamente alegria e o que quer que seja, há uma espécie de
riso que o Senhor desaprova.
John Bytheway:

04: 37

E depois em 3 Néfi, o que é, 9? "O diabo riu e seus anjos se
regozijaram". Temos referências a satanás rindo, mas é uma
espécie de gargalhada do tipo "I-got-you". É um tipo de
gargalhada do tipo "I've-got-you-in-chains".

Hank Smith:

04:51

Rindo daqueles que são viciados, rindo daqueles que estão em
cativeiro para o pecado.

John Bytheway:

04:57

Mas, eu adoro isso... Quero dizer, estamos lendo, bem, vejo
porque Deus está chorando, mas Enoque apenas, eu não.... O
quê?

Dr. Avram Shannon:

05:04

Sim, eu sei. Exatamente. E Terryl Givens e Fiona Givens, claro,
eles escreveram o livro [O Deus que chora: Como o Mormondom
faz sentido da vida].

John Bytheway:

05:08

Sim, eles escreveram esse livro.

Dr. Avram Shannon:

05:09

É ótimo, o livro sobre o Deus que chora. E eles apontam esta
noção de que a pergunta de Enoque não é: "Por que você está
chorando?". Mas, "Como, como você pode chorar?" Enoque
disse o Senhor: "Como podes chorar, vendo que és santo, e de
toda a eternidade para toda a eternidade"? Isto é muito
parecido com o que vimos em Moisés 1. E: "Se fosse possível
que o homem pudesse contar as partículas da terra, contar
todos os átomos desta terra e muitos como ela, não seria
sequer um começo de sua criação. E as cortinas estão esticadas
aqui". Nós estamos aqui. Vocês estão pegando Zion. Tudo é
ótimo. "Não há nada além de paz, justiça e verdade é a
habitação do teu trono". Este é o versículo 31. "E a misericórdia
irá diante do teu rosto e não terá fim". Como, como você pode
chorar?" E isto é muito, muito importante. Um, porque nos diz
um pouco sobre a natureza de Deus.

Dr. Avram Shannon:

06:06

Mas também nos diz um pouco sobre nós mesmos e sobre o
que significa para nós ser como Deus. Porque às vezes temos
esta noção quase que, ser mais como Deus significa reprimir
nossas emoções. Significa que as pessoas mais parecidas com
Deus não... Não se fica triste. É quase esta noção dos santos dos
últimos dias de que temos que ser felizes o tempo todo.

Hank Smith:

06:33

E sorria.
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Dr. Avram Shannon:

06:34

E sorria. E o evangelho apenas Cristo traz esta alegria. Não há
dúvida sobre isso, mas o que isto nos mostra aqui... E há outros
lugares onde os adoradores fazem isso. Isto nos mostra que,
como santos dos últimos dias, não acreditamos em um Deus
que não sente emoções. Nossa Escritura é muito clara. O Senhor
fica louco. E assim, parte disto é reconhecer que à medida que
aprendemos a ser mais como Deus, não se trata de aprender a
reprimir nossas emoções.

John Bytheway:

07:02

Acho que é útil quando estamos ensinando a história de Lázaro
e João que Jesus chorou, e é sempre uma pergunta divertida.
Bem, ele sabia. Ele estava prestes a ressuscitá-lo dentre os
mortos. Mas, em Mosias, o que significa tornar-se um santo?
Lamentamos com aqueles que choram. E eu gosto dessa idéia,
talvez Jesus estivesse de luto com aqueles que choram, ele
sentiu o que eles estavam sentindo. E embora ele soubesse que
estava prestes a ressuscitar Lázaro. E isso vai com "Se os céus
não chorarem, vendo que estes sofrerão". Ele tem o povo
dividido em... Isto é uma dicotomia estranha, mas é como Zion
e os resíduos, sim. Zion e o resto de todos vocês. Zion e o
resíduo, mas ele está tão preocupado com o resíduo, que é
legal.

Dr. Avram Shannon:

07:53

Sim, exatamente.

Hank Smith:

07:55

Isso é interessante, John, porque Enoque diz: "Conseguimos,
construímos Zion".

Dr. Avram Shannon:

07:58

E Deus diz: "Essa não é a história toda".

Hank Smith:

08:01

"Eu me preocupo com todos, na verdade, Enoque"

John Bytheway:

08:02

Vamos falar sobre os resíduos do povo e chorar por eles.

Dr. Avram Shannon:

08:07

Sim, isso é ótimo material.

Hank Smith:

08:09

"Todas as pessoas que não estão em sua cidade, você já pensou
nelas?" "Oh, há outros?"

Dr. Avram Shannon:

08:14

Enoque está muito concentrado em seu povo, as coisas têm
sucesso, e o Senhor diz: "Deixe-me ampliar sua visão aqui".

John Bytheway:

08:19

Sim. E eu, na maioria dos dias, me sinto mais como resíduo do
que Sião de qualquer maneira.

Dr. Avram Shannon:

08:24

Com certeza.
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Hank Smith:

08:26

Então o que eu faço com este Deus chorão aqui e sua explicação
no versículo 32?

Dr. Avram Shannon:

08:35

E isso é importante. Ele diz: "Olha, eis que estes teus irmãos". E
a propósito, Joshua Sears, você também tinha em seu
programa, escreveu um artigo muito, muito bom, Covenant of
Compassion for Old Testament, o Sperry Symposium. Ele tem
um sobre "Eis estes Teus irmãos", sobre a resposta de Enoque e
Enoque a Deus, e como isso pode nos ajudar. Então, ele diz: "Eis
estes Teus irmãos; eles são a obra de minhas próprias mãos, e
eu lhes dei seu conhecimento, no dia em que os criei; e no
Jardim do Éden, dei ao homem sua agência". E a propósito, José
muda isso mais tarde quando ele revisa em vez de fazer a
publicação, mas quando ele revisa o JST, ele muda para: "E o
homem tinha agência no Jardim do Éden". Ao invés de "Eu lhes
dei agência no jardim do Éden". O que é novamente.

Hank Smith:

09:17

Oh, interessante.

Dr. Avram Shannon:

09:19

Suspeito que o conhecimento permanente de José sobre nossa
natureza eterna com isso, mas essa é, penso eu, uma das
mudanças mais significativas que José faz no OT 2 que não
chegou a fazer parte do nosso Livro de Moisés.

Dr. Avram Shannon:

09:32

Certo. Mas então ele diz aqui: "E a teus irmãos eu disse, e
também dei ordem, que se amassem uns aos outros, e que me
escolhessem a mim, seu Pai; mas eis que eles estão sem afeto, e
odeiam seu próprio sangue; e o fogo da minha indignação se
acendeu contra eles; e no meu desagrado ardente enviarei
sobre eles as enchentes, pois minha ira feroz se acendeu contra
eles". Com razão muito boa, às vezes lutamos com a raiva de
Deus. Mas às vezes, dizem os santos dos últimos dias,
recebemos tanto do Pai Celestial e de Jesus Cristo como seres
separados, de modo que podemos transformar o Pai Celestial
no Deus mau e Jesus é um Deus bom. E o Livro de Mórmon faz
parte desse trabalho. Ele não chega lá, mas é claro que não é
como se o Pai Celestial fosse o Deus justo e Jesus Cristo fosse o
Deus misericordioso.

