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"Noah encontrou a graça nos olhos do Senhor"

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:
Podemos dobrar a vontade de Deus para a nossa própria vontade? A Dra. Krystal Pierce compartilha sua
experiência sobre a cultura pós-diluviana e compartilha insights sobre a arqueologia dos templos
zigurates, a torre de Babel, o Dilúvio, e a socialidade e o chamado de Noé.

Parte 2:
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Dr. Krystal Pierce retorna, e discutimos a maldade no tempo de Noé nos ajuda a nos prepararmos para a
Segunda Vinda, a importância dos convênios, e como os símbolos dos convênios nos permitem lembrar
da Expiação e do Salvador.

Códigos de tempo:
Parte 1
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●
●
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●
●
●
●
●
●
●

00:00 Bem-vindo à Parte I
00:53 Introdução do Dr. Krystal Pierce
04:18 Instruções sobre como estudar o Antigo Testamento
05:50 Literal vs. figurativo no AT
12:22 M Russell Ballard e Anthony Sweat citam a importância de uma boa bolsa de estudos
evangélicos
18:58 Quedas Múltiplas e os filhos de Deus e filhas de homens
26:35 Perder o Espírito equivale a perder a força física e espiritual
31:09 A Parábola de João "A Parábola da Marinada" e a busca da vida eterna na história e na
literatura
42:08 Deus envia Noé para dizer ao povo que se arrependa ou Deus terá que deter sua grande
maldade para salvar as gerações futuras, porque os profetas são enviados para advertir
47:04 O Dilúvio como uma história para crianças quando o abuso físico, emocional e mental que
acontecia era horrível
54:42 Primeiros Princípios mencionados na narrativa das Inundações
56:00 A palavra hebraica nahum
1:04:08 Noé construiu a Arca para proteger sua família, e os profetas nos instruem sobre o
trabalho duro necessário para construir algo para proteger a nossa
1:05:00 O que é madeira de gopher?
1:08:20 Fim da Parte I

Parte 2:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

00:00 Bem-vindo à Parte II
00:02 As medidas da arca e os profetas têm suas vidas em risco para compartilhar advertências
1:54 Janelas vs. pedras iluminadas
07:13 Como criar um lar seguro em uma época em que a maldade é pior do que a época de Noé?
10:08 Templo de Orem e Arca, ambos símbolos públicos de fé
14:06 Chiasmus na história de Noé
16:20 A Inundação pode ser vista como misericordiosa
23:11 Jacob 5 conexão com a história de Noé e ciclos de retidão
26:38 O pacto de Deus com Enoque e Noé
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31:32 Lembretes físicos de convênios
36:49 Nimrod mencionado na Bíblia e no Livro de Mórmon
37:51 Deus cumpre Suas promessas
39:57 A Torre de Babel começa com a tecnologia de tijolos
46:27 Propósitos da tecnologia de tijolos e templos mesopotâmicos
50:42 A construção de uma torre poderia controlar deus
55:45 Como o irmão de Jarede sobreviveu?
56:35 Dr. Pierce compartilha história pessoal sobre querer frequentar a UCLA para a graduação
1:01:50 Irmão de Jarede exerce fé e tem experiência diferente na Torre de Babel
1:04:29 Babilônia vs. Sião (o Pacto Abraâmico)
1:07:40 Deus nos ama independentemente de nossas realizações
1:09:23 Confiando em Deus e Hank compartilha a história pessoal de seu pai e irmão que morreu
recentemente
1:14:21 A Dra. Krystal Pierce compartilha sua experiência como estudiosa bíblica e fiel santa dos
últimos dias
1:21:00 Fim da Parte II
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Krystal V. L. Pierce nasceu em Logan, Utah, e foi criado em Taylorsville, Utah, mas também viveu na
Califórnia, Idaho, Egito e Israel. Ela recebeu um PhD em Arqueologia Egípcia e Línguas e Culturas do
Oriente Próximo da UCLA e um MA e BA em Estudos do Oriente Próximo da UC Berkeley. Ela deu
aulas de Egiptologia e estudos do antigo Próximo Oriente no Centro de Estudos do Próximo Oriente da
BYU Jerusalém, UCLA, e UC Berkeley. Ela participou de escavações e levantamentos arqueológicos em
locais no Egito (El-Hibeh, E29H1 e Karanis) e Israel (Jaffa e Tel Shimron). Atualmente ela é a
responsável pelo registro das escavações de Tel Shimron na região da Galileia em Israel e presidente da
sessão de Arqueologia do Egito em ASOR. Suas publicações mais recentes são os volumes co-editados,
Excavations at the Seila Pyramid and Fag el-Gamous Cemetery (Brill, 2020) e Approaching Holiness:
Exploring the History and Teachings of the Old Testament (RSC/Deseret Book 2021). Ela e seu marido,
Prof. George Pierce, têm dois filhos e vivem em Vineyard, UT.

Áreas de Pesquisa:

Antigo Oriente Próximo: identidades sociais, religiosas e culturais, expatriados e refugiados, e
personalidades e gênero

Aviso de Uso Justo:
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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 fins
educacionais e informativos sem fins lucrativos. A isenção de direitos autorais nos termos da Seção 107
da Lei de Direitos Autorais de 1976, é permitido o uso justo" para fins tais como crítica, comentário,
reportagem de notícias, ensino, bolsas de estudo e pesquisa. Nesses casos, é permitido o uso justo.
Nenhum copyright(s) é(são) reivindicado(s).
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.

Hank Smith:

00:00:16

Nós seguimosHIM. Olá, meus amigos. Bem-vindos a mais um
episódio de followHIM. Meu nome é Hank Smith. Eu sou seu
anfitrião. Estou aqui com o meu belo e inundante coapresentador John Bytheway. Aposto que você sabe do que
vamos falar hoje, John. Você está inundado...

John Bytheway:

00:00:37

Sim, eu não tenho idéia do que significa inundação de bonitão.
Vou apenas pegar a parte da inundação, figura...

Hank Smith:

00:00:41

Acho que inventei isso. Então, vamos pular direto para isso.
Estamos falando de Gênesis. Precisamos de especialistas em
Bíblia quando falamos de Gênesis, então diga-nos quem temos
conosco hoje.

John Bytheway:

00:00:53

Nós fazemos. Estamos tão entusiasmados em ter Krystal V. L.
Pierce conosco, e é apenas divertido ler nossa biografia. Eu fico
todo empolgado porque adoro coisas do Egito antigo. Krystal V.
L. Pierce nasceu em Logan, Utah, criado em Taylorsville, Utah.
Ela também já viveu na Califórnia, Idaho, e depois fica muito
legal, Egito e Israel. Ela recebeu um PhD em arqueologia egípcia
e línguas e culturas do Oriente Próximo da UCLA e um MA e BA
em estudos do Oriente Próximo da UC Berkeley. Ela deu aulas
de egípcia e estudos do antigo Oriente Próximo no Centro de
Estudos do Oriente Próximo da BYU Jerusalém, UCLA e UC
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Berkeley. Ela participou de escavações arqueológicas e
levantamentos em locais no Egito e em Israel.
John Bytheway:

00:01:44

Atualmente ela é a Registradora Chefe para as escavações Tel
Shimron na região da Galileia em Israel e Presidente da Sessão
de Arqueologia do Egito na Sociedade Americana de Pesquisa
Ultramarina. Ela e seu marido, que é o professor George Pierce,
têm dois filhos e vivem em Vineyard, Utah. E também, eu só
quero que as pessoas saibam, ela é apenas a co-editora com
David Seely de um novo livro chamado Aproximação à
Santidade, que é uma compilação de capítulos sobre os
ensinamentos do Antigo Testamento, que é muito, muito novo,
não é mesmo? E estou tão entusiasmada que temos estudiosos
como este que nos ajudarão quando quisermos mergulhar um
pouco mais fundo. Você tem esse livro, Krystal? Você pode
segurá-lo para nós ou algo assim?

Dr. Krystal Pierce:

00:02:29

Eu faço. Está bem aqui.

John Bytheway:

00:02:32

Para nossos alunos visuais.

Dr. Krystal Pierce:

00:02:35

Aqui está.

John Bytheway:

00:02:37

Maravilhoso. Estamos tão felizes em tê-lo, e estou tão animado
para falar sobre algumas dessas coisas hoje. Obrigado por se
juntar a nós.

Dr. Krystal Pierce:

00:02:44

Obrigado por me receber.

Hank Smith:

00:02:47

Tenho que dizer, John, antes de começarmos, que eu não sei se
já tivemos um marido, esposa como convidados, já tivemos?

John Bytheway:

00:02:56

Acho que não. E assim, o professor George vem mais tarde no
ano.

Hank Smith:

00:03:02

Ele está programado para se juntar a nós. Esperamos que isso
aconteça para que eles possam ser nosso primeiro casal. Como
é ter dois estudiosos da Bíblia na mesma casa?

John Bytheway:

00:03:15

Como é o café da manhã? Isso é uma loucura.

Dr. Krystal Pierce:

00:03:18

Há prós e contras para isso. Pelo lado positivo, entendemos as
carreiras e empregos um do outro e vamos cavar juntos no
verão. Levamos a família inteira. E, por outro lado, parece ser só
disso que falamos. Toda conversa é sobre arqueologia ou Israel
ou Egito ou sobre o Livro de Mórmon.
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Hank Smith:

00:03:44

Bem, estamos entusiasmados em ter conosco um estudioso da
Bíblia para falar sobre duas grandes histórias bíblicas, a
enchente de Noé e a Torre de Babel. Já ouvi você dizer isso.
Normalmente eu diria Babel. A Torre de Babel. Como podemos
dizer Babel às vezes?

Dr. Krystal Pierce:

00:04:02

Na verdade, não sei por que dizemos Babel. Acho que porque
dizemos Babel, e também está ligado à nossa palavra balbuciar,
esta idéia de algaraviar ou falar como um bebê. Portanto, não
estou exatamente certo por que dizemos Babel.

Hank Smith:

00:04:18

Como você ajuda seus alunos a abordar textos antigos de uma
maneira apropriada? ? Porque queremos compreender estas
pessoas em seus termos, em seu contexto, mas ainda assim
queremos aplicá-lo a nós.

Dr. Krystal Pierce:

00:04:30

Parece que lutamos muito só com o Antigo Testamento em
geral. E parece que queremos colocá-lo em um lugar separado,
diferente, digamos, do Novo Testamento ou do Livro de
Mórmon, que Deus parece zangado ou que é tudo sobre justiça
e não há muita misericórdia. Uma das primeiras coisas que digo
aos meus alunos é que o Antigo Testamento se encaixa
perfeitamente em todas as nossas outras escrituras.
Sinceramente, e espero até o final de hoje, que vejamos que o
Antigo Testamento e a narrativa do Dilúvio e a narrativa da
Torre de Babel são todas sobre misericórdia. São tudo sobre
misericórdia, embora haja muita destruição, corrupção e
pecado que está acontecendo ao mesmo tempo.

Dr. Krystal Pierce:

00:05:12

Por isso costumo dizer aos meus alunos: "Tenham a mente
aberta quando se trata do Antigo Testamento". Muitas vezes
penso que chegamos com estas idéias preconcebidas sobre
como Deus deve agir ou como as pessoas justas devem agir. E
quando não batem certo, às vezes lutamos. E outra parte é que
eu digo: "Estamos bastante separados da época do Antigo
Testamento". É um tempo diferente, um lugar diferente, uma
cultura diferente, e por isso vai ser mais difícil para nós
entendê-lo. Vai ser mais estranho para nós do que alguns dos
outros livros da Escritura".

John Bytheway:

00:05:50

Eu gostaria de saber uma porcentagem ou eu poderia ver um
gráfico de torta, mas quantos no cristianismo convencional
passariam a história de Noé e do Dilúvio como talvez uma
fábula e não realmente um evento literal? E nós, da escritura
moderna, pensamos: "Oh, pensamos que isto realmente
aconteceu".
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Dr. Krystal Pierce:

00:06:07

É interessante porque eu acho que, no passado, nós fizemos
uma abordagem muito literal da Bíblia. E essa foi considerada a
única abordagem baseada na fé. E agora, hoje, começamos a
perceber que existem muitas abordagens baseadas na fé para a
Bíblia. Só de falar sobre o Dilúvio, por exemplo, pode-se
acreditar em um Dilúvio global universal que foi um milagre, e
isso é bom. Você pode acreditar que foi mais um Dilúvio
regional. Portanto, quando falam do mundo ou da Terra, estão
falando de seu mundo, do mundo que conheciam. E há
evidências de depósitos de inundação na Mesopotâmia e em
outros lugares. E isso também é uma abordagem baseada na fé.
E isto está voltando a esta idéia de estar com a mente aberta
sobre as coisas. Vamos entrar nisto com Gênesis 6.

Dr. Krystal Pierce:

00:06:58

Ele menciona que havia gigantes na terra, o que eu acho que
muitos de nós diríamos imediatamente: "Oh, isto é mitológico".
Não pode ser verdade". Mas se você realmente entrar e olhar o
que a palavra significa e o contexto e onde mais ela aparece na
Bíblia, você começa a perceber: "Oh, há outras interpretações
para o que um gigante realmente é". Portanto, eu adoro que
possamos aceitar diferentes pontos de vista, mesmo que eu
ache que lutamos contra isso. Queremos um pacote bem
arrumado. Queremos: "Isto significa isto e não pode significar
mais nada". Mas não é assim que as Escrituras funcionam, não é
necessariamente assim que estas coisas funcionam.

John Bytheway:

00:07:37

Não, isso é ótimo. Eu me vejo dizendo muito aos meus alunos,
não sou tão inteligente quanto vocês, mas coisas como: "Bem,
uma escola de pensamento é isto, outra escola de pensamento
é isto. E talvez outra escola de pensamento seja esta". Próximo
tópico. "Você não é útil, irmão Bytheway".

Dr. Krystal Pierce:

00:07:55

Eu também faço isso. Eu digo: "Ok, meu trabalho é lhe dar todas
as informações, e então seu trabalho é ir para casa e pensar
sobre isso, rezar sobre isso, estudá-lo e descobrir o que
funciona para você e o que fortalece sua fé. E pode ser
diferente da pessoa que está sentada ao seu lado porque somos
todos pessoas diferentes, e é claro que vamos ter pessoas
diferentes"... E temos que estar de acordo com isso. Tudo bem
que possamos interpretar algo diferente do que a próxima
pessoa.

John Bytheway:

00:08:21

Krystal, este é o que me atinge. Quando os estudantes dizem:
"Bem, eu simplesmente não acho que o Dilúvio tenha sido
cientificamente possível". E eu digo: "Bem, você acredita na
ressurreição de Jesus?" "Bem, sim". E eu digo: "Está bem". Sim,
não é que o Dilúvio tenha que ser literal, tem que ser figurativo,
tem que ser regional. Estamos apenas dizendo que pode ser
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qualquer um desses, mas não ponha limites a um Deus dos
milagres de qualquer maneira. Certo?
Dr. Krystal Pierce:

00:08:46

Exatamente. E eu odeio que às vezes a ciência, sinto que ela é
usada como algum tipo de arma contra a religião ou a religião é
usada como algum tipo de arma contra a ciência. E isso me
parece uma loucura porque Deus inventou a ciência. Ele é
ciência. E não faz mal que às vezes as coisas não façam sentido.
As pessoas se sentam e tentam descobrir a logística do Dilúvio.
Quanta água seria necessária e quantos animais e quanto
tempo e todas essas coisas? E eles dizem: "A logística, eles não
funcionam". "Então foi um milagre? Estamos bem que às vezes
possamos explicar isso cientificamente? Que talvez também
ainda não tenhamos uma compreensão completa da ciência?
Você pensa em 100 anos atrás, o que eles pensariam de nós
hoje, nós fazendo este podcast agora mesmo, isso é um milagre.
Isso não seria ciência ou tecnologia, com certeza.

John Bytheway:

00:09:43

Ontem, estou falando em tempo real no PDay para minha filha
no Tahiti em tempo real. Quando eu estava nas Filipinas, em
minha própria vida, uma carta levou duas para chegar em casa.
E em uma geração, isto é uma loucura ter seus companheiros
espreitando: "Ei, como vocês estão?". É apenas uma tecnologia
muito divertida.

Hank Smith:

00:10:09

Sim. E Krystal, me corrija se eu estiver errado aqui, mas eu não
acho que os escritores, os autores do Gênesis, tinham a ciência
em mente. "Oh, um dia eles vão se perguntar sobre estes
gigantes e um dia eles re-".