Dr. Avram Shannon:

10:19

Jesus Cristo é misericordioso, definitivamente o Pai é e tudo
mais. Pai é, todo mundo é como Jesus é. Eles são um mesmo.
Mas com isto, eu tinha talvez uma história que ajuda, como
penso, novamente, temos a tristeza de Deus, mas também a ira
de Deus na mesma seção aqui. Deus não reprime suas emoções.
Eu tinha um amigo meu que estava ensinando para nós. E ele
estava ensinando Jesus Cristo a limpar o templo e mandou um
estudante levantar a mão e dizer: "Isto não me parece muito
parecido com Cristo". Jacob diz: "Bem, Jesus estava fazendo
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isso, então, por definição, este é um comportamento
semelhante ao de Cristo". E então ele disse, e eu acho que isto é
tão poderoso, ele disse: "Mas o que eu acho que estou ouvindo
você dizer é: 'Eu não tenho certeza se eu poderia ser como
Cristo e fazer isso'".
Dr. Avram Shannon:

11:19

Pensamos nas emoções, pensamos na raiva, pensamos até na
tristeza. Não há vergonha, não há desculpa em ter emoções.
Estar com raiva não é errado, não pode ser errado, Deus está
com raiva. A questão é: o que fazer com ela? O que você faz
com as suas emoções? Deus está zangado com seu povo, mas
novamente, eu acho que é a chave. Ele está zangado com eles
porque eles estão se machucando. E ele diz: "Então eu
mandarei minhas enchentes contra eles". Falamos sobre a
enchente e falamos sobre por que a enchente foi enviada?
Dizemos: "Oh, foi maldade". As escrituras são muito, muito
específicas sobre o que é essa impiedade.

Dr. Avram Shannon:

12:01

Se você for, isto está fora do nosso bloco por hoje, mas se você
for a Moisés, Capítulo 8, versículo 28, basta virar a página, um
par de páginas lá, "E a terra era corrupta diante de Deus, e a
terra estava cheia de violência". A razão, segundo a Escritura, é
que o Senhor envia o dilúvio é a violência. Ele diz: "Olha, eu
disse que eles deveriam se amar um ao outro". Eles deveriam
me escolher, mas eles se odeiam. Eles odeiam as pessoas que
deveriam amar". Eles odeiam seu próprio sangue. E eu não
aguento mais". O que o Senhor odeia mais do que tudo é que
seus filhos se magoem uns aos outros.

John Bytheway:

12:41

No versículo 33, ao lado dele, escrevi os dois grandes
mandamentos e não estava acompanhando exatamente, mas
senti que em nossa Conferência Geral de outubro de 2021,
ouvimos que aqueles dois, "Ame a Deus" e "Ame seu próximo",
meia dúzia de vezes talvez de diferentes oradores preparando
suas palestras de forma independente. Mas acho que ambos
estão lá dentro: "Amai-vos um ao outro e escolhei-me a mim,
seu Pai". Ambos os dois grandes mandamentos estão sendo
violados ali.

Dr. Avram Shannon:

13:14

Se você fosse ferver o evangelho de Jesus Cristo, era a isso que
eu me dedicava, amar a Deus e amar seu próximo. E, é claro,
quando Jesus diz isso nas escrituras, ele está citando a Lei de
Moisés. "Ame a Deus" vem do Deuteronômio e "Ame seu
próximo" vem do Levítico.

John Bytheway:

13:30

Qual é então o grande mandamento na lei que eles significam
na Torá.
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Dr. Avram Shannon:

13:34

Sim. E assim, vale a pena notar, isto não é algo que Jesus
inventou. Este tem sido o padrão do Senhor para sempre. A
compaixão do Senhor não significa que ele não vai enviar a
enchente, mas é isso que o faz chorar. 37: "Mas eis que seus
pecados estarão sobre a cabeça de seus pais; Satanás será seu
pai, e a miséria será sua desgraça; e todo o céu chorará sobre
eles, mesmo toda a obra de minhas mãos; por que não hão de
chorar os céus, vendo que estes sofrerão? "Há algumas coisas
que eu acho que são poderosas sobre isto. Uma, quero dizer,
você provavelmente sabe disto instintivamente. As pessoas que
estão mais próximas de você são as pessoas que mais podem
lhe fazer mal. Algum estranho diz algum comentário aleatório
na internet, você é como se estivesse tirando água das minhas
costas. Mas seu irmão, sua irmã, sua esposa, seus filhos, seus
amigos, isso é o que realmente dói.

Dr. Avram Shannon:

14:36

Uma das coisas que eu acho que Moisés 7 ensina tão
fortemente é que Deus ama seus filhos o suficiente para ser
vulnerável. Ele ama seus filhos o suficiente para que ele se deixe
chorar. E para mim, oh, apenas o pensamento de que eu sou
amado o suficiente, que quando eu machuco novamente, você
olha para isto, e você vê novamente, eu gosto de seu ponto de
vista lá mais cedo, John. Você vê todas essas pessoas fazendo
coisas ruins e Satanás olha para cima e diz: "Esta é a melhor
coisa de todos os tempos". Ele adora isso. Ele ri. E você vê o
Senhor olhar para baixo e você vê que eles se machucam uns
aos outros e isso o faz chorar. E então o faz chorar ainda mais
que ele tem que causar mais, porque ele tem que parar isto. Ele
não pode, mais uma vez, eu disse esta palavra, mas vou dizê-la
novamente, a única coisa que Deus odeia mais do que qualquer
outra coisa é que seus filhos se magoem uns aos outros. Acho
que o que Jesus diz sobre o que acontece, sua opinião sobre as
pessoas que abusam das crianças.

John Bytheway:

15:41

Sim. Melhor do que uma pedra de moinho ser... Sim.

Dr. Avram Shannon:

15:45

Ele diz para amarrar uma pedra gigante ao pescoço deles e jogálos no oceano. E mais uma vez, este é o cara simpático de Deus.
Adorei seu ponto de vista, de manhã com aqueles que choram,
mais cedo. Uma das coisas que eu amo em Moisés 7 é este
reconhecimento de que quando você chora, você nunca chorou
sozinho. É um mundo solitário e monótono lá fora. É um lugar
terrível. Há muita coisa para chorar. Mas eu adoro lembrar,
novamente, que o Deus que chora reconhece que... Mais uma
vez, você nunca chorou sozinho e há poder real nisso.

John Bytheway:

16:21

Eu acho que... Você tem a minha mente correndo. Adoro como
a história de Jó começa quando os amigos vêm e apenas se
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sentam com eles. Assim que eles abrem a boca, tudo vai para o
sul. Mas quando eles apenas vêm e choram com ele que está de
luto, que conforto deve ter sido para Jó: "Meus amigos estão
aqui". Vem à mente Hebreus 4:15, que fala de Jesus, mas diz:
"Não temos um sumo sacerdote, que não possa ser tocado com
o sentimento de nossas enfermidades". Ele não é um Deus que
está observando à distância. Uau, vejam só. Mas Ele sente isso
conosco. Ele está de luto conosco quando estamos de luto e
vendo a maldade, isso o toca e ele chora.
Dr. Avram Shannon:

17:08

Basicamente a resposta à pergunta é a de Enoque: "Como você
pode chorar?" E Deus diz: "Como eu não posso?" Isto está
diretamente ligado ao dilúvio, versículo 40: "Por isso, por isto
chorarão os céus, sim, e toda a obra das minhas mãos".

John Bytheway:

17:24

Eu nunca... Meu Deus, nunca conectei isto com a enchente. Isto
é tão bom.

Dr. Avram Shannon:

17:31

Moisés 7 entende que o dilúvio é Deus chorando e que é lindo.
"E aconteceu que o Senhor..." Este é o ponto de vista de Josué
no artigo que sugeri. "E aconteceu que o Senhor falou a Enoque,
e contou a Enoque todos os feitos dos filhos dos homens; por
isso Enoque soube, e olhou para sua maldade, e sua miséria, e
chorou e estendeu seus braços, e seu coração inchou como a
eternidade; e suas entranhas ansiaram; e toda a eternidade
tremeu". Enoque olha e diz, parte de toda esta visão é que o
Senhor diz: "Deixe-me mostrar-lhe a maneira como eu vejo as
coisas, só por um momento". Ele já construiu Zion, mas Enoque
tem este problema onde ele diz: "Mas tudo é ótimo". E o
Senhor diz: "Sim, tudo é ótimo". Mas nem tudo é ótimo". E acho
que isso é uma coisa chave. Mais uma vez, é uma conexão
direta.

Dr. Avram Shannon:

18:19

"Enoque também viu Noé". E toda a administração de Noé. Este
é o versículo 42. "Enoque também viu Noé, e sua família; que a
posteridade de todos os filhos de Noé deveria ser salva com
uma salvação temporal". E: "Por isso Enoque viu que Noé
construiu uma arca; e que o Senhor sorriu sobre ela". Mais uma
vez, você tem ali aquela bela conexão entre as enchentes e o
pranto, mas o Senhor sorri. E, é claro, pode haver ali conexões
do arco-íris. Há esta coisa divertida com isso. Mas Enoque não
está convencido. Versículo 44, "Enoque viu isto, teve amargura
de alma, e chorou... e disse... eu me recusarei a ser consolado".
Agora, isto aqui é realmente intrigante porque a primeira coisa
que ele diz ao bom Deus, ele diz: "Está bem, como queiras".
Como você pode chorar?" E Deus diz: "Como eu não posso
chorar?". Enoque diz: "Você está certo. Eu não posso ser
consolado nunca".
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Dr. Avram Shannon:

19:09

Mas o Senhor disse a Enoque: "Levantai o vosso coração e
olhai". E assim, é realmente intrigante aqui porque o Senhor diz:
"Vamos chorar e vale a pena chorar por isso". Não há vergonha
em suas lágrimas, Enoque. Não há vergonha em minhas
lágrimas. Vale a pena chorar, mas isso não é o fim da história
aqui". "E aconteceu que Enoque olhou; e de Noé, todas as
famílias", disse ele, "Certo, quando isso vai acabar? Quando
podemos ter tudo isso?" Agora, vamos voltar a isto, mas eu
quero... Uma de suas perguntas, porque ele fez suas perguntas
repetidas vezes: "Quando isso vai ser... Quando virão os justos?
Será que eles terão compaixão? Quando vamos descansar?"

Dr. Avram Shannon:

19:50

E essa é a coisa chave que quero falar sobre isso. No versículo
58. Nós voltaremos. Vamos continuar por um segundo. Nós
voltaremos. "E, novamente, Enoque chorou e chorou ao Senhor,
dizendo: Quando descansará a terra?" Está bem. O que eu
quero fazer aqui por um segundo é apenas jogar um pequeno
jogo lógico aqui. Está bem. Noé e o hebraico era Noé, e Noé
significa descanso. Mais tarde, Moisés 8 e Gênesis vai entender
isso em termos de compaixão, e coisas assim. Mas a palavra que
Noé, Noé, Noé, Noé significa descanso. E assim, quando se
começa a comer, esta pergunta sobre quando a terra vai
descansar, é uma peça de teatro até mesmo sobre Noé. E esta
idéia de que Noé foi enviado para lá para descansar, mas ainda
não está lá.

John Bytheway:

20:41

Certo. Este é um daqueles que acabei de ouvir e, oh, eu pensei:
"Tenho que perguntar isto a Avram quando ele chegar". Porque
eu não acho que seja uma escritura, acho que é uma lenda
judaica ou algo assim, que você talvez saiba. Mas ouvi dizer que
quando as águas do Mar Vermelho engoliram os egípcios que os
hebreus do outro lado começaram a cantar e o Senhor disse:
"Como você pode cantar quando tantos dos meus filhos estão
se afogando no mar?". E eles encurtaram seus hallels, seus
elogios a meio hallels. Isso lhe soa bem?

Dr. Avram Shannon:

21:24

Sim. Há tradições sobre isso e algumas das tradições rabínicas.
Sim. Não tenho uma fonte fora do topo da minha cabeça. Eu
posso encontrá-la.

John Bytheway:

21:33

Ok. Eu adorei a história porque quero que seja verdade. Apenas
me diga que é verdade. Eu quero que seja verdade.

Hank Smith:

21:41

-Se for verdade.

Dr. Avram Shannon:

21:42

Certamente é rabínico se é verdade ou não. Sou todo a favor,
mais pessoas lendo Rabbis...
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John Bytheway:

21:50

Eu adoro a idéia de que foi assim. É ao ver "Estes sofrerão", no
final do versículo 37, que ele teve que engolir os egípcios. Ele
não gostou. E também não deveria gostar. Você não deveria
cantar ali porque eu só tinha que acabar com estes egípcios. E o
primeiro lugar que ouvi isso foi numa palestra do Élder Marion
D. Hanks e acho que ele só menciona isso como uma lenda ou
uma tradição. "Como você pode celebrar quando meus filhos
estão se afogando no mar?" Então eles encurtam suas canções
de louvor pela metade, para metade de hallels ou algo parecido.

Dr. Avram Shannon:

22:26

Agora é realmente intrigante em termos de como o Senhor quer
que interajamos, mesmo quando as coisas estão ruins.

John Bytheway:

22:36

Estou intrigado que comecemos com esta visão com Deus
chorando e agora temos Enoque apenas chorando enquanto ele
vem a conhecer mais a mente de Deus e começa a ver o
mesmo. Tudo isso vem depois: "Sim, temos Sião. Zion habitará
em segurança para sempre".

Dr. Avram Shannon:

22:54

Sim.

Hank Smith:

22:54

Nós somos bons. Você não está feliz, Deus? Você não está feliz?

John Bytheway:

22:59

E o Senhor lhe mostra tudo isso e agora ele pensa: "Eu me
recuso a ser consolado".

Dr. Avram Shannon:

23:04

Mas novamente, a beleza disso é que... E mais uma vez, eu amo
que Enoque esteja persuadido, mas também amo a maneira
como o Senhor continua a confortá-lo. Ele continua a dizer: "Há
uma saída". Está tudo bem". O que vai acontecer? 46, "Estará
no meridiano dos tempos".

Hank Smith:

23:24

Isto toca como um filme muito bom. Você tem felicidade e fica
muito escuro, e então o que vai acontecer no final? Qual ... qual
vai ser a conclusão?

Dr. Avram Shannon:

23:34

E ele diz: "Enoque viu o dia da vinda do Filho do Homem". Ele se
alegra, mas novamente, e é claro, este é o termo cristão, o
termo cristão. "O Justo é levantado, e o Cordeiro é morto desde
a fundação do mundo". Novamente, somente os cristãos ficam
entusiasmados quando alguém morre. Enquanto for Jesus,
ficamos tipo: "Ele está morto agora, rapazes".

Hank Smith:

23:59

Bem, quero dizer, Avram, eu vejo beleza aqui em Enoque. "Eu
me recuso a ser consolado". O Senhor diz: "Não choreis". Eu
tenho sua resposta". E quem Ele vê? Ele vê o Salvador. "Sim. Eu
tenho sua resposta".
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Dr. Avram Shannon:

24:13

Sim. E mais uma vez, estes termos de tipos em Cristo, é claro,
isto faz de Jesus o grande Noé. Ele é aquele que realmente diz...
"Eu vi..." Eles são salvos com uma salvação temporal em 42.
Mas, é claro, Jesus diz que tanto a salvação temporal, como a
salvação eterna, e Enoque, ele vai com isto. Veja é a terra
chorando, em 49, Enoque diz: "Você pode ter compaixão sobre
a terra, por favor, ajude-a". Mas então Enoque sabe como isto
funciona, 50: "Eu te peço, Senhor, em nome do teu Unigênito,
mesmo Jesus Cristo, que tenhas misericórdia de Noé e de sua
semente, para que a terra nunca mais seja coberta pelas
enchentes". Ele tem este general: "Por favor, tenha piedade". E
ele diz: "Peço-lhe em nome de Jesus, não mais enchentes". Em
51, o Senhor diz: "Sim, esse é o pacto que faremos".

John Bytheway:

25:07

Você sabe o que eu adoro no versículo 47, se eu puder voltar
atrás?

Dr. Avram Shannon:

25:10

Sim, por favor, faça.

John Bytheway:

25:11

É uma coisa estranha, de tempo linear. "O Cordeiro é morto
desde a fundação do mundo". Quer dizer, o Cordeiro foi morto
no meridiano do tempo, mas ele está falando, o Cordeiro é
morto, soando como na vida pré-terra, a Existência Pré-Mortal,
e exatamente essa idéia. Esse sempre foi o plano, que o Filho de
Deus viria e morreria. E desde a fundação do mundo, e estou
pensando em nosso amigo, Brad Wilcox, que disse que a
Expiação era o Plano A, não era o Plano B, porque Adão e Eva
fizeram uma bagunça de coisas. Era a partir da fundação do
mundo que isto ia acontecer desta maneira. Então o que você
faz com essa frase interessante: "O Cordeiro é morto desde a
fundação do mundo", estou olhando para isso com razão?