John Bytheway:

00:10:21

Como isto realmente aconteceu.

Dr. Krystal Pierce:

00:10:23

Sim, e isso é como o público deles, eles só deram informações
suficientes que seu público precisaria e eles conheciam seu
público, e se estivermos falando do público antigo. E assim eles
só vão dar pedaços e peças. E assim eles deitaram fora uma
palavra gigantesca, seu público soube imediatamente o que isso
significava. Mas para nós, nós pensamos: "Eu não tenho idéia".
Então, na verdade, temos que ir e pesquisar isso. Uma coisa que
eu amo é que até Néfi diz que seu povo lutou para entender o
Antigo Testamento e Isaías, e eles estavam separados apenas
por algumas centenas de anos de Isaías. Estamos milênios
separados disso. Portanto, se eles lutaram com isso, e eu amo
porque ele realmente dá conselhos, ele dá três conselhos para
entender melhor o Antigo Testamento, e assim eu sempre
compartilho esses conselhos com meus alunos.
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Dr. Krystal Pierce:

00:11:09

Às vezes partimos de um lugar que já conhecemos, e isso
também é bom. Você lê uma história, você tira algo dela. Você
usa o espírito e a revelação pessoal para obter uma mensagem
para si mesmo, e isso é perfeito. Às vezes você tem que fazer
um pouco mais do que isso. Às vezes você tem que pesquisar o
que o antigo autor estava tentando ensinar ao seu próprio
povo? E isso requer um pouco de trabalho. E Néfi diz que há
três coisas que você pode fazer para entender melhor o Antigo
Testamento, e Isaías em particular. Ele diz: "A primeira coisa é
estudar sua maneira de profetizar, sua maneira de adorar, sua
maneira de fazer religião, incluindo coisas como a lei de
Moisés". Estamos tão distantes neste ponto da lei de Moisés,
que acho que é difícil para nós entender isso. Eu amo isso. Ele
diz: "Entenda suas coisas", o que eu sempre levo a sério sua
cultura, sua língua, sua história. E então a última coisa que ele
diz é: "Estudar as regiões". Use um mapa quando estiver
passando pelo Antigo Testamento".

Hank Smith:

00:12:11

A geografia, sim.

Dr. Krystal Pierce:

00:12:13

Sim, geografia. E eu adoro que ele nos dê conselhos. É o mesmo
conselho que podemos usar para aprender sobre pessoas
antigas e o contexto e estas coisas importantes.

Hank Smith:

00:12:22

É exatamente por isso que trazemos pessoas como você,
Krystal, estudiosos da Bíblia que podem nos ensinar qual é o
contexto disto? Quem é o antigo público? Como eles usam estes
termos? Você pode. Você pode entrar nas escrituras por conta
própria e tirar muito proveito disso. Para mim, há algo em
adorar a Deus com toda sua força, mente e força. Quero ser
mais competente na linguagem das escrituras. Vou citar aqui
meu amigo, Anthony Sweat, que cita M. Russell Ballard.
Portanto, é como uma citação de uma citação.

Hank Smith:

00:12:57

Tony [Sweat] escreve em seu livro Seekers Wanted, "Presumo
que se você está lendo este livro, você está academicamente
preocupado. Mas para aqueles que podem ser céticos em se
voltarem para acadêmicos para o aprendizado religioso, eu
compartilho o seguinte do Presidente M. Russell Ballard.
Consulte as obras de reconhecidos, atenciosos e fiéis estudiosos
SUD". Acho que ele realmente colocou uma foto da Krystal aqui
mesmo. Ela é uma reconhecida, atenciosa e fiel estudiosa SUD.
"O Presidente Ballard continua: "Devemos pedir ajuda àqueles
com treinamento acadêmico apropriado, experiência e
conhecimento especializado". Isto é exatamente o que eu faço",
diz o Presidente Ballard, "quando preciso de uma resposta para
minhas próprias perguntas que eu mesmo não posso
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responder". Busco a ajuda de meu irmão e do Quórum dos Doze
e de outros com experiência"".
John Bytheway:

00:13:47

Há uma frase que vai muito longe e que talvez levemos longe
demais. "Não beba abaixo do rebanho". Obtenha-a de sua
verdadeira fonte. Mas isso não significa que ignoramos o que os
estudiosos fiéis têm dito. Não posso nem mesmo dizer o quanto
fui abençoado por estar sentado na Ed Week e ouvir as pessoas
e tomar notas o mais rápido possível sobre sua jornada através
das escrituras e sobre as percepções que elas podem me dar. E
isso é colocar as escrituras no banco de trás? Claro que não.
Está me ajudando a entender as escrituras, e suponho que
talvez a frase "estudiosos fiéis" seja útil lá. Mas eu acho que era
isso que Tony estava dizendo. Acho que era isso o que o
Presidente Ballard estava dizendo. Temos este dicionário
bíblico. Quem escreveu isso? Estudiosos fieis. Estes manuais
que estamos usando, se fossem apenas as escrituras, não
teríamos um manual. Mas para que servem estes manuais? Para
nos dar uma visão, uma retrospectiva, tudo aquilo de que
estamos falando hoje. Isso é justo?

Hank Smith:

00:14:43

Sim. Sim, eu acho que sim. Você se lembra do Dr. Muhlestein?
Em nosso primeiro episódio do ano, ele falou sobre uma
comunidade do pacto. E individualmente, não podemos saber
tudo, mas como comunidade, podemos com certeza saber
muito se nos escutarmos uns aos outros. Enfim, só para gritar a
todos que gostam de ter nosso especialista. Eu amo muito. Eu
aprendo muito toda semana.

Dr. Krystal Pierce:

00:15:08

Sinto que um de meus trabalhos como alguém que está preso
no Antigo Oriente Próximo é realmente tentar fazer uma
conexão entre hoje e depois. Se eu conseguir preencher essa
lacuna para as pessoas que compreendem hoje, se eu conseguir
preencher essa lacuna para que elas possam conectar essas
pessoas que eram pessoas reais com vidas reais e que lutaram
como nós lutamos, elas também tinham perguntas, estão
tentando levantar suas famílias e ser boas. E se eu puder
conectar essas duas coisas, então sinto que isso pode ser muito,
muito útil.

Hank Smith:

00:15:37

Sim. Eu também acho que sim. Elder Maxwell disse: "Encontre a
relevância na antiguidade". Então, estamos felizes por você
estar aqui para nos ajudar com isso hoje.

Dr. Krystal Pierce:

00:15:45

Acho que algumas de nossas lutas com o Antigo Testamento,
acho que ficamos muito envolvidos no quê ou no como, ao
contrário do porquê das coisas serem do jeito que são. E acho
que um exemplo disso é o sacrifício. Sob a lei de Moisés, eles
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estavam sacrificando animais. E acho que é difícil para nós nos
conectarmos com isso, essa idéia dessa coisa física, visceral,
quase suja que eles fizeram, sacrificando esses animais para
agradecer a Deus ou como parte do arrependimento ou para
pedir uma bênção. E assim, às vezes penso que guardamos isso
e pensamos: "Eu simplesmente não consigo entender isso". E
está feito e se foi porque sabemos quando o Salvador chegou,
ele disse: "Você não vai mais sacrificar animais". Mas ele disse:
"Você ainda vai sacrificar". É apenas um novo sacrifício agora".
Dr. Krystal Pierce:

00:16:34

E agora o novo sacrifício é este coração partido e espírito
contrito. E como nós nos sacrificamos pode ser um pouco
diferente. Como eles fizeram as coisas sob a lei de Moisés ou do
Antigo Testamento, mas por que eles fizeram isso nunca muda.
Isso nunca muda. Nós ainda hoje nos sacrificamos para dar
graças a Deus. Sacrificamo-nos pelo arrependimento.
Sacrificamo-nos para receber bênçãos. E assim, isto é outra
grande coisa que tento ensinar aos meus alunos. Procure o
porquê. Procure isso em vez de ser apanhado: "Uau, eles
fizeram as coisas de forma tão diferente de nós. Eu
simplesmente não consigo me conectar com isso". E é uma
maneira diferente, penso eu, de olhar para as coisas e focar em
algo com o qual podemos nos conectar.

John Bytheway:

00:17:16

Sim, isso é apenas um círculo completo de volta à enchente.
Pare de tentar descobrir os detalhes do volume de água e
quando e quanto foi coberto, mas por que isso aconteceu? O
que Deus estava ensinando?

Hank Smith:

00:17:27

Já disse isto à minha turma, os animais são como dinheiro.
Portanto, é como pagar o dízimo, mas eles queimam. Como
você se sentiria se levasse dinheiro ao bispo e eles
simplesmente o queimassem? Essa é a idéia do sacrifício. E pelo
menos quando nos sacrificamos, é para: "Bem, eu vou ajudar a
construir este templo ou vou ajudar...". E eu acho que talvez o
sacerdote tenha comido um pouco dele. Mas a idéia de: "Aqui,
vou pegar esta coisa valiosa e vamos simplesmente queimá-la".
Mas isso era parte disso.

Dr. Krystal Pierce:

00:17:57

Sim, e é ótimo porque eram animais diferentes para pessoas
diferentes, dependendo do que eles podiam pagar. E mesmo
aqueles que não podiam pagar um animal podiam
simplesmente trazer farinha. Eles podiam trazer um bolo. E por
isso eu adoro que mesmo conosco hoje, nossos sacrifícios
parecem todos diferentes, completamente diferentes uns dos
outros. E mesmo para eles, era a mesma coisa. Você sacrificou o
que pôde, mesmo assim contou. Continuava sendo o mesmo.
Eu também gosto dessa conexão. Vamos começar com um
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pouco de background aqui para que possamos ter uma idéia de
onde estamos quando chegarmos a Gênesis 6. Ao passarmos
por Gênesis, já tivemos alguns, vamos chamá-los de grandes
quedas e sobreviventes e retornos. Assim, em Gênesis 3,
tivemos a Queda de Adão, a Queda da humanidade, a Queda de
Eva, a Queda de todos nós. Mas eles sobreviveram e há um
retorno, há uma maneira de voltar da Queda. Ficou muito claro.
Podemos superar a morte espiritual. Podemos superar a morte
física, e assim podemos sobreviver a ela.
Dr. Krystal Pierce:

00:18:58

Quando chegamos a Gênesis 4, há uma espécie de queda da
família. E o que acontece com Caim e Abel nesta verdadeira
introdução do mal e do pecado reais, mas eles sobrevivem a
isso. Há um retorno disso. E provavelmente todos nós também
já experimentamos a Queda em nossa família. E agora
chegamos a um tipo diferente de Queda. Quando chegamos à
enchente e chegamos à Torre, temos a Queda da sociedade.
Temos nosso primeiro vislumbre real da corrupção generalizada
e do pecado e destruição. Mas temos que lembrar, não é disso
que se trata. Trata-se de que algumas pessoas sobrevivem a
isso. A família de Noé sobrevive a isto. A família de Jared
sobrevive a isto. Então, como nós, quando experimentamos
nossas Quedas, nossas Inundações, nossas Torres, como
sobrevivemos? Como nos tornamos Noé e Jared no final, e não
aqueles que são varridos no Dilúvio ou perderam sua língua ou
foram dispersos após a torre? E eu acho que esse é o objetivo
dessas duas narrativas, dessas duas histórias.

Hank Smith:

00:19:59

A sociedade cai, mas não é preciso.

Dr. Krystal Pierce:

00:20:01

Sim, e mesmo quando você está cercado de maldade e sente
que está sozinho, você pode sobreviver, você pode conseguir. E
veremos também que, com a ajuda de Deus, é assim que eles
sobrevivem. E falaremos sobre isso à medida que formos
avançando. Mas com o capítulo seis, começamos realmente a
falar sobre as razões do Dilúvio, documentando o avanço do
pecado e a propagação do pecado. E é por aí que vamos
começar. Vamos saltar aqui mesmo para o Gênesis 6 e dar uma
olhada no versículo 2. Assim, o versículo 1 nos diz que há muita
gente na terra neste ponto.

Dr. Krystal Pierce:

00:20:41

No versículo 2, vemos um dos primeiros problemas que eles
começam a ter é que os filhos de Deus começam a se casar com
as filhas dos homens. E isto pode ser um pouco confuso. Para
eles, eles teriam entendido exatamente o que isso significava.
"Oh, eu sei o que é um filho de Deus ou uma filha de homens".
Mas para nós, temos que mergulhar um pouco mais fundo para
ter uma idéia de por que isto era um problema? Então, se
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olharmos para cima onde os filhos de Deus aparecem em outro
lugar na Bíblia, e esta é uma técnica que eu acho que qualquer
um pode fazer, olhe para cima esta frase, filhos de Deus, veja
onde ela aparece, e veja se ela pode contribuir para sua
compreensão disto.
John Bytheway:

00:21:19

Portanto, não são apenas os filhos dos homens que viram as
filhas dos homens. São os filhos de Deus. Você está fazendo
uma distinção...

Dr. Krystal Pierce:

00:21:25

Sim, sim. Portanto, temos os filhos de Deus e as filhas dos
homens. E assim eles têm esta distinção entre eles. E aqui no
Gênesis, não obtemos muito mais informações. Sabemos
apenas que foi um problema e que isso contribuiu para a
disseminação da maldade.

John Bytheway:

00:21:40

Estou feliz que você tenha apontado a frase. Eu passei por ela.
Os filhos de Deus viram as filhas dos homens.

Dr. Krystal Pierce:

00:21:46

Graças a Deus que temos uma escritura extra. Vou chamá-lo
assim, escritura extra. Porque temos a Pérola de Grande Valor,
temos o Livro de Moisés, e é aqui que vamos puxar em Moisés
8. Portanto, Moisés 8 é basicamente a Tradução de Joseph
Smith de Gênesis 6. E o que eu amo na Tradução de Joseph
Smith é que às vezes ela corrige informações incorretas. Às
vezes, ela substitui. Muitas vezes, ela apenas acrescenta
informações. Ela diz: "Muito bem, aqui está o que temos na
Bíblia. Vamos esclarecer um pouco. Vamos acrescentar um
pouco mais". E assim, se nos voltarmos para Moisés 8 e
olharmos para o versículo 13, e vamos nos referir a Moisés 8
como estamos passando hoje.

Dr. Krystal Pierce:

00:22:29

Se dermos uma olhada no versículo 13, descobrimos que Noé e
seus filhos acudiram ao Senhor e prestaram atenção e foram
chamados de filhos de Deus. O próprio Noé era o filho de Deus.
Porque se olharmos para os filhos de Deus em outro lugar do
Antigo Testamento, às vezes ele se refere a anjos. Às vezes se
refere a uma linha específica de pessoas. Mas agora
descobrimos que Noé era um filho de Deus porque ele escutava
Deus. E se voltarmos ainda mais em Moisés, em Moisés 6, o
último versículo, descobrimos que Adão era um filho de Deus. E
aí está a parte importante. Ele diz: "Qualquer um pode se tornar
um filho de Deus". Se você está seguindo Deus e seguindo os
mandamentos e o coração, como lhe diz, então você é um filho
de Deus ou uma filha de Deus, isso também funciona.

Hank Smith:

00:23:15

Então Krystal, isto é uma coisa de definição. Porque dizemos
que todos são filhos ou filhas de Deus.
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John Bytheway:

00:23:22

Todo mundo é um filho de Deus.

Dr. Krystal Pierce:

00:23:22

Sim, sim.

John Bytheway:

00:23:24

Mas estamos falando de nos comportar como um só, de nos
tornarmos um só. Oh, Deus pode fazer descendentes de Abraão
a partir destas pedras. E se você é a semente de Abraão, você
deve fazer as obras de Abraão como Jesus disse. Certo?

Dr. Krystal Pierce:

00:23:37

Sim, então somos todos filhos e filhas de Deus. Somos todos
criados por Ele e, portanto, somos seus filhos e filhas. E isto é
mais uma coisa de comportamento. Você está se comportando
como um filho ou filha de Deus? E se você está seguindo Deus e
seus ensinamentos e mandamentos e seu Filho, então você está
se comportando como um filho ou filha de Deus. E eles estão
dizendo que o problema aqui é que as pessoas que não estavam
se comportando como um filho ou filha de Deus estavam se
casando com aqueles que estavam. E assim, se quisermos
tentar traduzir os termos de hoje, não é necessariamente que
nunca devemos interagir com ninguém fora de nossa fé. Seria
realmente difícil divulgar o evangelho e reunir Israel se esse
fosse o caso. Mas é realmente um aviso de que as pessoas se
influenciam umas às outras. As pessoas têm um efeito umas
sobre as outras. Quem está por perto, com quem você fala, e
apenas um aviso de que, da mesma forma que a retidão pode
se espalhar de indivíduo para indivíduo, a maldade também
pode se espalhar. E assim este aviso aqui, esta é uma das
maneiras que eles estão nos mostrando que a maldade estava
se espalhando durante o tempo de Noé.

Hank Smith:

00:24:48

São estes homens que deveriam estar seguindo a Deus e se
relacionaram com as mulheres que não estavam seguindo a
Deus.

Dr. Krystal Pierce:

00:24:58

Sim. E quando olhamos para Moisés 8, torna-se ainda mais
complicado porque diz que os filhos dos homens que estavam
tentando se casar com as filhas de Noé que eram consideradas
justas e que eram consideradas filhas de Deus, esses filhos dos
homens que não estavam ouvindo a Deus, diz, afirmaram estar
seguindo a Deus, afirmaram ser filhos de Deus, afirmaram estar
fazendo a coisa certa. E isto também gerou confusão. E não
necessariamente que se você pecar e causar pecado a outra
pessoa, mas se você tiver idéias incorretas sobre as coisas e
compartilhá-las com outros, então essas coisas podem viajar e
podem corromper nossa visão de Deus, por exemplo, o que
parece ser uma questão importante durante este tempo.
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Hank Smith:

00:25:42

Sim, assim parece que os versículos 13, 14, 15, você os colocaria
naquele Gênesis 6 entre os versículos 1 e 2.

Dr. Krystal Pierce:

00:25:50

Exatamente. Sim. Então, no versículo 21, descobrimos que eles
estão se chamando o filho de Deus, embora saibamos que eles
não têm escutado e escutado a Deus. E assim obtemos esta
verdadeira mistura de pessoas que são perversas estão se
chamando justas e dizendo: "Não, nós temos as idéias
corretas", o que vemos em toda a Escritura. E isto é realmente
apenas um aviso de que estas idéias se espalham. Portanto,
tenha cuidado com quem você se rodeia. E eu adoro isto. Sinto
que isto é quase como a história adolescente com seus pais
onde eles dizem: "Agora, você vai sair com um bom grupo de
amigos ou não?". É verdade. E acho que às vezes esquecemos
que, como adultos, temos de ter cuidado. E isto é realmente só
para nos mostrar como esta maldade se espalha.

Dr. Krystal Pierce:

00:26:35

E lemos que o Senhor realmente tenta refrear isto. Ele percebe
que a maldade está se tornando tão generalizada que está
tomando conta da sociedade neste momento. E no versículo 3,
este é seu comentário sobre isso. "Meu espírito não se
esforçará sempre com o homem". Ele diz que pode haver um
momento em que meu espírito parte por causa da maldade,
que você perde minha presença. E uma coisa que eu amo é esta
palavra lutar aqui. Você pode pensar: "O que isso significa?". Se
você realmente a procurar em hebraico, a palavra aqui é: "Ser
forte". "E assim, é quase esta idéia de que se você perder o
Espírito, você vai perder alguma força. Você vai perder alguma
força espiritual, talvez até mesmo alguma força temporal. E
assim, uma coisa ele decide fazer, se você olhar, ele diz: "Os dias
agora vão ser apenas 120 anos para o homem".

Dr. Krystal Pierce:

00:27:27

E assim é quase como se ele estivesse tentando frear a maldade
dando uma redução na duração da vida aqui. E se você pensar
nos capítulos anteriores a este, temos seu bisavô Matusalém
vivendo mais de 900 anos. E os patriarcas continuam a viver
mais de 120, mas é quase como se o Senhor estivesse dizendo:
"Você é mortal, você é mortal e você tem 120 anos ou menos".
E, como diz Alma, este é o seu estado de provação. Este é o
momento de provar a si mesmo. E você está desperdiçando-o
com o que acontece.

Hank Smith:

00:28:06

Isso é interessante. Então, até este ponto, e quem sabe se
estamos falando literal ou figurativo, mas esta idéia de que você
está tendo um tempo realmente longo na terra, mas isso
significa que o mal está há muito tempo na terra. Portanto,
vamos encurtar um pouco o tempo.
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John Bytheway:

00:28:24

O que também poderia ser visto como misericórdia, para tentar
dar-lhe uma chance melhor, talvez encurtando sua vida útil.
Mas estou fascinado por esta idéia, o que havia de errado com
eles casando com as filhas dos homens? Porque provavelmente
elas também poderiam ter sido chamadas filhas de Deus e
deveriam ter procurado as filhas de Deus. É isso que estamos
dizendo?

Dr. Krystal Pierce:

00:28:48

Bem, é mais ou menos o que lemos em Moisés. Ele meio que
coloca um pouco mais de informação. Então Noé era
considerado um filho de Deus porque ouvia a Deus, e suas filhas
eram filhas de Deus porque ouviam a Deus. Mas o problema era
que elas se casaram com aqueles que não estavam ouvindo a
Deus, os filhos dos homens. E assim que se casaram com eles,
não sei como você diria isso, o comportamento deles mudou.
Eles foram influenciados por eles. Eram afetados por eles. E
então eles mudaram de filhas de Deus para filhas de homens
naquele momento. Portanto, é apenas uma maneira de falar
sobre o fato de alguém ser, realmente honestamente, justo ou
perverso.

Dr. Krystal Pierce:

00:29:24

E mostra que é fácil andar para frente e para trás às vezes,
dependendo de quem o afeta, quem o influencia. Como eu
disse, no versículo 21, diz que eles se chamavam filhos de Deus,
mesmo não agindo como os filhos de Deus. E talvez isso seja
parte de como eles foram capazes de se conectar com as filhas
de Deus, dizer: "Não, nós também somos filhos de Deus".
Estamos fazendo o que devemos fazer". E então,
eventualmente, todos, parece que, exceto Noé e alguns de sua
família, se transformam nisto, vão para esta maldade. E é o
mesmo com o outro lado, com Zion. Zion começa com uma
pessoa e depois pode se espalhar de lá para uma comunidade
inteira.

Hank Smith:

00:30:09

E este é um princípio absolutamente verdadeiro, Krystal, é que
nos tornamos com quem passamos o tempo. Eventualmente
agimos como eles e pensamos como eles, e marinamos em
nossos amigos. É bastante óbvio para mim que minha esposa
me mantém bem firme, porque ela é firme. Então aqui estou
tentando fazer o que é certo, e quero me casar com alguém que
está tentando fazer o que é certo, porque assim ambos
podemos ajudar um ao outro a fazer o que é certo.

Dr. Krystal Pierce:

00:30:39

Sim, e devemos deixar claro que a retidão não é equiparada à
membresia na Igreja. Você pode ser um membro da Igreja e não
necessariamente estar agindo como um filho ou filha de Deus. E
isso não significa, portanto, que você nunca deve se filiar ou
associar-se a ninguém fora da Igreja. Como eu disse, isso
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realmente causaria alguns problemas para a divulgação do
evangelho. Mas tenha cuidado, esteja ciente de quem você está
por perto e rodeado.
Hank Smith:

00:31:09

John, você não falou uma vez sobre isso, "A Parábola da
Marinada"?

John Bytheway:

00:31:15

Eu fiz. Adoro a idéia de você se embebedar em algo, você se
torna isso. Elder Bednar falou sobre picles e mergulhar no
evangelho e como eles faziam salmoura de picles e outras
coisas. Mas eu estava pensando em Dallyn Bayles, este grande
cantor que temos na Igreja que interpretou Joseph Smith e
outros em tantos de seus filmes da Igreja. Ele disse que seu
mentor lhe disse: "Independentemente de sua intenção
original, você acabará se tornando aquilo com que se rodeia", o
que é um bom argumento para ter cuidado com as influências
em sua vida, como todos nós temos falado aqui.

Hank Smith:

00:31:51

E depois também Krystal, o outro princípio que estou vendo
aqui é o versículo 21, que as pessoas podem afirmar ser algo
que não são. Este é o versículo 8:21 de Moisés. "Nós somos os
filhos de Deus". Não fizemos tudo isso?" Mas eles não estão se
arrependendo. Diz no versículo 20, Noé está chamando as
pessoas a se arrependerem. "Nós estamos indo muito bem.
Estamos comendo e bebendo, nos casando, dando em
casamento. Nós somos os filhos de Deus". Eles não ouvem as
palavras de Noé. Portanto, há algo ali sobre ouvir seu profeta,
seu profeta atual.

Dr. Krystal Pierce:

00:32:24

Absolutamente.

John Bytheway:

00:32:25

Sim. Bem, desta vez aconteceu com Jesus. Eles olharam para
sua genealogia ao invés de seu comportamento. E nós podemos
reivindicar Abraão como nosso pai, portanto, tudo está bem. E
Jesus diz: "Eh, se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras
de Abraão". Era uma expectativa mais do que um simples fato
em sua carta de pedigree.

Dr. Krystal Pierce:

00:32:44

Sim. E todos nós temos essa herança divina. Somos todos filhos
e filhas de Deus, mas será que nos comportamos como filhos e
filhas de Deus? Eu ia voltar a esta idéia de que o Senhor estava
tentando frear esta maldade, e uma dessas maneiras era limitar
a vida. Mas é interessante. Então, para colocar isto num
contexto do Antigo Oriente Próximo neste ponto, temos muitos
textos que falam sobre pessoas em busca da imortalidade,
pessoas viajando por aí tentando encontrar uma planta ou... E
você sabe de uma coisa? Não temos sequer que falar sobre o
Antigo Oriente Próximo especificamente aqui, poderíamos falar
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sobre Arthur procurando o Santo Graal ou Ponce de Leon
procurando a Fonte da Juventude. Há esta constante, neste
momento no Antigo Oriente Próximo, as pessoas estão
tentando encontrar a imortalidade por conta própria. E assim
temos esta idéia do ditado de Deus: "Não, esta é uma vida
mortal". Esta é uma vida separada e diferente. Esta é a sua hora
de provar a si mesmo, e a imortalidade vem por outros meios. A
imortalidade vem através da Ressurreição".
Dr. Krystal Pierce:

00:33:46

Eles estão desperdiçando seu estado probatório e o Senhor está
dizendo... Você quase recebe esta referência, "Coma, beba e se
alegre" aqui. Eles dizem: "Bem, temos feito todas essas coisas,
buscando a imortalidade de uma maneira diferente". Temos
este texto sobre um rei chamado Gilgamesh, e este texto
remonta a cerca de 2000 AC. Ele está em busca da imortalidade,
viaja por todos os lugares tentando encontrar talvez uma planta
que ele pudesse comer. Vemos aqui esta conexão com Deus
dizendo: "Você está entendendo mal o sentido da vida. Você
está entendendo mal que você tem a oportunidade de viver
para sempre. Mas muito disso se baseia no que você faz agora e
aqui. E a imortalidade vem através do Salvador e da
Ressurreição e do arrependimento e da Expiação, em oposição
a algo que você recebe nesta vida através de uma planta ou
uma taça ou uma fonte ou coisas assim". Portanto, foi um
problema. Sabemos que era um problema no texto, não apenas
no Gênesis, mas também em nossos textos externos.

Hank Smith:

00:34:47

Uau, isso é fascinante. Krystal, isso é fantástico. E eu posso vê-lo
em mim mesmo, eu posso vê-lo hoje ao meu redor. Estamos
buscando a imortalidade, o que quer que eu consiga para me
manter jovem. Ainda estamos fazendo isso hoje e a resposta
ainda é a mesma. Vá ao Senhor, vá ao Senhor por sua
imortalidade.

John Bytheway:

00:35:03

Mas tem que haver um suplemento em algum lugar onde
possamos levar essa vontade...

Dr. Krystal Pierce:

00:35:08

Bem, é quase como se não estivéssemos buscando a
imortalidade no sentido de irmos viver com Deus e a próxima
etapa da vida e da existência, e mais do que isso, vamos
prolongar esta mortalidade para sempre. Quando você pensa
sobre isso, você pensa: "Será que nós realmente queremos
fazer isso? Mas é aí que estes textos e estas coisas estão
dizendo: vamos viver para sempre nesta vida e não nos
prepararmos para que haja algo no futuro.
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Hank Smith:

00:35:34

Gênesis 6:3, quando o Senhor diz: "E no entanto, o seu dia será
cento e vinte anos". Ele está fazendo o que você disse, que é
dizer: "Olhe, há um boné sobre isto".

Dr. Krystal Pierce:

00:35:44

Sim, e ele diz: "Você é carne, você é mortal".

Hank Smith:

00:35:46

É temporário.

Dr. Krystal Pierce:

00:35:47

Você é mortal. Você precisa aceitar isso e perceber que precisa
mudar a maneira como você está vivendo. E assim ele tenta, e
isto é uma constante, eu acho, através do Antigo Testamento,
ele vai enviar pessoas como Noé e profetas e outros para avisar
o povo para tentar prepará-los, para dizer-lhes para mudar
antes que o castigo e as conseqüências e as coisas venham.
Portanto, isso é uma coisa enorme. Essa é a misericórdia. A
destruição nunca vem sem um aviso. O Dilúvio, eles foram
avisados sobre o
Dilúvio. Eles sabiam que ele estava chegando e, no entanto, não
se prepararam. E vamos falar sobre isso. Mas eu
definitivamente quero falar do versículo 4, porque já mencionei
os gigantes aqui, e isto é algo que estamos lendo e pensamos:
"Certo, eu acho que isto faz sentido".

Dr. Krystal Pierce:

00:36:30

E então você chega aos gigantes e pensa: "O que no mundo eles
estão falando sobre os gigantes?" Há tantos sites e livros que
você pode usar para dizer: "O que é esta palavra gigante? De
onde ela vem?" Ou, e isto é uma coisa ainda melhor a fazer,
olhe onde mais esta palavra aparece na Bíblia. Onde mais esta
palavra aparece? E o que é ótimo é que esta palavra também
aparece no número 13, e ali é usada para descrever alguns dos
habitantes de Caimã e que eles eram gigantes e nós éramos
gafanhotos. Para colocar as coisas em perspectiva, que eles
eram esses grandes guerreiros que podiam lutar e que nós
éramos pequenos gafanhotos. Eu amo isso, é o que diz. E eles
estão assustados, estão preocupados. Possivelmente não
estamos falando necessariamente de gigantes no sentido que
pensaríamos em gigantes, mas no sentido de guerreiros
enormes, grandes e heróicos como Golias, por exemplo. Muitas
vezes o que encontramos com estes é que as pessoas que estão
lutando contra os gigantes são menores ou parecem
insignificantes ou não se sentem prontas ou preparadas para
lutar contra algo assim.

Dr. Krystal Pierce:

00:37:41

E é assim que nós interpretamos estes gigantes aqui. E na
tradição judaica, isto se refere a reis e governantes durante este
tempo em que eles eram reis e governantes opressivos.
Descobrimos, se nos voltarmos para Moisés 8:18, que estes
gigantes realmente tentaram matar Noé. Assim, no versículo 18,
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"gigantes sobre a terra, e eles procuraram Noé para tirar-lhe a
vida". Mas o Senhor estava com Noé e o poder do Senhor
estava sobre ele". E este é outro tema comum. É claro,
governantes, reis, aqueles que têm poder e controle, os
gigantes, tentam ou expulsar os profetas ou matar os profetas,
fazê-los ir embora porque não estão ensinando o que eles
querem ensinar e o que eles querem apoiar. E vemos isso
acontecer com Noé também.
John Bytheway:

00:38:31

Eu estava lendo em algum lugar, o que é o nefilim hebraico?

Dr. Krystal Pierce:

00:38:37

Sim. Então nephilim...

John Bytheway:

00:38:37

Obrigado.

Dr. Krystal Pierce:

00:38:37

Tudo bem. Então im, este I-M.

John Bytheway:

00:38:46

Sim, eu tinha a ênfase na sílaba errada.

Dr. Krystal Pierce:

00:38:48

Não, você está bem. Você está bem. Este tipo de ajuda, eu acho
que às vezes, é o IM no final em hebraico, ele faz algo plural
tipicamente.

John Bytheway:

00:38:58

[crosstalk 00:38:58].