Dr. Avram Shannon:

25:56

Sim, isso é o que diz. Porque você acha a linguagem semelhante
no Apocalipse correta: "Digno é o Cordeiro que foi morto". E há,
"Antes da fundação do mundo", até mesmo, diz lá. E parte disso
eu acho que é, em primeiro lugar, uma boa maneira de
rejeitarmos nossa noção do que significa ser o Cordeiro de
Deus. Falamos do Cordeiro de Deus de alguma forma como
Jesus, o Cordeiro de Deus, porque ele é felpudo e fofinho, como
cordeiros são macios, doces e inocentes.

Dr. Avram Shannon:

26:23

Essa não é a imagem que está sendo usada aqui. A imagem aqui
é um cordeiro com sua garganta cortada. Nós somos o cordeiro
que foi morto. E assim, esta idéia do Cordeiro de Deus, é a
imagem sacrificial, seja isto o que Enoque vê ou não em Moisés
7, como João vê no Apocalipse, ele vê o Cordeiro morto, é o
Cordeiro que ele vê ali, e este é Jesus. E penso que ele se
alimenta disso é uma das coisas grandes e distintas de ser
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cristão, é nossa crença de que fundamentalmente nossa origem
está ligada ao fato de que nosso Deus estava disposto a morrer
por nós. E, como você aponta aí, este é o jeito que sempre foi,
este é o plano, este é o caminho, este é o objetivo.
Hank Smith:

27:08

Há um paralelo interessante aí, você está falando do Apocalipse,
Capítulo 5, onde John está chorando, certo? Ele está chorando
porque não há ninguém que possa salvar a terra. Não há
ninguém. E então, um dos Anciãos diz: "Não chore". Assim
como o Senhor disse a Enoque: "Não chore". Veja, aqui está a
resposta". O Cordeiro é a resposta.

Dr. Avram Shannon:

27:28

Há uma resposta para isto. 52 foi intrigante porque 52 foi um
daqueles lugares que sugere que a inundação poderia ter sido
entendida como uma inundação local ao invés de uma
inundação mundial, 52. "E ele enviou um decreto inalterável,
que um remanescente de sua semente deveria ser sempre
encontrado entre todas as nações, enquanto a terra deveria
permanecer de pé". Se Noé é o progenitor de toda a terra,
então uma promessa de que uma semente remanescente é
encontrada ao redor da terra não é uma promessa significativa,
porque toda a terra é um remanescente de sua semente. Há
evidências nas escrituras, a mesma coisa. Diz em Gênesis que
toda a terra será inundada. Mas é claro que o hebreu lá será
"eretas", e "eretas" significa "terra". E assim, você poderia
traduzir que toda a terra será inundada. Não estou dizendo que
a inundação não foi mundial. Isso está acima do meu salário
para fazer essa afirmação. Mas há lugares nas Escrituras,
inclusive aqui na Escritura de Restauração, que são sugestivos
de que pode não ter sido.

John Bytheway:

28:32

Bem, é como o Livro de Mórmon, diz: "A face de toda a terra foi
mudada". Bem, eu não sei como eles sabiam disso por... Bem,
pelo que podemos ver em cima disto aqui, pirâmide, quero
dizer, não sei o que eles realmente significam a terra.

Dr. Avram Shannon:

28:49

53, "E disse o Senhor: Bendito seja aquele por cuja semente virá
o Messias; pois ele diz: "Eu sou o Messias, o Rei de Sião", e isso
é distintivo, mas isso é realmente divertido, antigamente
também, porque a maioria dos lugares no Antigo Testamento,
Sião significa Jerusalém, que é naturalmente onde o antigo
Messias seria rei, sua capital estaria em Jerusalém. E assim, isto
tem para nós amplas referências em Moisés 7, mas também
poderia facilmente estar falando de qualquer Messias que fosse
o Rei de Sião. E assim, há diversão com isso. "Quem entra pela
porta e sobe por mim jamais cairá; portanto, benditos sejam
aqueles de quem falei, pois sairão com cânticos de alegria
eterna". E você tem, novamente, esta montanha-russa
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emocional quase aqui nesta visão em Moisés 7, mas depois
Enoque acrescenta esta pergunta: "Quando o Filho do Homem
vier em carne e osso".
Dr. Avram Shannon:

29:42

Vamos colocar a pega, quando isso vai acontecer? E então, esta
imagem de Noé: "Quando a terra vai descansar? Por favor,
mostre-me". E o que ele vê é a crucificação. "Olhe, e ele olhou e
viu", este 55, "O Filho do Homem levantado na cruz, segundo a
maneira dos homens".

Hank Smith:

29:58

É aí que a terra descansa.

Dr. Avram Shannon:

29:59

Exceto isso, e é aqui que se diverte, 56, "E ouviu uma voz alta; e
os céus se velaram; e todas as criações de Deus choraram; e a
terra gemeu; e as rochas foram alugadas". É por isso que em 58,
Enoque é como, "Isto é descanso?". Ele vê terremotos ...o
terremoto das crucificações, ele pensa: "Isto é descanso...".
Quando a terra vai descansar?" 59: "E Enoque viu o Filho do
Homem subir até o Pai; e chamou ao Senhor, dizendo: Não
voltarás tu ... ? "

Dr. Avram Shannon:

30:31

Ele vê o Senhor antes da fundação do mundo. Este tem sido
sempre o plano. Mas ele vê a terra lamentar e diz: "O que está
acontecendo aqui? Mostre-me quando o Senhor vier". E eles
vêem o Senhor chegar e o Senhor é crucificado e há terremotos.
E ele diz: "Quando é que a terra vai descansar? Quando você vai
voltar? Por favor, você virá novamente"? E isto é uma coisa
chave, a propósito, enquanto falamos de alianças no Antigo
Testamento, Moisés 7 entende a aliança que Deus faz com Noé,
com Abraão no Monte Sinai, e portanto a aliança do Evangelho
como estando em continuidade com a aliança que ele faz aqui
com Enoque. É parte desta promessa que ele faz a Enoque.
"Não voltarás tu? Porque tu és Deus, e eu te conheço, e tu me
juraste, e me ordenaste que eu pedisse em nome do teu
Unigênito; tu me fizeste, e me deste o direito ao teu trono, e
não de mim mesmo".

Dr. Avram Shannon:

31:31

Ele diz: "Olha, tem..."

Hank Smith:

31:33

"Eu não fiz isso, você fez".

Dr. Avram Shannon:

31:34

"Eu não fiz isto, mas pela tua própria graça; por isso te pergunto
se não voltarás à terra". E o Senhor diz: "Sim". Parte do porquê
deste capítulo ser tão importante para a Restauração é esta
noção da causa de Sião. Mas a outra razão é porque,
fundamentalmente, o propósito da construção de Sião é
preparar a Terra para a vinda de Jesus Cristo. Chegando lá em
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62, Righteous descerá. Verdade. Fui enviado para fora da terra.
"A justiça e a verdade farei varrer a terra como com um dilúvio,
para recolher os meus eleitos dos quatro cantos da terra, para
um lugar que prepararei, uma Cidade Santa, para que meu povo
cingisse seus lombos e estivesse olhando para a hora da minha
vinda; pois ali estará o meu tabernáculo, e será chamado Sião,
uma Nova Jerusalém".
Dr. Avram Shannon:

32:31

E há duas coisas que eu adoro nisto. Uma, é claro, esta é a
Restauração aqui. Mas duas, eu adoro isto porque Hank já nos
apontou anteriormente, esta idéia que Joseph Smith diz, a
causa de Zion é o grande objeto, a coisa que todos estão
ansiosos. E o Presidente Nelson disse: "A coisa mais importante
que você pode estar fazendo neste momento é o Encontro de
Israel". O que 62 nos lembra é que estes são a mesma coisa.

Dr. Avram Shannon:

32:58

Fundamentalmente, o trabalho de reunir Israel e o trabalho de
construir Zion são a mesma coisa. E esta idéia de se reunir e ser
um povo santo e construir uma cidade santa. Eu adoro a
maneira como o Senhor enquadra isto. E então para nós,
enquanto seguimos o atual conselho profético para reunir
Israel, também estamos construindo Sião. É tudo a mesma
coisa. É tudo obra de Deus. É para isso que serve a Igreja de
Jesus Cristo. Mas então, é tão bela. Conversamos com a nova
Jerusalém e com a velha Sião. "E o Senhor disse a Enoque: Então
tu e toda tua cidade os encontrarás ali, e nós os receberemos
em nosso seio, e eles nos verão; e nós cairemos sobre seus
pescoços, e eles cairão sobre nossos pescoços, e nós nos
beijaremos".

Dr. Avram Shannon:

33:46

Eu adoro o fato de que quando falamos sobre Enoque, falamos
sobre a Restauração, às vezes é mais fácil para nós, não sei,
ficarmos presos em nossa dispensa qualquer coisa, mas eu
adoro que Moisés 7 diga: "Um, é tudo o mesmo trabalho e,
dois, vamos nos conhecer e reconhecer um ao outro". E vai ser
ótimo". Eu amo isso.

Hank Smith:

34:08

Sim. É um lindo, quero dizer, este é um lindo capítulo de: "Você
vai vir de novo"? "Sim, eu irei. Vou enviar uma Restauração, um
edifício de Zion. E então eu estarei lá".

Dr. Avram Shannon:

34:23

Com a revelação novamente, que naturalmente é também
sobre a vitória final de Cristo, onde o Senhor e o Apocalipse
dizem: "E eu vou enxugar todas as lágrimas". 64 versículo:
"Haverá a minha morada, e será Sião, que sairá de todas as
criações que fiz; e, pelo espaço de mil anos, a terra descansará".
Aí está sua promessa, Enoque, aí está seu descanso". "E
aconteceu que Enoque viu o dia da vinda do Filho do Homem,
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nos últimos dias, para habitar na terra em retidão". Eu amo-a
porque, é claro, ela enquadra todo este plano de salvação aqui.
Ele começa de volta às 6, 6 é tudo sobre Adão, e a Queda e a
Redenção. E então tudo isto é sobre Jesus Cristo e a salvação.
São apenas coisas lindas.
Hank Smith:

35:05

Sim. É interessante. Começa com uma cidade que Enoque
construiu e a visão termina com a cidade que nós construímos.

Dr. Avram Shannon:

35:14

Que nós construímos e estas duas coisas vão se unir. Não é
engano, nós também chamamos a nossa de Zion. Eles são a
mesma cidade.

John Bytheway:

35:21

Tão apanhado no, e então eu penso que há certas frases aqui
que eu sou apenas, "Oh, Joseph Smith inventou isso". "Seu
coração inchou como a eternidade; suas entranhas ansiavam; e
toda a eternidade tremeu". Uau.

Dr. Avram Shannon:

35:37

Seus intestinos anseiam, isto reflete noções antigas de
sentimentos. São seus rins. "Onde pensamos com a cabeça e
poucos com o coração, os antigos direitos pensavam com o
coração e sentiam com seus rins". Os rins eram a sede da
emoção no Israel antigo. Então, novamente, em 3 Néfi, Jesus diz
a mesma coisa: "Minhas entranhas estão doloridas dentro de
mim". Ou Jeremias, ele está falando de seus sentimentos em
seus rins. O que ele diz: "E os pensamentos de seus corações
estavam longe de mim". É porque você pensa com seu
coração". Nós não sabíamos se você pensava com seu cérebro,
há uma razão pela qual os antigos egípcios o jogaram fora.

Hank Smith:

36:10

Sim. Para que serve isso?

Dr. Avram Shannon:

36:12

Os textos médicos gregos falam sobre o resfriamento do
sangue. Talvez tenha resfriado o sangue. Na verdade, não
tínhamos certeza para que era o cérebro. E você vê o anseio
intestinal ou o sentimento intestinal ou qualquer outra coisa
que reflita noções antigas de emoção e pensamento que reflita
o Israel antigo.

Hank Smith:

36:27

Ei, Avram, você acha que Moisés 7, versículo 62, "É assim que
eu vou trazer a terra para descansar". Justiça que enviarei do
céu para baixo". Poder-se-ia dizer Apocalipse vindo do céu.
"Verdade que sai da terra para dar testemunho mais do que
gerado", para mim, uma referência ao Livro de Mórmon.

Dr. Avram Shannon:

36:45

Quase sempre na Escritura de Restauração. Obviamente, eles
estão se rifando de Isaías, que provavelmente tem algo mais em
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mente aqui. Mas como lemos isto na Restauração é a
Restauração de José, como o Senhor dá revelação a José na
Restauração, é isso que ele quer dizer. "Verdade fora da terra".
Justo fora do céu" é Moroni. A "Verdade fora da terra" é o Livro
de Mórmon. Quase sempre, isto é enquadrado da mesma forma
que quase sempre em Doutrina e Convênios, o maravilhoso de
que vamos nos perguntar se ele está falando é o Livro de
Mórmon. Portanto, sim, esta é absolutamente uma maneira de
ler isso. Porque mais uma vez, é assim que entendemos. E
especialmente no versículo 62, que é tudo sobre o trabalho da
Igreja Restaurada de Jesus Cristo.
Hank Smith:

37:28

Este capítulo, Moisés 7, me lembra um pouco Jacob 5 em que
chegamos a um momento de: "Oh, não. Tudo isso é horrível. O
que vamos fazer"? E então este momento de redenção logo no
final. O Livro das Revelações é da mesma maneira. Vejam como
é terrível, terrível, terrível... A redenção. E então você tem
Moisés 7, seguindo essa mesma trilha.

Dr. Avram Shannon:

37:49

Este tipo de literatura, este tipo de escritura. Porque há muitas
razões para profecia. Há muitas razões nas Escrituras para a
profecia, mas esta profecia particular como revelação, como
este fim dos tempos, do tipo fim do mundo, é
fundamentalmente concebida para dar esperança aos crentes.
Esse é o propósito fundamental por trás disso. E nós tendemos
a recorrer a este tipo de coisas quando as coisas estão ruins.

Hank Smith:

38:19

Porque isso até coloca os maus momentos na profecia. Satanás
tinha uma grande corrente em sua mão.

Dr. Avram Shannon:

38:24

Oh, agora mesmo, aqui mesmo, eu vejo isto. Quando as coisas
estão muito boas, há outras Escrituras nas quais nos
concentramos. Mas quando as coisas estão ruins, dizemos:
"Vamos falar sobre Jesus Cristo voltando no fim do mundo". Na
Igreja do século XIX, muito sobre a vinda de Sião. No século 20,
quando as coisas eram muito boas para a Igreja, passamos
menos tempo falando sobre essas coisas. Mas acho que, como
as coisas voltaram a ficar ruins para nós um pouco mais, acho
que estamos vendo mais disso em nosso discurso e mais disso
em nossos ensinamentos.

Hank Smith:

38:53

Que grande visão.

Dr. Avram Shannon:

38:55

A única coisa é que, é claro, no final... Isto responde à pergunta,
o que significa que Enoque não era nada e que Deus o levou,
bem, significa tradução. Até mesmo levá-lo para o céu. Moisés 7
responde a essa pergunta sobre o que aconteceu. Bem, ele
subiu para viver com Deus para sempre, e depois descerá
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novamente quando Deus vier novamente. Moisés 7, resolve o
botão e explica o que está acontecendo com ele.
Hank Smith:

39:16

Joseph Smith ocupou um pequeno espaço entre quatro versos e
se esticou.

Dr. Avram Shannon:

39:21

E o esticou.

John Bytheway:

39:22

Tão amplo quanto a eternidade.