Dr. Krystal Pierce:

00:38:58

Sim, sim, exatamente. Ou querubim ou algo parecido. A palavra
de ordem aqui é cair. E assim literalmente significa os que caem.
E eu adoro olhar para isso no sentido de gigantes e quanto mais
alto você está, mais difícil você cai, mais longe você cai quando
você cai. É esta idéia de que havia estes grandes que tinham
uma tonelada de poder, que tinham uma tonelada de controle,
e que estão oprimindo o povo. E assim, agora se espalhou
apenas de pessoas justas que se tornaram perversas, agora
temos a influência de líderes perversos. E este é um grande
tema no Livro de Mórmon também, que quem quer que seja
seu líder, seu governante ou seu rei tem um efeito sobre o
povo, seja ele um efeito justo ou um efeito perverso.

Dr. Krystal Pierce:

00:39:48

E agora descobrimos que estes gigantes, eles estão tentando
matar o profeta. Apesar de serem gigantes, eles também
podem ser derrubados pelos gafanhotos. Portanto, esta é uma
mensagem comum. Você pensa em David e Golias. Às vezes nos
sentimos como um gafanhoto e estamos lutando contra os
gigantes e eles têm o poder e o controle e talvez a riqueza e o
status e nós sentimos que não podemos. Mas lemos aqui que
Noé tinha o poder de Deus com ele. Nós também podemos ter
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o poder de Deus conosco. David tinha o poder de Deus com ele
e foi capaz de lutar e vencer seu gigante também.
John Bytheway:

00:40:28

Portanto, não leia os gigantes como pessoas enormes. Eu estava
pensando na frase que usamos: "Oh, estes homens eram titãs
da indústria". Bem, eles eram do mesmo tamanho que o resto
de nós, mas nós os chamamos assim. Era uma espécie de
metáfora. Estes homens eram gigantes em sua influência ou
poder militar ou algo parecido. Isso é justo?

Dr. Krystal Pierce:

00:40:47

Sim, e a força também. Acho que poderíamos falar de força
física também. Proeza física, e diz-se que Golias é muito alto e
grande, e não necessariamente um gigante mitológico que é um
gigante tipo conto de 50 pés.

Hank Smith:

00:41:01

Na história que você está referindo no número 13, são Josué e
Caleb que não se vêem como gafanhotos porque dizem: "O
Senhor está conosco". Não os temam. Eu não tenho medo. Eu
não tenho medo desses gigantes. Estou pronto para ir porque
tenho Deus comigo".

Dr. Krystal Pierce:

00:41:19

Sim, e por isso eu adoro esta idéia de que você pode se sentir
como um gafanhoto, mas Deus pode fazer de você um gigante,
Deus pode fazer você se sentir como um gigante e ser capaz de
travar suas batalhas, quaisquer que sejam essas batalhas,
quaisquer que sejam os gigantes. Então vimos como há uma
maldade generalizada e ela continua. E agora está no topo. E,
claro, o topo está tendo um efeito sobre o povo. E Noé, neste
ponto, mesmo que os gigantes tentem matá-lo e silenciá-lo, ele
continua. E ele adverte o povo e prega ao povo, e isto não
aparece no Gênesis 6. Na verdade, temos que recorrer a Moisés
8 para esta informação. E assim, se olharmos os versículos 19 e
20 e 21, descobrimos que o Senhor ordena a Noé que saia e
declare o evangelho.

Dr. Krystal Pierce:

00:42:08

Então Noé pede ao povo que se arrependa, mas eles não
ouvem. E então já falamos sobre o versículo 21. Eles dão essas
desculpas para não precisarem se arrepender. Isto é muito
comum. Adoro que tenhamos isto em Moisés, que Noé foi um
profeta que saiu e pregou o arrependimento. Ele disse: "Você
está pecando. Você tem duas opções. Ou você pára de pecar e
se arrepende e recebe a misericórdia de Deus, ou você continua
pecando e pecando e pecando e haverá conseqüências. Haverá
punição. Isso é o que acontece. É assim que funciona a lei da
justiça". E ele diz: "Mas você tem uma escolha. Você tem que
escolher entre os dois". E por isso eu adoro que realmente
tenhamos isso aqui. Os profetas são enviados para nos avisar.
Temos muitos exemplos de profetas tanto no Antigo
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Testamento quanto no Livro de Mórmon que aparecem do
nada, dão sua mensagem, e depois desaparecem ou são
mortos.
Dr. Krystal Pierce:

00:43:02

E muitas vezes é para avisar o povo da destruição que está por
vir. Penso em Lehi, por exemplo, no Livro de Mórmon, que
tentou avisar Jerusalém sobre o que estava para acontecer. Eles
o expulsam. É o mesmo com Samuel. Nós o conseguimos com
Levi.

Hank Smith:

00:43:15

Abinadi.

Dr. Krystal Pierce:

00:43:16

Abinadi. Sim, absolutamente. E conseguimos isso aqui com Noé.
Ele tentou avisar o povo que a destruição estava chegando. Ele
até mesmo advertiu especificamente sobre o Dilúvio também.
Então, se formos até o versículo 17, ele fala sobre isso. Ele
sabia. O Senhor disse: "Eu enviarei as inundações". É bastante
específico que Noé realmente sabia o que ia acontecer. Às vezes
lutamos para nos conectar com esses profetas do Antigo
Testamento que vêm pregando a desgraça e a tristeza e o
pecado e a maldade e destruição, e nos concentramos nessas
coisas. E pensamos: "Nossos profetas modernos de hoje não
fazem isso. Eles não pregam a desgraça e a tristeza e a
destruição e o pecado e a iniqüidade". Alguns deles, eu acho,
podem chegar bem perto. Não é necessariamente exatamente
o que eles estão dizendo, mas por que o estão dizendo. Eles
têm o objetivo de nos avisar. Portanto, gosto de pensar nos
momentos em que o Presidente Nelson, por exemplo, nos diz
para fazermos algo, sobre o que ele nos adverte? Para que ele
está nos preparando? E eu acho que um dos maiores e mais
recentes exemplos disso é há vários anos atrás, ele começou a
falar sobre o foco em uma Igreja centrada em casa.

Dr. Krystal Pierce:

00:44:27

Trabalhe em sua adoração em casa. E mesmo ao ponto de
perdermos nossa terceira hora e começarmos a adorar em casa
e isto Venha, Siga-me e faça todo este trabalho. E então, não
muito tempo depois disso, obtemos esta pandemia. Muitos de
nós chegamos a um ponto em que não podíamos sequer ir à
igreja. Tínhamos a igreja completamente em casa. E eu acho
que aqueles que ouviram o profeta e trabalharam em como eu
trago o Espírito em minha casa? Como eu estudaria o evangelho
e as escrituras com minha família? Como eu me concentro?
Estamos um pouco melhor preparados quando isso acontece. E
os outros que meio que viram: "Oh, eu tenho uma terceira hora
extra no domingo para ir para casa e tirar uma soneca ou algo
assim", talvez estivessem menos preparados. Mesmo que ele
não tenha vindo direto e dito: "O Dilúvio está chegando, a
pandemia está chegando", ele nos prepara e nos adverte de
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outras maneiras. E por isso temos que ouvir com muita atenção,
eu acho, o que eles estão dizendo.
Hank Smith:

00:45:26

Eu diria duas coisas. Primeiro, não se surpreenda quando um
profeta lhe disser para se arrepender. Acho que isso é um tema.
Não fique chocado quando o Presidente Nelson disser: "Ei,
estamos fazendo algumas coisas erradas". Deveríamos fazê-las
melhor". Bem, como ele ousa? E, em segundo lugar, lembro-me
da Conferência Geral de outubro de 2019, disse ele, e nem sei
se ele sabia o que queria dizer, mas ele disse: "Em seis meses,
vamos ter uma conferência novamente. Será diferente de
qualquer coisa que você já tenha experimentado". E aqui
estávamos nós, seis meses depois, diferente de qualquer coisa
que já tínhamos experimentado.

John Bytheway:

00:46:01

E eu acho que sua primeira palestra "Esperança de Israel", "Faça
uma pausa nas mídias sociais". E então sua última palestra foi:
"Se a maior parte das informações que você obtém vem das
mídias sociais, sua capacidade de sentir o espírito será
diminuída". Esses são avisos. Krystal, esse é um bom ponto.

Dr. Krystal Pierce:

00:46:21

Tentamos compará-los um a um, mas todos eles estão fazendo
a mesma coisa. Todos eles estão tentando nos preparar. Eles
estão tentando nos fazer passar pela mortalidade, nos levar de
volta para casa, nos levar de volta para o Pai Celestial. E assim
podemos tirar isto de Noé, podemos tirar isto do Presidente
Nelson. Só temos que ouvir com muita atenção. E às vezes
olhamos para trás em retrospectiva e dizemos: "Uau, é
exatamente por isso que ele disse isso". E outras vezes
podemos não entender durante muito tempo porque nos
pedem para fazer algo. Portanto, há um pouco de fé e confiança
ali, acho que isso está definitivamente envolvido. Vamos falar
sobre as verdadeiras razões do Dilúvio porque quando
pensamos no dilúvio e pensamos em tanta destruição e morte
generalizada, não foram apenas pessoas que morreram. Eram
os animais e as plantas.

Dr. Krystal Pierce:

00:47:04

E isso é horrível quando se pensa sobre isso. E eu acho que às
vezes vemos o Dilúvio menos seriamente. E é por isso que Noé
e a Arca é uma história de crianças. Nós compramos a Arca e os
animais e Noé e coisas assim, e não lhes contamos o outro lado.
Bem, todos morrem de fato quem não está na Arca. Portanto,
às vezes não a levamos a sério. E é claro que tenho coisas da
Arca de Noé para meus filhos. É algo que ou não levamos a sério
ou levamos tão a sério que pensamos: "Como um Pai Celestial
amoroso poderia fazer isso? Como poderia um amoroso Jesus
Cristo fazer isto?". Há esta desconexão e não podemos obtê-la.
Vamos ver o versículo 5. Assim, o capítulo 6, versículo 5 diz:
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"Deus viu que a maldade do homem era grande na terra, e que
toda imaginação dos pensamentos de seu coração era apenas
maligna continuamente".
Dr. Krystal Pierce:

00:47:59

Isso é uma loucura, essa afirmação ali mesmo. Não estamos
falando apenas de mau comportamento e ações. Ela diz toda
imaginação dos pensamentos de seus corações. E por isso
estamos falando de uma mudança de coração para a maldade,
para o mal, e isso se traduz, é claro, em comportamentos e
ações.

John Bytheway:

00:48:17

Isso está completamente possuído.

Dr. Krystal Pierce:

00:48:21

Sim, chegando a este ponto quase onde não há retorno. Penso
também no Livro de Mórmon, onde em certo ponto ele diz:
"Vejo que o tempo deles já passou". A graça de Deus havia
passado para eles", o que você pensaria: "Oh, isto nunca
aconteceria". Se você morrer em seus pecados nesta vida, o
tempo passou para esta mortalidade e agora você vai ter que
lidar com isso do outro lado. E assim vemos que a perversidade
é algo mais. É mais do que apenas pessoas fazendo coisas ruins,
ela tomou conta de seus corações, de seus pensamentos, de
suas mentes, de tudo. Um dos problemas originais eram as
pessoas se casando e tendo filhos e o efeito que isso tinha sobre
essas crianças. Esta maldade, ela é passada para baixo. Sim, eu
não consigo imaginar. Não consigo imaginar crescer em um
mundo como esse. Penso em Mórmon e Moroni e em suas
vidas e no que eles estavam cercados é incrível.

Dr. Krystal Pierce:

00:49:11

Mas o lado positivo é sempre que eles sobreviveram e
permaneceram fiéis. E mesmo que Noé tenha sido cercado pela
maldade e os governantes estejam tentando matá-lo e ele
esteja perdendo seus amigos e pessoas como ele para a
maldade, ele ainda permanece fiel. E eu acho que é isso que
devemos tirar da história, não o foco naqueles que são
destruídos, embora haja misericórdia nisso também. Portanto,
vamos falar sobre isso também. Se saltarmos para os versículos
11, 12 e 13, obteremos mais algumas informações sobre o que
está acontecendo aqui. Nós lemos que a violência, a terra
estava cheia de violência. A palavra aqui em hebraico,
referindo-se à violência, na verdade engloba tanto uma
violência física como uma violência psicológica, abuso físico e
abuso psicológico. Portanto, eles não só estavam pecando e
seus corações tinham sido tomados pelo mal, mas estavam se
destruindo uns aos outros.

Dr. Krystal Pierce:

00:50:06

Eles estavam se machucando um ao outro. Eles estavam se
matando fisicamente, mentalmente e emocionalmente. E nós
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sabemos que quando são cometidos pecados que envolvem
outras pessoas, estes são levados muito a sério. E assim
descobrimos que este é um grande problema. É um problema
enorme neste momento. E chega ao ponto em que algo precisa
ser feito, uma mudança precisa ser feita. Esta mudança, esta
destruição é incrível. É enorme. É horrível. O interessante é que
se você olhar os versículos 11 e 12, ambos usam esta palavra
corrupta. A Terra também era corrupta diante de Deus. E a
palavra corrupta aqui em hebraico, é exatamente a mesma
palavra traduzida como destruída mais tarde no versículo 17. E
assim temos este nível de corrupção, este nível de pecado
destrutivo, e a única resposta é o mesmo nível de punição
destrutiva. E é aí que nos encontramos neste ponto. E é
interessante que é exatamente a mesma palavra que é usada.
Hank Smith:

00:51:31

É quase como se eles escolhessem esta destruição maciça.

Dr. Krystal Pierce:

00:51:36

Exatamente, exatamente.

John Bytheway:

00:51:38

Uma punição para corresponder ao nível de corrupção.

Dr. Krystal Pierce:

00:51:41

Exatamente. E sabemos que quando pecamos, a punição se
encaixa no pecado, assim como o arrependimento se encaixa no
pecado. Não será necessariamente sempre o mesmo processo
ou talvez até mesmo o mesmo nível. E neste ponto, se você der
a volta e pensar: "Uau, todo mundo e tudo tinha que ser punido
pelo pecado", isso lhe diz de que nível de pecado estamos
falando. Pecado e corrupção disseminados, e isso permeou
tudo. Tinha atingido uma massa crítica neste ponto.

Hank Smith:

00:52:13

Quando você diz violência no versículo 11, você estava falando
sobre a idéia de abuso?

Dr. Krystal Pierce:

00:52:21

Homicídio e morte e todo tipo de violência. E isso é um pouco
como esta palavra em hebraico, ela cobre toda a violência.
Violência contra as pessoas, violência contra os animais,
violência física, outros tipos de abuso, tudo. Abrange tudo,
todos os tipos. Sim.

Hank Smith:

00:52:40

Isso é interessante, porque então o Dilúvio cobre tudo.

Dr. Krystal Pierce:

00:52:43

Sim, e eu acho que é essa a questão. O pecado tinha coberto
tudo para que a Inundação precisasse cobrir tudo. E é por isso
que eu acho que a mesma palavra é usada. A Terra era tão
corrupta que a única maneira de consertar as coisas era a
punição generalizada e as conseqüências. Mas não se trata
apenas de justiça também.
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Hank Smith:

00:53:04

Será que há um jogo de palavras ou estou apenas vendo alguma
coisa? Moisés 8 tem Noé dizendo: "Creia no arrependimento de
seus pecados e seja batizado em nome de Jesus Cristo ou as
enchentes virão". Portanto, você tem duas escolhas. Você pode
estar coberto de água ou pode estar coberto de água, só
depende de qual, certo?

John Bytheway:

00:53:25

E volume.

Hank Smith:

00:53:25

Sim, que água você quer?

Dr. Krystal Pierce:

00:53:31

Ele não é o único que fala da inundação como um batismo
também, isto aparece no Novo Testamento. E vamos chegar à
conclusão de que o Dilúvio foi mais do que apenas a lei da
justiça sendo promulgada, que houve uma limpeza
misericordiosa que estava acontecendo também. Se nos
voltarmos novamente para Moisés 8, e você já mencionou isto
nos versículos 23 e 24, ele sai para pregar novamente. Ele
continua pregando. E eu adoro isto, que ele não se esconda
apenas. Eles já tentaram matá-lo. Ele poderia simplesmente ir
se esconder e esperar.

Dr. Krystal Pierce:

00:54:03

Ele percebeu o quão longe ele chegou, talvez até saiba que não
há nada que ele possa dizer ou fazer para mudar as coisas. Ele
ainda continua tentando. E neste ponto, eu adoro que ele
ensine, como você mencionou, sobre o batismo. O que
poderíamos considerar os princípios básicos do evangelho, fé,
arrependimento, batismo, o Espírito Santo, e voltando a estes
princípios básicos, ele ainda tenta. Ele continua tentando, e este
é outro exemplo de como nos são dadas tantas chances antes
que o castigo e as conseqüências cheguem. Temos tantas
chances misericordiosas de nos arrepender e parar o que
estamos fazendo antes que a justiça seja decretada.