Dr. Avram Shannon:

39:24

Este é um dos lugares onde, como li JST e Gênesis, em alguns
lugares, eu penso: "Ok, Joseph, eu vejo o que você está fazendo
lá, mas eu vejo o que Gênesis está fazendo lá". E eu estou com
os dois. Uma das coisas que eu acho que é muito importante
quando lemos JST para Gênesis é ler ambos, leia Gênesis e JST
para Gênesis. Não faça só essa, porque ambos lhe ensinam algo.
Uma das coisas que eu amo sobre a Pérola de Grande Valor, e
eu amo especialmente sobre Moisés 7 aqui, você também viu
Moisés 1, Deus tem prazer em nos ensinar. Enoque tem estas
perguntas. Como você pode chorar? Quando a terra vai
descansar? E o Senhor não diz: "Eu não...". O Senhor diz: "Deixeme mostrar-lhe". Deixe-me dizer-lhe. Deixe-me ensiná-lo".

Dr. Avram Shannon:

40:09

Joseph Smith da mesma forma. Ele tinha esta pergunta. Ele
disse: "Onde posso encontrar salvação para meus pecados?
Onde posso encontrar a igreja que me mostrará Jesus"?
Continue a responder a essas perguntas. E toda esta coisa
bíblica? O que eu posso fazer com ela? E continua a responder e
a revelar. É lindo. Porque temos tudo isso junto. Eu
simplesmente amo isso sobre Moisés 7. A parte que acabamos
de ler ali foi tão importante por causa da construção de Zion.
Reunindo Israel, construindo Sião, este é o trabalho da
Restauração. Pode ser que para os santos ou para os seguidores
de Jeová, nos tempos antigos, nos dias do Gênesis, eles não
precisavam saber isso de Enoque, porque não era tão útil para
eles.

Dr. Avram Shannon:

40:52

Obviamente, eles estão preocupados com suas próprias coisas,
mas para você e para mim hoje, é para isto que estamos aqui.
Estamos aqui para construir Zion. Estamos aqui para preparar a
terra para que Jesus venha novamente, assim descansaremos
novamente. E sou tão grato por isto, apenas pelo poder que
temos de Joseph Smith, que o expõe no início da Restauração
aqui e diz: "Este é o seu trabalho". E agora nosso trabalho é sair
e fazer isso.
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Hank Smith:

41:14

Uau. O pequeno intervalo entre os versículos do Gênesis me
lembra um Abinádi onde lhe fazem uma pergunta: "Quem é que
publica a paz? E depois, cinco capítulos mais tarde, ele pensa: "E
é quem publica a paz". Como se ele pegasse uma pequena coisa
e a expandisse. Joseph Smith pegou estes versinhos minúsculos
no Gênesis e através de mais uma centena de versos entre eles.
Joseph Smith é um profeta.

Dr. Avram Shannon:

41:39

E parte do porquê de ser tão importante com Abinadi é que ele
está fazendo um argumento. Tudo isso é a super estrutura a seu
respeito sobre: "E é por isso que estamos publicando a paz,
rapazes". Tudo em 53, tudo com todos esses Dez
Mandamentos, tudo isso, ele está respondendo à pergunta
deles.

Hank Smith:

41:52

Isto é realmente fantástico. Você falou de nós como um povo
escolhendo isto e parte de Moisés 7 é o Senhor dizendo: "Eles
vão escolher isto, eles vão".

Dr. Avram Shannon:

42:01

Vai chegar. Não se preocupe.

Hank Smith:

42:03

A fé que ele tem nos Santos dos Últimos Dias, que eles farão
isso. Observe-os, Enoque.

Dr. Avram Shannon:

42:08

Deus confia em nós. E isso é poderoso.

Hank Smith:

42:12

Mas ele acredita que podemos construir este lugar.

Dr. Avram Shannon:

42:14

Sim. Ele confia em nós. E às vezes ele confia mais em nós do que
talvez eu confie em nós. Eu sou um crente firme na igreja de
três horas. Portanto, eu realmente me esforcei. Acho que
precisamos de mais igreja, não menos igreja, Deus, mas
acontece que Deus confia mais em Sua Igreja do que em mim.

Hank Smith:

42:31

Avram, Dr. Shannon, você é tão fantástico. Isto tem sido tão
divertido. Acho que nossos ouvintes estariam interessados em
sua história. Uma mãe que é judia e se converte a um santo dos
últimos dias, então você estudou judaísmo como uma carreira,
e aqui você está acreditando em um santo dos últimos dias.
Você pode nos contar um pouco dessa jornada?

Dr. Avram Shannon:

42:54

Claro. Antes de tudo, eu sempre soube que queria ser um
acadêmico. Descobri o que era um PhD quando tinha oito anos
de idade. E eu disse: "Eu quero um desses". Eu me transferi para
cá e estava procurando aulas de idiomas e havia uma aula de
hebraico moderno, que era a única que havia, porque eu fui
baleado no meio do semestre e qualquer coisa assim. Então,
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comecei com o hebraico moderno. Mais uma vez, culpo minha
mãe que me deu o nome de Avram. Se ela me chamasse de
Fred, eu acabaria em estudos chineses ou qualquer outra coisa.
Mas ela me deu o nome de Avram, então eu faço estudos
judaicos. Mas sempre houve uma pergunta, uma longa conversa
com minha esposa. Se eu realmente queria fazer de minha
religião, meu trabalho, não ter essa divisão. E honestamente, foi
Moisés 7 e a consagração que disse: "Bem, sim".
Dr. Avram Shannon:

43:47

E eu acho que isto é uma coisa chave no estudo acadêmico das
escrituras, o que a consagração diz, é que tudo pode ser
santificado e tudo precisa ser feito, feito, santificado. Mesmo
sem isso, de acordo com Moisés, meu trabalho é para minha
religião, não importa o que eu faça. Se eu entrei em física, se
entrei em qualquer coisa. Para ter esta noção de que, como
entendemos, como trabalhamos, como tentamos, esta idéia de
que o mundo é feito de fatos. Os fatos são ótimos. Eu adoro
fatos. Eu adoro aprender coisas. Eu amo as Escrituras. Eu amo
idiomas. É que, quanto mais eu aprendo, mais eu percebo o
pouco que sei. Mas é claro que o mundo é feito de
relacionamentos. E os fatos ou relacionamentos são
absolutamente sem sentido.

Dr. Avram Shannon:

44:42

E assim, quando penso no que aprendi, o que faço, como o faço,
como cheguei aqui. Novamente, de minhas primeiras aulas de
hebraico na BYU, de minhas aulas de hebraico e minhas aulas
de estudos judaicos em Oxford, de meu trabalho no Estado de
Ohio, há coisas que aprendi que eu disse: "Isso é um pouco
estranho". Sim. Sim, há. O mundo é um lugar esquisito". Há
coisas que estudei onde digo: "Não sei o que fazer com isso".
Sim. Sim, há". Às vezes, como santos dos últimos dias, e eu tive
que passar por isso, temos tantas boas respostas para tantas
coisas. Nós realmente lutamos quando temos que dizer: "Eu
não sei". E para mim, a coisa mais poderosa que aprender o que
aprendi, fazer um doutorado, fazer um mestrado, estudar todas
essas coisas, é "Cara, há muita coisa que eu simplesmente não
sei". Mas com isso, para mim, é por isso que a causa de Sião é
tão importante.

Dr. Avram Shannon:

45:53

Porque, fundamentalmente, não se trata do que eu sei. Zion
não é construído por mim conhecendo muitos dos verbos
hebraicos. Eu amo os verbos hebraicos. Sião não é feita pelo
conhecimento desta Escritura, ou daquela Escritura, ou deste, o
que quer que seja. Sião é construída pelos santos do Senhor que
trabalham juntos. E fundamentalmente, a razão pela qual eu
faço o que faço é porque quero construir Sião. E assim, ao
pensar em minha jornada e nas coisas que aprendi e nas coisas
que não aprendi, é só reconhecer que há tanta coisa que eu não
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sei. E às vezes eu paro para dizer: "Eu não sei disso". Mas o que
eu sei é que o Senhor, um, Ele me ama. Eu nunca chorei
sozinho. Eu tinha muitas causas. Este tem sido um ano terrível.
Tive muitas razões para chorar este ano, muitas razões. E
chorei, mas encontrei consolo e reconhecimento no fato de não
ter chorado sozinho e de nunca ter chorado sozinho.
Dr. Avram Shannon:

46:58

Quero dizer, sinceramente, fundamentalmente, sou parte do
evangelho de Jesus Cristo, porque preciso de Jesus Cristo. Eu
não posso fazer isto sozinho. E qualquer coisa que eu tenha lido,
as coisas legais, as coisas difíceis, as grandes coisas sempre me
lembram que em minha própria vida, como com Enoque,
quando eu vou encontrar descanso? O único descanso que
realmente vem para mim é através de Jesus. Não há mais nada
que eu tenha. Eu só preciso de Jesus.