Hank Smith:

00:54:42

Eu gosto disso. Eles procuraram tirar-lhe a vida, ele continuou
pregando. E John, você ama os Primeiros Princípios. Este é um
John Bytheway take.

John Bytheway:

00:54:50

Oh, eu ia apenas dizer que eles estão ali. Verso 24, crer,
arrepender-se, batizado, Espírito Santo. E se eles são realmente
os Primeiros Princípios, então eles realmente são os Primeiros
Princípios e eles devem aparecer e aparecem.

Dr. Krystal Pierce:

00:55:03

Sim, e eu amo isso. Ele volta ao básico. Ele diz: "Ei, isto ainda é o
que você precisa fazer". E eu adoro que você tenha ligado este
batismo e o Dilúvio, e vamos falar sobre isso. E adoro que tenha
sido ligado antes que o Dilúvio fosse representativo das
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lágrimas de Deus, dele chorando pelo que tinha acontecido.
Sabemos, é claro, que Enoque viu o Dilúvio, ele viu a Arca, ele
viu Noé. Ele viu todas essas coisas e comentou sobre elas. Mas
vamos a isso. Vamos falar um pouco sobre a dor de Deus aqui.
Então, se voltarmos a Gênesis 6 e olharmos os versículos 6 e 7,
teremos aqui uma linguagem estranha. Diz: "Arrependeu-se do
Senhor que Ele tinha feito e sobre a terra e o entristeceu em
seu coração".
Dr. Krystal Pierce:

00:55:51

E então diz: "O Senhor disse que eu destruirei o homem porque
me arrepende de tê-los feito". E vendo a palavra arrepender-se
com o Senhor, acho que pode ser um pouco confuso. É claro
que não estamos dizendo que Ele precisa se arrepender ou acho
que nem podemos dizer que Ele se arrependeu de ter feito
humanos ou que achou que foi um erro. Não creio que seja isto
o que isto significa. E recebemos um pouco mais de informação
em Moisés 8, assim como a tradução de Joseph Smith de
Gênesis 8:15. Lá, ele muda para: "Arrepende-se de Noé que ele
tinha criado o homem". E, é claro, Noé precisava se arrepender.
Há algo um pouco diferente acontecendo aqui, e esta palavra
que é traduzida como arrependimento aqui, então é uma
palavra hebraica nacham.

Dr. Krystal Pierce:

00:56:41

Naham é uma palavra tão boa porque aparece em todo o
Antigo Testamento. E cada vez que ela aparece, é traduzida de
uma maneira diferente. Portanto, as pessoas lutam com seu
significado. E na verdade o que é ótimo é que esta palavra
também aparece no Livro de Mórmon como o lugar onde Ismael
foi enterrado no caminho para a terra prometida, ele foi
enterrado em Naham. A metade desta palavra significa luto,
tristeza, luto, dor. E eu acho que isto faz sentido que tanto o
Senhor como Noé sentiriam isto. Sentiriam tristeza não só pela
maldade, mas também pelo Dilúvio, que tinha chegado a isto,
que este castigo generalizado estava chegando. Mas o outro
lado do nahum está, e é por isso que as pessoas lutam contra
isso porque quase parece o contrário, também significa ser
consolado. Significa também ser consolado.

Dr. Krystal Pierce:

00:57:34

Também significa sentir-se satisfeito. Acho que as pessoas
lutam porque dizem: "Como você pode sentir tristeza e
conforto ao mesmo tempo? Como você pode estar de luto, mas
também sentir-se consolado"? Acho que muitos de nós já
sentimos isso de fato. Alguém falece, por exemplo. Há tristeza,
luto e luto, mas há também este outro lado de pensar que não é
o fim para eles. Eles passaram para a próxima coisa. Eles
viveram uma vida justa ou foram liberados da dor ou do
desconforto desta vida. E não temos realmente uma palavra em
inglês para isso, acho eu, sentindo-nos tristes, mas confortados.
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E é isso que esta palavra significa. Ela também funciona no Livro
de Mórmon. É onde eles o enterraram. E logo depois disso, diz
que sua filha está de luto por ele.
John Bytheway:

00:58:25

Já ouvi pronunciar "Nayhum", mas diga-o da maneira que você
acabou de dizer.

Dr. Krystal Pierce:

00:58:31

Então nahum é mais ou menos como se escreve, esta é mais ou
menos a versão em inglês. Mas, em hebraico, é nahum. E é uma
loucura como ele tem estes significados. E para mim, é o
exemplo perfeito também de um equilíbrio entre justiça e
misericórdia, que a justiça vem da mesma forma que porque
morremos de morte física, esse é o lado da justiça da queda.
Mas também encontramos conforto na morte porque sabemos
que podemos superá-la e que podemos superar a morte
espiritual e a morte física. E eu acho que é assim que Noé e o
Senhor estão vendo isso. O Dilúvio é justiça, mas também será
misericórdia. E vamos falar sobre as diferentes formas que
representa a misericórdia.

Hank Smith:

00:59:23

É interessante para mim, Krystal, que isso seria traduzido como
arrependimento. Porque, em nossa opinião, arrependimento é
essa idéia de lamentar e ser consolado. Sentir tristeza por meus
pecados, mas consolar através da Expiação de Cristo.

Dr. Krystal Pierce:

00:59:40

Sim, exatamente. Sentir tristeza ou tristeza por isso, mas
esperança. Sim, acho que essa é a forma perfeita de encarar
isso. E eu acho que é isso que Noé e o Senhor estão sentindo
aqui. Noé está se sentindo como: "Estou triste que o Dilúvio
tenha que acontecer e que esta maldade tenha acontecido. Mas
tenho esperança depois do Dilúvio, algo ainda melhor e mais
está por vir". O que é o mesmo que eu acho que nós também
sentimos sobre a morte. Somos pessoas tristes que se foram,
mas sabemos que estão nesta nova e surpreendente próxima
fase.

Hank Smith:

01:00:13

Eu realmente gosto desta palavra agora. Nahum, é assim que
você diria em inglês? Nahum?

Dr. Krystal Pierce:

01:00:17

Sim. Sim, e você pode dizer nacham ou nayhum ou qualquer
coisa do gênero. Isso também é bom.

John Bytheway:

01:00:23

Eu gosto de nahum. É como derrubá-los.

Dr. Krystal Pierce:

01:00:25

Nahum.

John Bytheway:

01:00:25

Nahum.
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Dr. Krystal Pierce:

01:00:29

Sim. Às vezes a tristeza parece nos derrubar, mas isso é uma
piada do meu pai para você então.

Hank Smith:

01:00:35

Ótimo. Você é [crosstalk 01:00:37].

Dr. Krystal Pierce:

01:00:37

Brincadeira de mãe. Vamos com a piada da mamãe.

Hank Smith:

01:00:40

Ela é uma aprendiz nas piadas do pai. Eu estava pensando em
Alma, o Ancião, quando ele descobre que seu filho foi abatido.
O que diz?

Dr. Krystal Pierce:

01:00:54

Ele está realmente entusiasmado. Ele está feliz.

John Bytheway:

01:00:58

Ele sabia que o véu da incredulidade estava sendo tirado de sua
mente ou algo assim.

Hank Smith:

01:01:03

"Seu pai se alegrou, pois ele sabia que era o poder de Deus".
Interessante. Mosias 27:20 Alma, o Ancião.

John Bytheway:

01:01:13

Há uma grande pintura de Walter Rane que mostra os quatro
filhos de Mosias carregando Alma. E é tão engraçado porque a
mãe está olhando para baixo como, "Oh não", e o pai está
olhando para cima como, "Tudo bem". Então, você tem seu
nacham bem ali. Você tem os dois significados bem ali.

Dr. Krystal Pierce:

01:01:29

Sim, eu adoro. Foi uma resposta às suas orações. E o anjo diz:
"Eu vim porque seu pai tem rezado. E aqui estou eu". Se
quisermos falar sobre às vezes bater no fundo do poço nos faz
recomeçar e ver as coisas de novo. E neste ponto, homem, a
sociedade bateu no fundo do poço e precisa de um novo
começo, precisa de uma purificação, precisa de uma renovação.
Uma das maiores misericórdias de que quero falar é o que
acontece com Noé e sua família. E um dos meus versos
favoritos, na verdade, vou apenas dizer que é meu versículo
favorito no capítulo 6 de Gênesis, "Noé encontrou graça nos
olhos do Senhor", e é como uma gota de microfone. É isso aí
mesmo. Noé encontrou a graça. Por quê? Por que ele encontrou
a graça? Por que ele foi capaz de sobreviver ao Dilúvio? E temos
tantos versículos tanto em Gênesis como em Moisés que falam
de como ele era justo, ele fez tudo o que o Senhor lhe ordenou.

Dr. Krystal Pierce:

01:02:25

Ele ouviu o Senhor. Ele deu ouvidos ao Senhor. Ele ouviu e
prestou atenção e seguiu os mandamentos. E este foi o caminho
que levou o Senhor a dizer: "Vamos salvar Noé e sua família e
alguns dos animais". E isto é muita misericórdia aqui mesmo.
Mas minha parte favorita sobre esta misericórdia é que ele não
deixa Noé sair facilmente. Ele não diz apenas: "Ei Noah, eu vou
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te salvar do Dilúvio". Vou tirar você e sua família da terra e
deixar você voltar ou colocá-lo nesta caverna selada hermética".
Ele diz: "Não desculpe, você tem misericórdia, mas vai
trabalhar". Você vai se preparar para o Dilúvio. Você sabe que
está chegando, então vou mandar você construir esta Arca, esta
enorme Arca, encontrar todos os animais, colocá-los lá dentro e
garantir que você tenha comida suficiente em água doce para
um ano".
Dr. Krystal Pierce:

01:03:24

Sabemos que eles estiveram na Arca por pouco mais de um ano.
Ele instrui Noé como se preparar. E eu adoro que comparando
isto a nós mesmos da maneira que às vezes a misericórdia é
Deus apenas nos puxando para fora de um julgamento, fazendo
algo desaparecer. Mas mais freqüentemente, Deus diz: "Aqui
está algo que você pode fazer para sair desta provação". Aqui
está algo que você pode fazer para sobreviver ao julgamento". E
isso também é misericórdia. Às vezes, trata-se de ajudar-nos a
nós mesmos a superar as coisas com a ajuda de Deus. E eu
adoro que isto também aconteça com Noé. Ele não fica fácil
aqui fora. É difícil.

John Bytheway:

01:04:02

Bem visto. Ele se torna o melhor amigo dos caras do Home
Depot por um longo tempo.

Dr. Krystal Pierce:

01:04:08

Sim, é preciso trabalhar. É preciso trabalho para seguir o
profeta. É preciso trabalho para trabalhar através do
arrependimento. E a graça está sempre presente. Está sempre
lá. Mas sabemos que também precisamos, muitas vezes, fazer
algum trabalho para garantir que as coisas saiam bem.

Hank Smith:

01:04:26

Posso relatar talvez a história da construção desta Arca, vamos
chegar a isso com certeza, Krystal, então vou criar uma casa que
esteja a salvo da maldade.

Dr. Krystal Pierce:

01:04:36

Sim.

Hank Smith:

01:04:38

E isso é misericordioso. O Senhor me disse: "Ei, Presidente
Nelson, criai uma casa centrada em Cristo para que possais
estar a salvo desta maldade". Como construir uma arca, é
preciso muito trabalho para construir uma casa como essa.

John Bytheway:

01:04:50

Faça uma estrutura de proteção ao seu redor.

Dr. Krystal Pierce:

01:04:54

Sim, definitivamente. E é sobre outras pessoas também. Noé
construiu a Arca não só para si mesmo. Ele construiu a Arca
para sua família e para estes outros animais e tudo o que
entrou. Portanto, às vezes também se trata de construir a Arca
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para outras pessoas, para tentar salvar outras pessoas também.
E mais uma vez, falamos sobre este efeito que temos uns sobre
os outros, seja ele bom ou ruim. Para Noé, tratava-se de salvar
apenas mais do que a si mesmo. Assim, com a Arca, realmente o
que eu quero falar são as principais questões que costumo ter
sobre a construção da Arca e esclarecer algumas coisas. Assim,
no versículo 14, diz: "Faça a Arca de madeira de gopher". E
assim você sempre tem muitas perguntas sobre esta madeira de
gopher. E eu acho que quando criança, eu imaginava: "Oh, estas
são as árvores que roem a madeira de gopher".
Dr. Krystal Pierce:

01:05:42

O que não é de todo exato. Não é nada disso que os gophers
fazem. Mas esta palavra gopher é na verdade... Sou eu quando
era criança, descobrindo coisas, um castor, um gopher,
cortando esta madeira para a arca. Os animais também
ajudaram a construir a arca. Então, na realidade, esta madeira...

Hank Smith:

01:05:58

Os gophers estão ali agora.

Dr. Krystal Pierce:

01:06:02

Mas esta palavra gopher é na verdade apenas a transliteração
direta da palavra hebraica. A palavra hebraica é gopher ou
goper. E este é o único lugar onde ela aparece em toda a Bíblia.
Nós jogamos fora a madeira de gopher porque na verdade não
temos nenhuma pista do tipo de madeira que era. E algumas
pessoas adivinham cipreste ou algumas outras formas de
madeira.

John Bytheway:

01:06:22

Diga aos nossos ouvintes o que é uma transliteração, porque eu
adoro essa idéia.

Dr. Krystal Pierce:

01:06:28

Muitas vezes, uma transliteração ocorre quando não sabemos
como traduzir a palavra. A palavra em hebraico é gopher.
Portanto, deixamos literalmente em gopher porque não somos
o que a tradução para o inglês deveria ser. Também temos isso
no Livro de Mórmon com os cureloms e os cumoms. Essa é
provavelmente a língua original lá, e entre nossos muitos
tradutores e compiladores e narradores e redatores, alguém
não sabia o que era e por isso deixaram isso lá dentro. E isto
acontece muito em muitos textos. Encontramos palavras que
simplesmente não conhecemos e as deixamos lá dentro.

John Bytheway:

01:07:01

Poderíamos dizer que o deserto é uma transliteração e as
abelhas são a tradução da palavra?

Dr. Krystal Pierce:

01:07:08

Sim, sim. Isso funcionaria. Sim, também é deserto.
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John Bytheway:

01:07:11

Eu adoro isso. Gopher madeira, eles apenas usavam... Esse é o
som disso, então estamos apenas colando lá. Gopher.

Dr. Krystal Pierce:

01:07:19

Sim, e foi importante o suficiente para incluí-lo.

John Bytheway:

01:07:22

Talvez Noé tenha dito apenas: "Ei, vai lá buscar um pouco de
madeira e..."

Dr. Krystal Pierce:

01:07:27

Sim.

John Bytheway:

01:07:29

Acho que alcancei meu limite de piadas de papai. Desculpe,
Hank. Isso foi... Vá pegar um pouco de madeira.

Dr. Krystal Pierce:

01:07:36

Acho que vocês talvez precisem escrever um livro de piadas do
pai só sobre o Gênesis.

John Bytheway:

01:07:41

Só hoje.

Hank Smith:

01:07:42

Bíblia.

Dr. Krystal Pierce:

01:07:43

Só para que você esteja pronto. Só hoje. Para que as pessoas
possam tirar isto para fora. Seria um recurso para as pessoas.

John Bytheway:

01:07:51

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

00:00:02

Bem-vindo à Parte II do podcast desta semana.

Dr. Krystal Pierce:

00:00:07

Então outra grande coisa sobre a Arca, no versículo 15, nós
conseguimos alguns números aqui, sobre tamanho aqui e
dimensões. Portanto, fala sobre cúbitos, que não é realmente
uma medida que usamos hoje. Um côvado, embora tenha
mudado com o tempo, era tipicamente igual a um antebraço.
Assim, da ponta do dedo ao cotovelo, isso era um côvado. E
assim, normalmente é em torno de 18 polegadas. Você pode
realmente descobrir o tamanho da Arca, apenas calculando o
quanto é um côvado. E assim os números que obtemos são:
cerca de 450 pés de comprimento, é enorme, 75 pés de largura,
46 pés de profundidade. E nós estamos olhando para... Na
verdade, todo o tipo de volume ou vão é um campo e meio de
futebol. Portanto, isto foi enorme.

Dr. Krystal Pierce:

00:00:54

E você pensa em Noah construindo isto. Como se, mais uma
vez, não fosse fácil. Não percebemos como teria sido para Noé e
sua família, continuar e continuar tentando fazer isso e
continuar construindo, mesmo estando cercado de maldade e
como a enchente, mesmo para eles, teria sido muito
assustadora, mas sempre tendo esse conhecimento de que o
Senhor iria protegê-los e prepará-los e ajudá-los.

Hank Smith:

00:01:21

E alguns dias você teria que se perguntar: "Vai mesmo
inundar?" Eu posso ver tantos paralelos à nossa própria vida de:
"Por que estou levando todo esse tempo e esforço para fazer
isso, quando o sol está brilhando?"

Dr. Krystal Pierce:

00:01:33

Exatamente. É difícil. Às vezes não vemos o fim, ou não
mantemos o fim à vista.

John Bytheway:

00:01:38

Oh, eu me pergunto se essa mesma conversa estava
acontecendo, quando as pessoas estavam vendo ele construir.
Como já vimos retratado em filmes e outras coisas, todos
acham que ele é tolo ao construir esta coisa, porque talvez
tenha sido um bom tempo.
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Dr. Krystal Pierce:

00:01:54

Sim, e eu não consigo imaginar que eles estavam tentando
matá-lo, apenas tentando fazer isto; apenas tentando construir
esta coisa e as coisas ficam tão horríveis, tão ruins, como se
fosse a última chance. Agora outra coisa realmente
interessante, no versículo 16, diz que foi dito a ele para fazer
uma janela no Arco. E a palavra aqui usada como janela é a
palavra hebraica tzohar. E esta palavra na verdade significa algo
como luz. As pessoas traduzem-na como, ok, então você coloca
uma janela, para que eles tenham luz. Mas na verdade há um
verdadeiro interesse...

John Bytheway:

00:02:28

Oh, isto é como minha nota de rodapé favorita de sempre.

Dr. Krystal Pierce:

00:02:33

Eu também amo este aqui. E eu nunca havia percebido que eles
tinham colocado isto como uma nota de rodapé aqui e o
conectaram, e eu sempre compartilho isto com meus alunos.
Então, há este tipo de tradição rabínica judaica que, quando
Deus criou Adão, uma das coisas que ele fez foi colocar sua luz;
a luz de Deus numa pedra, para que Adão sempre tivesse a luz
de Deus com ele. E Adão passou esta pedra para baixo. Ele a
passou até chegar a Noé. E a tradição diz que Noé a usou para
acender a Arca. E assim o tzohar era na verdade esta pedra
acesa que Noé tinha. E então a tradição continua. Ele a passou
para baixo. Acabou indo para Moisés, que a usou para acender
o tabernáculo, para que houvesse sempre esta luz de Deus com
os profetas e sendo passada para baixo.

Dr. Krystal Pierce:

00:03:18

Claro, o que há de incrível nisso quando pensamos em pedras
acesas, o que pensamos?

John Bytheway:

00:03:23

Éter.

Dr. Krystal Pierce:

00:03:24

Irmão de Jared, sim. E quando lemos sobre a história do irmão
de Jarede, e ele vai ao Senhor e diz: "Devemos viajar na
escuridão? Estes barcos são herméticos como a arca". E seus
barcos são comparados à Arca. E o irmão de Jarede até
menciona... O Dilúvio é mencionado. E assim eles estão muito
bem cientes do que aconteceu antes. E é possível, não sabemos
ao certo, é claro, que foi aqui que ele teve esta idéia desta
pedra acesa, e da luz de Deus.

John Bytheway:

00:03:56

E você disse que esta é uma tradição judaica?

Dr. Krystal Pierce:

00:04:01

Sim, os rabinos tiveram esta idéia de: "Isto é o que o tzohar é",
porque não significa janela. Há outra palavra para janela. E uma
janela na Arca é mencionada mais tarde, mas é uma palavra
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diferente. É interessante aqui. É quase como: "Pegue isto,
coloque isto na Arca". Vai lhe dar luz".
John Bytheway:

00:04:18

Mas eu sempre amo essa história. Talvez tenha sido isso o que
ele fez. Ele se perguntou o que Noé fez, e ele fez uma busca
pelas escrituras, talvez, para encontrar uma resposta de como
ele poderia ter luz nas barcaças. Acho que é uma conexão tão
divertida lá. Portanto, estou feliz que você tenha trazido essa
nota de rodapé para cima. É um dos meus favores.

Dr. Krystal Pierce:

00:04:35

É incrível. E, é claro, o irmão de Jarede sobe com estas pedras
para que o Senhor as toque. E então ele volta para baixo e tem
dois extra. Ele tem o Urim e o Thummim com ele. E assim há
toda esta idéia de Deus nos dando pedras ou objetos diferentes
para nos ajudar da maneira que precisarmos. Especialmente no
Antigo Testamento, no livro de Mórmon, eles têm todos estes
objetos que representam coisas, como a A Liahona e o Urim e
Thummim, e até mesmo a espada de Laban representa coisas, e
ela aparece e sai. Parecemos estar menos orientados
fisicamente de forma tangível. Embora tenhamos algumas
coisas, e vamos falar sobre as fichas e símbolos do pacto que
temos também. Assim, Noé constrói e carrega a Arca. E eu acho
que o grande desafio com isto, e já falamos sobre isto, é que
Noé teve que colocar algum trabalho para se preparar para o
Dilúvio.

Dr. Krystal Pierce:

00:05:22

E o Senhor lhe deu todas as informações, tudo o que ele
precisava, para estar pronto quando o Dilúvio chegasse. E eu
gosto que não tenha sido apenas um trabalho espiritual; Noé
tinha colocado no trabalho espiritual. Ele estava escutando o
Senhor. Ele estava fazendo o que lhe foi dito, mas também
havia trabalho físico temporal para se preparar para o Dilúvio
que estava por vir. Você pode comparar isto com nosso próprio
trabalho, para se preparar para as enchentes. De que maneira o
Senhor, ou o profeta, nos preparou para as próximas provações
em nossa própria vida? Como nos preparamos, tanto física
como espiritualmente, para que quando a enchente chegar,
consigamos passar, e sejamos Noé do outro lado? A maior parte
disto é que Jesus comenta sobre os preparativos de Noé para o
Dilúvio, e aqueles que não se prepararam.

Dr. Krystal Pierce:

00:06:13

Então, se nos voltarmos para Lucas 17, contra 26 e 27, Jesus na
verdade fala sobre isso: "Quando a enchente chegou na época
de Noé, o povo não estava preparado. E elas foram destruídas
por causa disso". Ele compara isso com o fim da situação
mundial, o fim da mortalidade; o Julgamento, seu retorno,
quando ele vai voltar. E eu adoro que ele compare isto com a
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mortalidade. "Agora é o momento de se preparar para quando
Ele vai voltar. Agora é o momento de se preparar para quando
sua mortalidade vai acabar". Vemos este tema por todo Noé. Já
falamos sobre a duração da vida e a busca da imortalidade. E
até mesmo o Salvador nos diz que esta é uma mensagem do
Dilúvio. Estejam prontos, estejam preparados porque as
enchentes estão chegando. Quer seja agora mesmo ou quando
ele voltar, precisamos estar preparados.
John Bytheway:

00:07:13

No primeiro parágrafo do Manual Venha, Siga-me, diz:
"Gerações de leitores da Bíblia foram inspiradas por esta
história de Noé e o Dilúvio. Mas nós, que vivemos nos últimos
dias, temos razões especiais para prestar atenção a ela. Quando
Jesus Cristo ensinou como devemos prestar atenção à sua
Segunda Vinda, ele disse: 'Como foi nos dias de Noé, assim será
também, na vinda do Filho do Homem'". Esse é Joseph SmithMatthew". Mas é exatamente isso que você está dizendo.

Dr. Krystal Pierce:

00:07:40

Sim. E não é apenas uma preparação, mas acho que é também
uma referência à maldade generalizada que existia em torno de
Noé. E, mais uma vez, esta idéia de como você consegue
superar isso quando está cercado por isto? Como você ainda se
prepara? Como você ainda constrói uma Arca quando as
pessoas estão tentando matá-lo e detê-lo e feri-lo? Como você
continua indo? Como você sobrevive e se prepara?

Hank Smith:

00:08:04

Como se constrói uma casa, como se constrói uma vida?
Preparado para a Segunda Vinda em um mundo que é...

Dr. Krystal Pierce:

00:08:10

... indo pelo caminho.

Hank Smith:

00:08:12

... que não ama... Sim, ações como essa?

Dr. Krystal Pierce:

00:08:15

Isso é uma parte do que devemos tirar dessas histórias. E
mesmo que, talvez ainda não sintamos que o mundo esteja
nesse ponto, nos dizem que estará, e que está chegando lá. E
também acho que às vezes as pessoas do passado podem olhar
para o nosso mundo hoje e pensar que estamos lá quando
vêem o que está acontecendo. Mas porque crescemos neste
mundo e estamos acostumados a ele, não o vemos tão bem
quanto talvez eles vejam, como a maldade é generalizada e os
problemas que temos hoje. Por isso, acho que isso nos dá
alguma perspectiva.

Hank Smith:

00:08:43

Eu queria mencionar, diz que ele a lançou por dentro e por fora.
Isso significa que ele a selou?

Genesis 6-11, Moses 8 followHIM Podcast Notas e Transcrição Página 39

Dr. Krystal Pierce:

00:08:51

Sim. Então, este passo se refere a betume ou alcatrão. Ele o
tornou impermeável, é basicamente o que ele está dizendo.

John Bytheway:

00:08:58

"Apertado como a um prato. ”

Dr. Krystal Pierce:

00:09:00

Sim, exatamente. E eu adoro como os barcos Jaredite são
comparados com a Arca.

Hank Smith:

00:09:05

Isso é interessante para mim, justamente quando penso em
minha própria casa. Vou dar aos meus filhos as ferramentas que
eles precisam. Vou lançar dentro, ensinando meus filhos, e
depois lançar fora, vou criar alguma distância entre minha casa
e este mundo. Eu vou protegê-lo...

John Bytheway:

00:09:21

Boa idéia.

Hank Smith:

00:09:22

... de entrar. Eu não vou apenas protegê-lo de influências
externas. Vou armar você por dentro, por dentro e por fora.

John Bytheway:

00:09:30

Vamos manter nossa fonte de luz lá dentro; nosso tzohar.
Reúna-se ao redor do tzohar todos.

Hank Smith:

00:09:35

Sim, certo.

Dr. Krystal Pierce:

00:09:38

Sim, eu gosto disso. Acho que definitivamente funciona. A Arca
pode assumir tantos significados diferentes. E também, eu acho
que, de certa forma, a Arca, exclui a influência externa. E não
importava o que as pessoas diziam por fora, Noé estava
concentrado em sua família e em salvar sua família, e o que
estava por dentro. E é o mesmo com nossas casas. O que quer
que esteja acontecendo por fora, se pudermos manter o
interior, como nossa casa, um lugar de culto, como um templo,
o Espírito está lá, então não importará o que está acontecendo
por fora.

Hank Smith:

00:10:07

Krystal, eu também estava pensando em construir uma
estrutura maciça como se fosse um testemunho. É uma coisa
muito pública que você está fazendo, e as pessoas são: "O que
você está fazendo?". Dirigindo na I-15 ultimamente, temos visto
o Templo Orem crescer de lá. E para mim, é quase como: "Olhe
para aquela estrutura maciça que está apenas dando
testemunho de uma segunda vinda". O rei vai chegar". Eu me
sinto como se tivesse assistido a isso, ao ver o Templo Orem
subir, que parece quase um momento semelhante ao do
Gênesis, onde, "Uau, olhe para isso. Eles são realmente sérios
sobre toda esta coisa de vida após a morte, não são? E Noé está
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realmente sério sobre esta enchente que está por vir. Ele não
está brincando. Ele realmente acredita nisso".
Dr. Krystal Pierce:

00:10:51

Adoro que você tenha falado nisso. Nós vivemos não muito
longe daquele templo. Por isso, passo por ele todos os dias a
caminho da BYU. Como você, sempre que passo de carro, eu
quase paro e encosto, só para ver o que eles acrescentaram ou
o que está por vir. Há esta antecipação de, vai ser feita, e esse
será o meu templo. Eu não sei se vocês se sentem assim, que
este tipo de coisa é o meu templo. E eles estão construindo, e
estão construindo para mim, e para outras pessoas também.
Mas o arco, eu acho, é um bom paralelo. Ele foi construído para
salvar as pessoas. Foi construído para salvar as pessoas justas. O
mesmo acontece com os templos; pessoas justas, quer ainda
estejam aqui ou tenham passado adiante. Então eu gosto
dessas grandes estruturas.

Hank Smith:

00:11:34

Quando se trata da Segunda Vinda ou quando se trata de
famílias que ficam juntas para sempre, nós definitivamente
colocamos nosso dinheiro onde está nossa boca. Nós
acreditamos. Estamos dispostos a investir fortemente nesta
crença.

John Bytheway:

00:11:47

Acho que foi uma das coisas que foi uma bênção durante a
pandemia, quando as pessoas estavam um pouco incertas sobre
o que estava próximo de ter o Presidente Nelson, continuando a
anunciar novos templos, assim como: "Oh, ok. Sim. Vamos fazer
mais".

Hank Smith:

00:12:02

Novas artes.

John Bytheway:

00:12:04

"Apenas uma preocupação crescente". Sim.

Dr. Krystal Pierce:

00:12:05

Sim. Mesmo quando os templos fecharam, nós ainda estávamos
construindo novos templos.

John Bytheway:

00:12:10

Construindo mais.

Dr. Krystal Pierce:

00:12:10

Então, havia uma esperança. É quase como esta coisa do tzohar.
Estamos tristes por aqueles templos estarem fechados e não
podemos ir, mas temos esperança, porque vemos que estão
construindo mais templos. E isso deve significar que um dia
voltaremos ao templo; a mesma coisa que eu penso. E podemos
meio que voltar ao Capítulo agora7, e falar sobre a enchente.
"Choveu durante quarenta dias e quarenta noites". Lemos, ao
passarmos por este capítulo, "A água cobriu as montanhas". No
versículo 23, "Toda substância viva foi destruída". Menciona os
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humanos, mas também temos animais, coisas rastejantes.
Portanto, às vezes isto é uma referência a insetos, pássaros,
plantas, tudo. Quando se pensa nisso, é meio devastador. E,
como eu disse, às vezes é difícil ver a misericórdia no Dilúvio.
Talvez seja fácil ver Noé e a misericórdia dada a Noé, da qual
podemos falar aqui, mas também chegaremos à misericórdia
por todas essas outras coisas que foram destruídas na
enchente.
Dr. Krystal Pierce:

00:13:05

Assim, no versículo 24, "As águas prevaleceram durante cento e
cinqüenta dias". "Por isso choveu durante 40 dias. Eles estão na
Arca há apenas 150 dias, flutuando sobre as águas. Assim, já se
passaram quase seis meses. E você tem que pensar como teria
sido difícil para Noé e sua família, cuidar desses animais e de
tudo o que eles estão fazendo. Quando nos voltamos para o
Capítulo8, chegamos ao meio da narrativa da Inundação.
Portanto, temos Capítulo6 ,7 e 8,9. E o fim do7 início do 8, é o
meio da narrativa do Dilúvio. Já se passaram seis meses.
Sabemos que eles estão na Arca há cerca de um ano. Estamos a
meio caminho de lá. E o que é ótimo é que também estamos no
meio de um chiasmus neste momento. E assim, Capítulo a
Capítulo69, são na verdade... Há aqui um dispositivo literário
que se chama chiasmus. E tenho certeza que vocês sabem disso,
porque aparece nas escrituras por todo o lado. Mas deixem-me
falar um pouco sobre isso.

Hank Smith:

00:14:04

Para nossos ouvintes, vamos imaginar que ninguém saiba.

Dr. Krystal Pierce:

00:14:06

Então o chiasmus é um dispositivo literário, e é basicamente um
paralelismo invertido, o que provavelmente não ajuda muito a
descrevê-lo. Mas, basicamente, tem o nome da letra chi ou chai
no alfabeto grego, que é basicamente um X. Podemos falar dele
como um X. Na história, está no início e no final da história,
combinam um com o outro. Eles têm um tema semelhante. E se
estamos falando de verso bíblico, isso significa que o primeiro
verso e o último são muito parecidos. E então o segundo verso,
e o penúltimo verso, ou o segundo ao último verso, são muito
parecidos. E você trabalha para dentro até o centro do chiasmus
ou o centro do chi, o X. E este é um dispositivo literário que
aparece em textos hebraicos e gregos e latinos em todo o lugar.
Nós até o usamos hoje. Martin Luther King Jr. usou-o, Abraham
Lincoln usou-o.