Hank Smith:

47:27

Tão bom. Tão, tão bom. Queremos agradecer ao Dr. Avram
Shannon por estar conosco hoje. Uau, Avram, isso foi
simplesmente fantástico. E obrigado a todos que se juntaram a
nós ouvindo. Nós o amamos, agradecemos por seu apoio.
Temos produtores executivos a quem queremos agradecer,
Shannon e Steve Sorensen. Queremos agradecer aos nossos
patrocinadores de hoje, David e Verla Sorensen. Juntem-se a
nós em nosso próximo episódio de followHim.

John Bytheway:

47:57

Ei, queremos lembrar a todos que você pode nos encontrar nas
redes sociais. Venha nos encontrar no Facebook e na Instagram.
Adoraríamos se você se inscrever, avaliar e rever o podcast,
compartilhá-lo com seus amigos, isso seria fantástico. Vá para
followhim.co, followhim.co para quaisquer notas de show,
transcrições, quaisquer referências que você queira. 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 a
followhim.co para encontrar tudo isso.
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Hank Smith:

00:00

Olá a todos. Bem-vindos aos seguintesHIM favoritos desta
semana. Estamos fazendo algo diferente este ano, talvez vocês
já tenham visto, onde escolhemos uma pergunta que
recebemos dos jovens ou mesmo de nossos próprios alunos e
como que trazemos isso à tona como parte da lição desta
semana. John, a pergunta que recebi dos estudantes é esta
idéia, e vem em diferentes lugares, mas em Moisés 7, o Senhor
diz: "Não havia pobres entre eles". Ela vem à tona em 4 Néfi.
Surge um pouco no livro de Atos, esta idéia de que não há
pobres entre eles. Já tive alunos que disseram: "Devo eu estar
dando tudo o que tenho? Se eu não fizer isso, serei uma pessoa
má se eu vir um sem-teto na rua, e eu não vou lá e lhes dou
dinheiro ou os recebo e os levo para jantar? Isso é o que Jesus
faria. Onde está a fronteira entre eu viver minha vida e seguir
em frente e tentar alcançar este ideal"? Você tem alguma idéia
sobre isso? O que você diria?

John Bytheway:

01:06

Uau, essa é ótima, e vem à tona. Eu ensino no BYU Salt Lake
Center, e estamos no 4º Oeste, 3º Oeste. Vemo-lo exatamente
onde estamos.

Hank Smith:

01:14

Bem no centro de Salt Lake, sim.

John Bytheway:

01:16

Sim, um pouco disso. Acho que às vezes gosto de olhar para o
final do Sermão da Montanha. "Não pensem no dia seguinte no
que comerão, no que vestirão, no que vestirão".

Hank Smith:

01:25

Certo.

John Bytheway:

01:25

Literalmente? Devemos ir ao parque, jogar hacky sack, e
esperar... Deveríamos apenas ter outros nos alimentando?
Então, o Livro de Mórmon deixa isso claro. Ele estava falando
com os 12. "Vou cuidar de vocês", mas todos nós temos que
fazer isso.

Hank Smith:

01:42

Certo.

John Bytheway:

01:42

Temos que prover para nossas famílias. Olhamos a Proclamação
para o Mundo sobre a família. Eu deveria ser um provedor, mas
então eu também posso ter uma doação e pagar meu dízimo e
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ofertas rápidas, e esse é um dos desafios divertidos da vida.
Qual é o equilíbrio certo aqui para eu cuidar da minha família,
da minha casa, prover meus filhos e também fazer o que todo
cristão quer fazer? Isso é ajudar a prover...
Hank Smith:

02:07

Ajudar as pessoas.

John Bytheway:

02:07

... os pobres e as ofertas de jejum. Sou muito grato pelas ofertas
de jejum porque sei que elas serão distribuídas por pessoas que
estão tentando ao máximo se inspirar e como a igreja ajuda
com os desastres naturais e outras coisas. Não é apenas atirar
dinheiro para ela. É muito mais cuidadoso do que isso. Essa é
uma grande pergunta que é meio difícil de fazer em uma
favorita dos followHIM, mas eu acho que...

Hank Smith:

02:32

Sim.

John Bytheway:

02:33

... é bom que você esteja pensando. É um bom desafio para
tentar ter, qual é o equilíbrio certo para se descobrir isso em
oração? O que você responde, Hank?

Hank Smith:

02:40

Certo. Certo. Bem, eu diria, obviamente, que o Senhor quer que
você receba uma educação. Ele quer que você...

John Bytheway:

02:44

Sim.

Hank Smith:

02:45

... para conseguir uma carreira. Ele quer que você siga em
frente. Este é um de nossos muitos imperativos cristãos para o
qual estamos trabalhando. Eu diria que o Senhor muitas vezes
diz que não é necessário que um homem ou uma mulher corra
mais rápido do que eles têm força. Ele não espera que todos
nós sejamos a Madre Teresa. Madre Teresa é excepcional, mas
isso não nos dá a idéia de sermos como: "Bem, então eu não
tenho que me preocupar com isso de forma alguma". Não, eu
não acho que isso seja verdade, mas eu não começaria em
minha comunidade, para ser honesto. Quero dizer, se eu posso
fazer algumas coisas lá, obviamente, você quer fazer algum bem
lá, mas vamos colocar Zion dentro de você primeiro, e depois
vamos colocar Zion em seus relacionamentos próximos. Certo?
Então, vamos construir a partir daí. Você se lembra daquela
velha citação de Ezra Taft Benson? "O Senhor não trabalha de
fora para dentro". Você se lembra dessa citação?

John Bytheway:

03:37

Sim.

Hank Smith:

03:38

Ele trabalha de dentro para fora.
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John Bytheway:

03:40

De dentro para fora.

Hank Smith:

03:41

Ele diz...

John Bytheway:

03:41

Ele disse... sim, o Senhor... o mundo...

Hank Smith:

03:44

O mundo tiraria as pessoas das favelas.

John Bytheway:

03:47

... tirar as pessoas das favelas, mas Cristo tira as favelas das
pessoas...

Hank Smith:

03:50

Fora do povo.

John Bytheway:

03:51

... e então eles se retiram das favelas.

Hank Smith:

03:52

Sim.

John Bytheway:

03:54

Essa é uma ótima maneira de colocar as coisas, Hank. Quando
você começar aqui, limpe o recipiente interno. Esse poderia até
ser o título da palestra...

Hank Smith:

03:59

Certo.

John Bytheway:

03:59

... por onde você começa aqui. É um círculo de influência, um
círculo de preocupação do tipo de coisa.

Hank Smith:

04:06

Sim.

John Bytheway:

04:06

É uma boa discussão a ter e uma ótima pergunta. Não tenho
certeza se é uma resposta rápida, mas estou feliz que alguém
esteja fazendo a pergunta.

Hank Smith:

04:14

Sim, e eu...

John Bytheway:

04:15

Há...

Hank Smith:

04:15

Vou lhe dizer, John. Quando servi como funcionário financeiro
de uma ala, essa não é a chamada que recebo com muita
freqüência. Só aconteceu uma vez na minha vida, e fiquei tão
surpreso. Isto foi quando todas as doações passaram por aquele
escritório, certo? Agora, você pode fazer suas doações on-line.

John Bytheway:

04:34

Sim, certo.