Dr. Krystal Pierce:

00:15:01

E o objetivo deste dispositivo, é um mecanismo que o autor
utiliza, para lhe mostrar o ponto central e importante da
história. É ao ponto de que esta é a moral da história. Isto é o
que você deve retirar da história. E nós entendemos isto aqui.
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Temos um chiasmus de até 6e9 parte disto, e chegamos a este
ponto. E o primeiro verso do capítulo diz8: "Deus se lembrou de
Noé". E é nisto que devemos nos concentrar. "Deus se lembrou
de Noé, e não apenas de Noé, mas de todos os seres vivos". "O
que Ele acaba fazendo é mandar um vento para passar sobre a
terra, de modo que as águas baixem, e as águas comecem a
desaparecer".
Dr. Krystal Pierce:

00:15:45

E este é o ponto culminante. E eu adoro isso. Isto não é o fim.
Eles ainda estão lá dentro por mais seis meses. E eu adoro que
isto aconteça no meio da enchente, no meio do julgamento, no
meio deste tempo devastador, diz: "Deus se lembra de Noé, e
ele envia o vento para fazer a terra começar a subir novamente,
fora das águas. ”

Hank Smith:

00:16:17

Então o autor queria que nos concentrássemos neste ponto, a
misericórdia de Deus.

Dr. Krystal Pierce:

00:16:20

Para nós também, quando estamos no meio de nossas
inundações e provações, Deus se lembra de nós. Ele não nos dá
apenas um julgamento e diz: "Está bem, boa sorte. Nos veremos
do outro lado, se você conseguir passar". Ele está lá o tempo
todo. E Ele se lembra de Noé. E uma das minhas partes favoritas
é, se voltarmos para Moisés e olharmos o capítulo sete, adoro a
maneira como Enoque descreve isto. Se descermos ao versículo
43 de Moisés, Capítulo 7. Enoque diz: "Ele viu Noé construir o
arco". E então ele diz: O Senhor sorriu sobre ele, e o segurou em
sua própria mão". E eu adoro esta idéia de que esta enorme
estrutura, vários campos de futebol de longa duração, ainda
está sendo mantida pelo Senhor. Noé e sua família e os animais
da Arca, ainda estão sendo cuidados, vigiados, lembrados.

Dr. Krystal Pierce:

00:17:10

Acho que às vezes, quando estamos no meio de uma enchente
ou de um julgamento, podemos não nos sentir assim.
Poderíamos não ver a mão do Senhor ou sentir a mão do
Senhor nos ajudando. E eu acho que este deve ser o ponto
principal, que ele ainda está lá. Ele ainda se preocupa com Noé.
Ele ainda se preocupa conosco, e nunca nos abandonará, não
importa o que esteja acontecendo ou o que esteja
acontecendo.

Hank Smith:

00:17:34

Muitas vezes, quando olhamos para a morte e a destruição,
temos uma visão diferente do que Deus tem dela. Quando estas
pessoas, animais e todas estas coisas morrem, eles não morrem
para ele. Eles são simplesmente deslocados para um local
diferente, talvez até para uma sala de aula melhor ou uma sala
de aula diferente, onde podem aprender e ser ensinados.
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Assim, as enchentes vieram e engoliram os ímpios. Isso é
Moisés 7:43, mas não é a idéia de que Deus tenha feito com
eles. Em nossa doutrina, Deus está apenas movendo-os para
uma sala de aula diferente.
Dr. Krystal Pierce:

00:18:05

É fácil ver a misericórdia com Noé. Bem, ele sobrevive à
enchente e consegue sair. É mais difícil ver a misericórdia para
aqueles que não sobrevivem à enchente. É algo sobre o qual
temos que falar. Porque, como eu disse, a narrativa do Dilúvio é
sobre misericórdia. Mas com Noé enviando a pomba, e a pomba
trazendo de volta esta folha de oliveira. E o simbolismo lá é
enorme, o que a pomba simboliza. Paz, e ela também pode
simbolizar o Espírito Santo; você pensa no batismo de Jesus. E
depois a oliveira, e o que ela simboliza. A pomba traz de volta
uma folha da oliveira. E a oliveira simboliza nova vida,
renovação, recomeçando de novo. E isto porque as oliveiras
são, como honestamente, muito difíceis de matar e de cortar. E
mesmo se você cortar todos os galhos e todos os ramos forem
destruídos, as raízes sempre sobrevivem, e novos brotos podem
crescer das raízes. E isto é visto como um símbolo de nova vida,
um reinício, um refrescamento; quase uma recriação.

Dr. Krystal Pierce:

00:19:08

E, claro, sabemos que eles também podem ser enxertados. E se
uma árvore estiver morrendo, um novo ramo pode ser
enxertado e salvar a árvore também. Então chegamos a este
ponto onde a inundação, em vez de representar destruição e
morte, representa um novo começo; uma limpeza, uma
recreação até. O que é ótimo nisto é de seis a nove, e isto
falando sobre o Dilúvio, realmente é paralelo à Criação em
Gênesis 1-3. No início, temos este caos aquoso. E do caos
aquoso, através dos ventos, enviados de Deus, surge a terra
seca. A água recua e então as pessoas e os animais são trazidos
à luz, ou através da criação ou deixam a Arca. E depois há uma
referência, a uma bênção e este tipo de mandamento, "Sai e
multiplica-te e reabastece a terra". O mesmo que foi dito a
Adão e Eva, foi dito ao povo da Arca, quando eles deixaram a
Arca.

Dr. Krystal Pierce:

00:20:07

Então, é quase como esta renovação, este novo começo, uma
limpeza aconteceu. E isso é misericórdia, que mesmo pecando,
podemos começar de novo, podemos nos tornar uma nova
pessoa, toda vez que nos arrependemos. Esta oportunidade nos
é dada. Adoro isto, porque olhamos o batismo como uma
limpeza, um novo começo, que nos tornamos uma nova pessoa,
uma pessoa diferente. E eu adoro que você tenha criado 1
Pedro, porque é semelhante ao batismo. E diz: "O povo foi salvo
pela água". E não creio que jamais consideraríamos o Dilúvio,
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que as pessoas foram salvas pelo Dilúvio. Mas se você olhar
para ele como uma limpeza e se tornar algo novo e algo melhor,
esse é o nosso objetivo, é sempre que nos arrependemos,
quando passamos pelo batismo, é para que possamos mudar. E
para que possamos nos tornar melhores e nos aproximar de
nosso Pai Celestial e do que ele quer que sejamos.
John Bytheway:

00:21:04

E depois diz: "A figura parecida". Como se fosse assim que
somos salvos, também pela água. É uma coisa muito legal em 1
Pedro ali, se estou me lembrando bem.

Dr. Krystal Pierce:

00:21:14

Sim. E eu adoro isso. Eu amo isso em comparação com isso. E
isso é misericórdia, ali mesmo, que temos essa chance. E o
arrependimento é realmente a vitória sobre o caos. É a vitória
sobre o pecado, a vitória sobre a corrupção. E, através do
arrependimento, estamos limpos. E, como Jesus disse, você
nasce de novo. Você tem que nascer de novo e de novo e de
novo. Alma diz: "Nascido de Deus", ou o rei Benjamim diz:
"Tornai-vos novas criaturas", como quiserdes descrevê-lo. Toda
vez que nos arrependemos, passamos por uma purificação e
nos tornamos alguém novo. E isto é o que a enchente
representa. Todas estas diferentes maneiras de fazermos isto.

John Bytheway:

00:21:55

E, graças aos céus, é possível. É por isso que eu amo o que você
trouxe à tona sobre a palavra arrependimento como sendo
também esperança. Penso em Elder Holland dizendo que o
arrependimento é talvez a palavra mais esperançosa e
encorajadora em todo o vocabulário cristão. Que não é
necessariamente uma palavra de repreensão, necessariamente.
É uma esperança de que eu possa me arrepender. Graças a
Deus que posso me arrepender.

Dr. Krystal Pierce:

00:22:18

É incrível. Não é fácil, assim como o Dilúvio não foi fácil. Mas o
que sai do outro lado pode ser ainda melhor do que jamais foi.

John Bytheway:

00:22:26

Construir arcas do tamanho de um campo e meio de futebol
não é fácil.

Hank Smith:

00:22:34

Isto me faz lembrar Krystal, Richard Crookston em nosso
programa de suporte informático na BYU. Ele apenas, se eu lhe
dissesse: "A terra ficou ruim". Ele disse: "Bem, você já tentou
desligá-la e ligá-la novamente?" Foi mais ou menos isso que o
Senhor fez aqui. Ele disse: "Bem, vou desligar e ligar de novo e
ver...".

Dr. Krystal Pierce:

00:22:51

Sim.
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John Bytheway:

00:22:51

Fiz isso com meu laptop esta manhã.

Hank Smith:

00:22:53

Sim. Você o inundou.

Dr. Krystal Pierce:

00:22:55

Sim. E eu gosto de como você falou, que não foi o fim para eles.
Eles não foram apenas destruídos e se foram para sempre. O
tempo e a mortalidade deles tinham acabado. Era hora de
seguir em frente, e agora é um novo começo. E eu adoro que
quando Noé e sua família deixam a Arca, o Senhor mais uma vez
é: "Saia e multiplique e reabasteça a terra". Estamos
recomeçando aqui". Há um convênio que está ligado a isto, do
qual também podemos falar. Mas eu sempre gosto de trazer à
tona esta citação do Presidente John Taylor. Ele realmente
descreve o Dilúvio. Ele diz: "Ele os destruiu em benefício deles".
Foi um ato de amor, na verdade. Eles tiveram que passar para
outra coisa, e agora a Terra pode recomeçar de novo". Embora,
acho que às vezes, quando estamos no meio do Dilúvio ou
temos uma inundação, não sentimos que seja um ato de amor
ou misericórdia. É difícil manter essa perspectiva,
definitivamente. Mas, se pudermos, o resultado pode ser muito
melhor.

Dr. Krystal Pierce:

00:23:49

É engraçado quantas vezes nos são dadas chances de continuar
tentando. E eu sempre penso, por causa, é claro, da oliveira; da
Alegoria da Oliveira com Jacob e5 Zenos, e de quantas chances
as oliveiras são dadas para serem enxertadas ou mudadas para
cá ou para fazer isso. E, temos que correr esses riscos.
Precisamos nos arrepender quando pudermos.

John Bytheway:

00:24:06

"Que mais eu poderia ter feito pelo meu vinhedo"?

Dr. Krystal Pierce:

00:24:09

Sim. E em certo ponto ele diz: "Bem, vamos ter que queimar
toda a vinha". O ajudante, meio representado pelo Salvador,
diz: "Bem, vamos dar-lhes mais uma chance". E por causa disso,
essa é a misericórdia ali mesmo, que nos é dada essas chances.
O que fazemos com essas chances? Será que trabalhamos duro
e tentamos superar estas coisas? Quando chegamos ao fundo
do poço, nos voltamos para o Salvador ou nos afastamos? Isso
pode realmente mudar o resultado. E acho que isto é parte do
que devemos tirar disto, se pecamos, nos arrependemos, temos
um novo começo. Avance, saia e mude o mundo com a nova
pessoa que você se tornou, que é o que acontece após o
Dilúvio.

Hank Smith:

00:24:52

Não quero dar nenhum spoilers aqui, mas parece que eles não
se dão incrivelmente bem com sua escolha; com seu começo de
novo.
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Dr. Krystal Pierce:

00:24:59

Sim. Infelizmente, como acontece com estes ciclos, existem
ciclos de retidão e maldade. E falaremos sobre isso com a Torre
um pouco mais também, mas uma das primeiras coisas que Noé
faz quando sai da Arca; olhamos o Capítulo 8:20-22, é que ele
vai e constrói um altar, e se sacrifica ao Senhor. E já falamos um
pouco sobre o que estes sacrifícios representam. É interessante,
porque quando você lê comentários sobre isto, diz: "Oh, não diz
que tipo de sacrifício foi". E eu mencionei que poderia ser pelo
pecado ou bênçãos ou o que quer que seja. Mas na verdade
temos aqui uma referência da JST, Gênesis 9:4. Ele acrescenta
no final, o sacrifício era para dar graças ao Senhor, e ele se
regozijava em seu coração.

Dr. Krystal Pierce:

00:25:47

E então, qual é a primeira coisa que Noé faz? Ele não sai do arco
e diz: "Oh, estou feliz por ter construído esta Arca". Estou feliz
por ter me salvo a mim mesmo e à minha família e a todos estes
animais". Ele diz: "Obrigado por nos salvar". E ele dá graças. Eu
acho que isto também é uma lição. Quando saímos para o outro
lado e sobrevivemos, percebemos, reconhecemos a mão do
Senhor em nossa sobrevivência, em nos tornarmos uma nova
pessoa. Então vamos voltar ao Capítulo e9 falar sobre este
convênio, que marca este novo começo que eles têm para que a
Terra recomece. Há múltiplas promessas dadas aqui. E no
Gênesis, na verdade, só temos uma. Então, se você olhar para
baixo9, ele diz: "Eu estabelecerei meu pacto com você e com
sua semente depois de você". E então ele diz: "Nunca mais
inundarei a terra. Nunca mais vou cortar a todos pelas águas do
dilúvio ou destruir a terra".

Dr. Krystal Pierce:

00:26:43

E se pensarmos apenas em Gênesis, então é isso. Esse é o pacto.
Deus promete que nunca mais fará isso, e é isso. Mas o que é
ótimo é que temos muito mais no JST aqui. E recebemos mais
duas promessas que saem disto. E o que é ótimo são estas
promessas e este convênio é estendido, não apenas a Noé, mas
a todos que fazem parte da posteridade de Noé. Então vejamos
isto. Então, se olharmos para JST 9:15, então nós meio que
temos que olhar para as notas de rodapé aqui, ele diz: "Eu
estabelecerei meu pacto com você, que eu fiz com seu pai,
Enoque, a respeito de sua semente". E então ele continua em
11:3, para falar sobre: "Os resquícios de sua posteridade".

Dr. Krystal Pierce:

00:27:28

Então isto está voltando para Moisés7 . Mas basicamente é este
pacto que foi dado com Enoque, que dos descendentes de
Enoque e dos descendentes de Noé, todas as nações viriam daí,
desta bênção de sair e multiplicar-se, reabastecendo a terra. E
isso foi uma promessa dada a Enoque, e dada a Noé. E isto era
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parte do pacto. Foi-lhe prometido isto, que todas estas nações
viriam disto.
Dr. Krystal Pierce:

00:27:52

E temos mais uma promessa. Mais uma promessa, se
continuarmos em JST 9:21-23, ele diz: "Quando os homens
devem cumprir todos os meus mandamentos, Sião deve vir
novamente à terra". E é uma loucura. Não creio que pensemos
neste pacto após a enchente, como se incluíssemos estas coisas
extras, que a posteridade de Noé incluiria todas as nações, mas
também esta idéia de que temos esta promessa de que toda a
posteridade de Noé, que, quando se pensa nisso somos nós;
estamos incluídos nisto, que este pacto incluía: "Se formos
justos, Sião voltará", e tudo o que Sião significa: paz, e retidão e
um certo estilo de vida e uma certa maneira de viver e de tratar
uns aos outros, e de nos amarmos uns aos outros. E isto é parte
de todo este pacto. E eu amo isto, que é muito mais do que
apenas: "Nunca mais inundarei a terra". São estas promessas
que nos são dadas também, que você pode trabalhar, para que
Sião volte, e Sião estará novamente na terra.

John Bytheway:

00:28:55

É bom ter essas referências da JST anotadas ali. Estou olhando
as páginas atuais da escritura, 13, três referências JST diferentes
nas notas de rodapé.

Dr. Krystal Pierce:

00:29:07

Sim, é muito. E eu amo mais do que isso. Acho que às vezes
temos dificuldade em nos encontrar nestes convênios do Antigo
Testamento. Nós dizemos: "Bem, o que isso tem a ver comigo?
Isto é sobre Noé e sua posteridade e a
Inundação". Mas quando você lê isto, isto é para todos. A todos
na terra que vieram de Noé e parte de sua posteridade, são
dadas estas promessas. Eu sempre digo aos meus alunos:
"Encontre-se nestes convênios". Encontra-te no convênio de
Enoque. Encontra-te no pacto de Noé". E então, é claro, temos
um grande que vem também no resto do Gênesis. Eu também
gosto que não só este pacto marcou o recomeço. E acho que
isto também acontece muito conosco. O convênio batismal é
um recomeço. Os convênios de arrependimento são um novo
começo. Parte disto é, diz ele, "Vou realmente lhe dar um sinal
ou um símbolo deste convênio, para que você não se esqueça
dele". Porque sabemos que eu sou o maior problema é
esquecer o Senhor, esquecer os convênios.

Dr. Krystal Pierce:

00:30:05

Tudo através do livro de Mórmon, precisamos lembrar. Lembrese, é muito importante. E ele diz: "Esta é a lembrança que eu
vou lhe dar". E ele diz: "Eu vou colocar o arco na nuvem". E eu
adoro como ele diz "o meu arco". E a palavra aqui para arco, na
verdade é a mesma palavra para como a arma; um arco. E é
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quase como Deus dizendo: "Eu estou colocando minha arma".
Eu estou colocando minha arma no chão". Claro, nós
comparamos isto ao arco-íris, é claro, e este é o símbolo
daquele pacto.
Dr. Krystal Pierce:

00:30:33

E assim quando você vê o arco-íris, não é apenas: "Ok, então
choveu, mas para nos lembrar que a inundação nunca mais virá,
e as chuvas sempre vão parar". Mas é também, quando você
olha para isso, você deve se lembrar, eu sou da posteridade de
Noé e posso ajudar Zion a voltar. E adoro a maneira como é dito
no JST: "Quando você olha para cima, e vê aquele arco-íris, deve
ajudá-lo a se lembrar que um dia, você olhará para cima, e verá
Zion retornar à terra novamente". E esta promessa de, quando
o salvador voltar e o Milênio e a paz e prosperidade e tudo o
que acontecerá com isso, deve nos dar esperança.

John Bytheway:

00:31:10

Então essa palavra arco, como um arco e flecha, então é um
arco que é. Isso é legal.

Dr. Krystal Pierce:

00:31:15

Sim. Então foi mais ou menos como esta idéia de Deus dizendo:
"Estou colocando meu arco para baixo, ou esta chuva destrutiva
que veio", foi mais uma chuva purificadora. Quando você vir o
arco-íris, pense sobre estas coisas. Você tem a posteridade de
Noé, e um dia Zion virá novamente também.

Hank Smith:

00:31:33

Sim, e parte do edifício Zion está depondo suas próprias armas.

Dr. Krystal Pierce:

00:31:37

Exatamente. Porque sabemos que Sião era paz; era paz, e as
pessoas se tratavam com amor, gentileza e caridade. E foi assim
que Sião foi construída e mantida. E é algo para se esperar,
voltando àquele tempo, Sião voltando. E eu amo esta coisa
simbólica. Também temos tantas fichas e símbolos. Já falamos
antes sobre como, no Antigo Testamento, eles têm tantos
objetos físicos. E assim para nós, é claro, o batismo é muito
simbólico de descer na água e ser purificado, e sair para a nova
pessoa. E o símbolo e o tipo de símbolos ali, também são
amarrados no sacramento. Quando tomamos o sacramento,
lembramo-nos de nosso convênio batismal. Lembramos do
corpo quebrado e do sangue. Lembramo-nos da Expiação na
Crucificação. Deve ser o mesmo com nossos convênios de
arrependimento.

Dr. Krystal Pierce:

00:32:29

Acho que às vezes o motivo pelo qual lutamos contra o pecado
novamente, é porque às vezes não temos estas fichas. E assim
eu sempre digo aos meus alunos, quando você passa pelo
arrependimento e faz um pacto com Deus, "Eu nunca mais vou
fazer isso de novo", que venha um sinal ou um símbolo disso.
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Algo que o lembrará. Seja um objeto físico que você apaga, para
que possa ver, ou um bilhete que você deixa para si mesmo,
para que se lembre. E um grande exemplo disso são os AntiNephi-Lehis do Livro de Mórmon. Assim, eles passam por esse
arrependimento de serem assassinos e sedentos de sangue, e
de lutar e todas essas coisas. E eles dizem, como um sinal, um
símbolo deste pacto, nós realmente vamos pegar todas as
nossas armas e enterrá-las. E assim não podemos nem vê-las,
nem sequer podemos alcançá-las. E eu acho que este símbolo,
estes símbolos, seja o arco-íris ou enterrar suas armas ou o que
quer que você faça, pode realmente nos ajudar a manter estes
convênios, lembrá-los, e continuar.
Hank Smith:

00:33:31

Tenha algo, um lembrete constante.

Dr. Krystal Pierce:

00:33:33

Não um lembrete do pecado, mas um lembrete de que você se
tornou uma nova pessoa e não faz mais isso.

Hank Smith:

00:33:40

Deve ser um dos principais propósitos do vestuário, certo?

Dr. Krystal Pierce:

00:33:44

Sim, absolutamente. O vestuário é parte disto. Sim. E por isso,
há coisas que fazemos.

John Bytheway:

00:33:50

Acho que a frase do rei Benjamin é: "tê-los sempre diante dos
olhos", tendo os mandamentos sempre diante dos olhos.
Portanto, há ali um lembrete físico, como roupas, acho eu.

Dr. Krystal Pierce:

00:34:02

Quando pensamos no templo ou no batismo, temos fichas e
convênios. Portanto, isso pode nos ajudar a lembrar. E assim
devemos fazer isso com todos os convênios que fazemos, que
estamos debaixo e que podem nos ajudar a lembrar. Adoro que
seja assim que termina a narrativa da enchente. Há este pacto
que eles fazem, e eles têm este arco-íris. E esta idéia de mesmo
que você possa passar por provações e enchentes, se você
puder, antes de tudo, estar preparado, vai facilitar. Mas depois
também, quando você sair, agradeça a Deus pelo que Ele fez
por você e consiga este novo começo.

Hank Smith:

00:34:40

E também aguarde o dia de Sião, de Deus vindo para estar com
você.

Dr. Krystal Pierce:

00:34:47

Espero que possamos ver a narrativa da enchente como muita
misericórdia. Lá há justiça, mas há muita misericórdia e amor, e
nos dando outra oportunidade. E há ali uma mensagem muito
boa que não é apenas sobre corrupção e destruição e coisas
como esta.
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Hank Smith:

00:35:02

Então, o que eles fazem com este novo começo?

Dr. Krystal Pierce:

00:35:05

Eles acabam desenvolvendo alguns problemas entre sua
sociedade.

Hank Smith:

00:35:10

Isto soa como seres humanos? "Oh, é tão maravilhoso". É tão
fantástico. Vamos começar de novo".

John Bytheway:

00:35:15

"Não podemos simplesmente rolar os créditos agora e estar
prontos?"

Hank Smith:

00:35:18

"Você estragou tudo de novo".

Dr. Krystal Pierce:

00:35:20

Eu sei. Seria bom apenas dizer: "Bem, isto termina com este
pacto e este novo começo". E eles pegam o recomeço e correm
com ele e...

Hank Smith:

00:35:28

E eles se saem bem.

Dr. Krystal Pierce:

00:35:29

... tudo está perfeito.

John Bytheway:

00:35:31

E eles vivem com retidão para sempre.

Dr. Krystal Pierce:

00:35:3 4

Sim, o final. Sim, eles têm alguns problemas.

Hank Smith:

00:35:37

Eu notei Krystal, o Antigo Testamento é muito humano.

Dr. Krystal Pierce:

00:35:41

Sim.

Hank Smith:

00:35:43

Onde é como: "Oh bom. Deus é tão bom", e eles estragaram
tudo de novo. E isso soa como minha vida. "Oh, Deus é tão
bom", e você estragou tudo de novo.

Dr. Krystal Pierce:

00:35:55

Bem, e isso é parte do motivo pelo qual precisamos destas
fichas e lembretes, é porque nos esquecemos. Temos estas
experiências espirituais milagrosas. E, um ano depois, não nos
lembramos mais. Como parte de nosso problema, eu acho, é
lembrar. Uma coisa boa é, quando chegamos ao Capítulo 10,
isto é o que chamamos de Tabela das Nações. E ela fala apenas
da posteridade de Noé e de todas as nações que vieram de Noé.
E temos todos aqui dentro. Temos o Egito aparecendo aqui.
Portanto, não apenas povos, mas grupos de povos e lugares. E o
que é ótimo no Capítulo 10 é que este é o cumprimento parcial
do pacto. Foi prometido a Noé que todas as nações viriam de
sua posteridade, e então boom, Capítulo 10, aqui estão todas as
nações que vieram da posteridade de Noé; todas as suas nações
conhecidas no Antigo Oriente Próximo.

Genesis 6-11, Moses 8 followHIM Podcast Notas e Transcrição Página 51

Dr. Krystal Pierce:

00:36:49

E assim, outra grande coisa sobre o Capítulo 10:8, menciona
este homem chamado Nimrod. Nimrod também aparece no
livro de Mórmon, entre os jareditas. Eles vão a este vale de
Nimrod, e este é um dos lugares onde Deus realmente fala com
o irmão de Jarede. Por isso, adoro que também tenhamos essas
conexões. Mas isso é praticamente o máximo que se pode dizer
sobre o Capítulo 10, é que seu verdadeiro propósito é mostrar o
cumprimento deste pacto. É como uma genealogia, mas na
realidade, não se trata apenas de pessoas, às vezes é falar de
grupos de pessoas ou lugares ou regiões. E é realmente apenas
para mostrar que todos os lugares conhecidos, e pessoas, que
eles conheciam no Antigo Oriente Próximo, que naturalmente
era limitado, vieram de Noé. Tudo isso veio desta bênção para
multiplicar e reabastecer a terra. Ele cumpriu esse papel. E
todos vieram disso. Todos vieram desta bênção, e embora
algumas destas nações, é claro, tenham tomado uma direção
diferente.

Hank Smith:

00:37:50

Sim, então o autor aqui está nos enviando uma mensagem:
"Deus cumpre suas promessas".

Dr. Krystal Pierce:

00:37:56

Sim. E também é suposto mostrar esta continuação do pacto.
Portanto, temos este cumprimento parcial, mas o pacto
continua, e continuará até Zion voltar, e então será cumprido.

John Bytheway:

00:38:10

Quase parece um chiasmus também, o primeiro verso de 10,
"Estas são as gerações dos filhos de Noé após a enchente". E o
último verso, "Estas são as famílias dos filhos de Noé, divididos
na terra depois das enchentes". Talvez eles sejam apenas...

Dr. Krystal Pierce:

00:38:23

Eu amo isso.

John Bytheway:

00:38:23

Talvez eles sejam apenas fins de livro dizendo: "Aqui está o que
eu vou te dar, aqui está, aqui está o que eu acabei de te dar".

Dr. Krystal Pierce:

00:38:29

Sim, é do tipo: "Aqui está a questão, todos eles vieram de Noé".
E então termina com: "E esse foi o ponto da enchente de Noé".

John Bytheway:

00:38:32

Esse era o ponto.

Hank Smith:

00:38:38

E eles fazem isso. Curiosamente, isso acontece também no Livro
do Éter, onde você obtém esta grande lista em quê, Éter ou 12...
E então ela o traça de volta para o resto do livro.

John Bytheway:

00:38:51

Sim, e avança rapidamente através de algumas gerações e
abranda para a primeira e para a última.
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Dr. Krystal Pierce:

00:38:59

Na verdade, a maior parte do Capítulo 11 é mais sobre como
saímos da torre de Babel e em Noé para Abraão, este incrível
convênio que vem com Abraão. E tudo isto está nos
preparando, que, "Ei, as pessoas precisam de convênios". As
pessoas precisam se lembrar de seus convênios". Nós temos o
Dilúvio, temos a Torre, temos convênios". E depois temos o
enorme, o grande, o Pacto Abraâmico. E tudo isso está nos
preparando para isso. A Torre, especialmente.

Hank Smith:

00:39:29

Sim. Então se eu sou um israelita antigo e estou lendo isto,
Krystal, não sou eu, é por isso que nossa família existe; é por
isso que temos os convênios que fazemos? Toda esta história
está conduzindo à família de Israel.

Dr. Krystal Pierce:

00:39:43

Sim, exatamente. Como eu disse, este convênio com Enoque e
Noé ainda estava em vigor. É claro que o Pacto Abraâmico foi
renovado com Joseph Smith, e esta integral é essencial para a
Restauração e a reunião de Israel. E esta é a liderança.

Hank Smith:

00:39:57

Capítulo 11, eu ri quando ouvi a descrição: "E os humanos
tinham uma nova tecnologia, o tijolo". E, com sua nova
tecnologia, eles iriam se tornar como Deus".

Dr. Krystal Pierce:

00:40:14

"Conquistar o mundo".

Hank Smith:

00:40:14

"Eles iam conquistar o mundo".

Dr. Krystal Pierce:

00:40:16

Mas a torre da Babel, temos apenas nove versículos no livro de
Gênesis. E como só temos esses nove versículos, temos que
mergulhar fundo no texto e ver o que ele diz. O que isto
significa nos ensinar? O que a Torre simboliza? Como as
pessoas, como os jareditas, que sabemos que estavam
presentes na Torre, são capazes de escapar da Torre e manter
sua fé e seguir em frente? E por isso, vamos usar alguns outros
registros para nos ajudar aqui. Antes de tudo, é claro, nas notas
de rodapé, temos algumas referências ao JST, que vão nos dar
algumas informações extras, assim como o livro de Mórmon.
Portanto, a Torre é mencionada em vários lugares no livro de
Mórmon, o livro de Omni, Mosias, Helaman, Éter, muitas vezes.
E assim podemos usar essas interpretações também, para nos
ajudar e realmente ver porque os jareditas sobreviveram a isso,
da mesma forma que Noé e sua família sobreviveram, e o que
isso significou para eles.

Hank Smith:

00:41:11

Portanto, sem Joseph Smith, não sabemos muito sobre a torre.
Mas com Joseph Smith...
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Dr. Krystal Pierce:

00:41:16

Sim, exatamente.

Hank Smith:

00:41:17

... Livro de Mórmon e seu JST, nós sabemos muito mais.

John Bytheway:

00:41:21

Você pode nos dar o significado da palavra?

Dr. Krystal Pierce:

00:41:23

Há muito jogo inteligente de palavras nas escrituras. E a palavra
babel significa mais de uma coisa. Por isso, adoro que vocês
estejam fazendo múltiplas interpretações aqui. Em hebraico,
babel é apenas a palavra para Babilônia. Portanto, é uma
referência aqui, e isso é outra grande coisa sobre a Torre, é que
podemos amarrá-la a um lugar, um tempo, pessoas,
arqueologia. Nós realmente conseguimos amarrar isto. E isso é
incrível. Isso melhora, eu acho, nosso entendimento bastante.
Portanto, vem da palavra acádia babilu, que significa "Porta dos
deuses, Porta dos deuses ou porta dos deuses". "Quero que
tenhamos isso em mente enquanto falamos sobre o que a Torre
representa, e para o que a Torre foi usada, porque está
relacionada a isso.

Dr. Krystal Pierce:

00:42:10

E, claro, a palavra babel em inglês, significa falar uma espécie de
algaraviar a língua do bebê. E funciona perfeitamente com a
confusão de idiomas. Eles não foram capazes de se comunicar e
entender um ao outro. E provavelmente soou como balbuciar
em algaravia, uma vez que as línguas estavam confusas.
Portanto, são tantos; apenas nesta palavra babel, obtemos
tantas informações. Descobrimos no versículo um, que diz: "A
Terra inteira era de uma língua e um discurso". E é claro que a
palavra usada aqui para terra, em hebraico é 'erets'. E isto pode
se referir à terra global. Também pode se referir a uma região,
uma terra, ou um país. Você procura isto no KJV, ele é usado
para cobrir tudo. Até mesmo o solo; até mesmo um chão de
terra em uma casa é a terra. Nós a usamos de maneira
semelhante. Mas sabemos que há um grupo de pessoas, e todas
falam a mesma língua, e todas viajam juntas.

Dr. Krystal Pierce:

00:43:07

E quando chegamos ao verso dois, eles acabam em um lugar. E
diz, muito especificamente: "Eles moram na terra de Shinar". "E,
o que é ótimo em Shinar é que estamos bastante confiantes de
que isto é equiparado a um lugar que chamamos de Suméria. E
a Suméria está localizada no sul da Mesopotâmia. E assim, a
Mesopotâmia é mais ou menos igual ao Iraque dos tempos
modernos. Portanto, o Tigre no