Hank Smith:

04:34

Mas fiquei tão surpreso com a doação das pessoas. Não sei se
isso é um... Parece que estou nas escrituras, "A doação de uma
doação".
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John Bytheway:

04:45

Você tem dado um dado.

Hank Smith:

04:46

Dando uma doação.

John Bytheway:

04:47

Você deu um presente.

Hank Smith:

04:49

Havia pessoas dando tanto, não apenas dízimo, mas em ofertas
rápidas. Nas oferendas, elas eram... e nunca se teria adivinhado.
Eu nunca teria sequer sabido que esta pessoa está realmente se
empurrando em ofertas. Pensei que isso era tão... sempre ficou
comigo por anos mais tarde para ver as pessoas fazendo isso.
Mas novamente, você não quer chegar ao ponto em que está

Hank Smith:

05:17

... prejudicando sua família, suas chances de educação,
oportunidade, mas o Senhor exige muito de nós. Não queremos
dizer que Ele não é.

John Bytheway:

05:30

Sim. Você mencionou o verso. "Não é necessário que um
homem corra mais rápido do que ele tem força". Eu acho que,
logo depois disso, diz: "Mas veja que estas coisas são feitas com
sabedoria e em ordem".

Hank Smith:

05:39

Sim.

John Bytheway:

05:39

É algo em que você pensa, que você luta e tenta fazer o melhor
julgamento possível com alguma inspiração, mas sim, você
ainda tem papéis que tem que cumprir. Nós temos, Hank, como
pais, e maridos, e membros de nossa ala, então temos que
ganhar a vida, mas também queremos dizer: "Como posso, em
meus círculos, abençoar os pobres e necessitados que estão ao
nosso redor"? É uma grande, grande pergunta.

Hank Smith:

06:09

Sim, e você já me disse antes disso também, é que nem sempre
se trata de dinheiro. As pessoas podem ter uma grande riqueza
e ainda ser carentes, certo?

John Bytheway:

06:17

Sim.

Hank Smith:

06:18

Necessidade de um amigo...

John Bytheway:

06:18

De fato...

Hank Smith:

06:19

... necessidade de...

John Bytheway:

06:21

Sim. Eles costumavam dizer que a tríplice missão da igreja era
proclamar o evangelho, aperfeiçoar os santos, resgatar os
mortos. O Presidente Monson acrescentou o cuidado com os
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pobres e necessitados. Agora, foi reafirmado: "Viver, cuidar,
convidar, unir, viver o evangelho de Jesus Cristo, cuidar dos
necessitados". Essa é a frase completa. Pode não ser que eles
sejam pobres, mas podem ter uma necessidade, uma
necessidade emocional, uma necessidade de amizade, uma
necessidade de companheirismo. Cuidar dos necessitados. Viver
o evangelho. Cuidar dos necessitados. Viver, cuidar, convidar a
todos para entrar em Cristo e unir as famílias para a eternidade.
Obrigado por trazer isso à tona.
Hank Smith:

06:57

Sim. Quero falar de uma última história, se não houver
problema. A esposa de Jon Huntsman Sr. contou uma história.
Agora, John, se você não sabe quem é, Jon Huntsman, Sr., ele é
um membro da igreja que não começou muito rico, mas
terminou bastante, bastante rico. Não estamos falando de
centenas de milhões, ainda mais. Seu negócio prosperou. Bem,
sua esposa disse: "Muito antes de termos alguma dessa riqueza,
tínhamos nosso pequeno orçamento familiar, e cada um de nós
recebeu 50 dólares de nosso próprio dinheiro para gastar. Nós
nunca pedimos...". Você já ouviu esta história, John? Ele disse
que ela nunca...

John Bytheway:

07:39

Mm-mm (negativo).

Hank Smith:

07:39

... perguntou. Eles nunca perguntaram um ao outro: "O que
você está fazendo com seu dinheiro para gastar?" porque era
seu. Era o seu pequeno item de orçamento, 50 dólares de
dinheiro para gastar. Ela disse: "Eu nunca lhe perguntei o que
ele fazia com ele. Ele nunca parecia conseguir nada, mas eu
nunca lhe perguntei". Ela disse: "Eu comprei coisas para mim
mesma". Ela disse, depois de alguns anos disto, uma mulher se
levantou rapidamente em uma reunião de testemunho e disse:
"Eu não sei quem é, mas quem me tem dado 50 dólares por
mês nos últimos anos, eu te amo". Eu lhe agradeço". A esposa
de Jon Huntsman Sr. disse que ela olhou para ele, e ele apenas
olhou em frente. Ela disse: "Mas eu sabia que era ele". Ela disse:
"Ele sempre foi assim, que ele é um doador". Eu acho que
podemos nos dar. Vamos nos entregar à prosperidade dessa
maneira. Talvez haja algo a ver com isso. De qualquer forma,
John...

John Bytheway:

08:50

Sim, isso é ótimo.

Hank Smith:

08:50

... provavelmente só confundimos mais as pessoas, mas
esperamos que nós...

John Bytheway:

08:54

Sim.
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Hank Smith:

08:55

... nós ajudamos...

John Bytheway:

08:56

Bom tema.

Hank Smith:

08:56

... um pouco com isso.

John Bytheway:

08:57

[crosstalk 00:08:57]. Sim, volte e leia o discurso do rei Benjamin.
Ele até diz: "Se você não tem nada, diga: 'Eu daria se tivesse'".

Hank Smith:

09:05

Sim.

John Bytheway:

09:07

Ele está meio que falando, onde está seu coração? Esse é um
tipo de trabalho. Onde está o seu coração? "Eu daria se eu
tivesse", diz ele. Sim, vá ler novamente o discurso do rei
Benjamin. Também fica um pouco complicado, porque ele diz:
"Não somos todos mendigos?" e você deveria dar ao mendigo,
mas se você estiver no centro da cidade, há um pequeno sinal
que diz...

Hank Smith:

09:26

Por favor, não o faça.

John Bytheway:

09:26

... "Não dê aos panhandlers".

Hank Smith:

09:28

Sim.

John Bytheway:

09:28

Dar às agências assistenciais que realmente sabem como ajudar
as pessoas não apenas prolongar seu problema, mas realmente
ajudá-las, e isso é uma... sim, é uma boa discussão.

Hank Smith:

09:39

É. É uma boa discussão. Tenho certeza de que há opiniões
variadas. Espero que tenhamos acrescentado um pouco a isso
e...

John Bytheway:

09:46

A primavera avança para novos pensamentos, sim.

Hank Smith:

09:48

... Eu encorajaria... Sim.

John Bytheway:

09:48

Sim.

Hank Smith:

09:48

John, quando você disse: "Ei, tudo deve ser feito com sabedoria
e em ordem", eu gosto de dar às organizações das igrejas
porque sei que esse dinheiro vai chegar às pessoas que eu
espero que chegue.

John Bytheway:

10:00

Sim.

Hank Smith:

10:00

Certo? Ajuda humanitária...
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John Bytheway:

10:02

Alguém que já fez a pesquisa e o trabalho.

Hank Smith:

10:02

... ofertas rápidas

John Bytheway:

10:02

Certo.

Hank Smith:

10:02

Sim.

John Bytheway:

10:05

Eles sabem como realmente ajudar, não apenas atirar dinheiro
para ele. Sim.

Hank Smith:

10:08

Sim. Há um custo muito, muito baixo que vai pagar qualquer
pessoa ao longo do caminho. Eu me lembro do Presidente
Hinckley dizer isso. Essa ajuda humana, a cada 100 centavos de
dólar, vai chegar a essas pessoas. Eu gosto dessa confiança
nessa sabedoria em ordem. Bem, obrigado por se juntar a nós
hoje. Espero que tenhamos acrescentado um pouco em seus
pensamentos sobre isto, mas você pode nos escrever. Você
pode nos enviar uma pergunta que você tem. Esperamos
trabalhá-la em uma semana de followHIM favoritos, então
junte-se a nós na próxima vez. Pode ser a sua pergunta.

Moses 7 followHIM Podcast NOTAS E TRANSCRICOES Page 63

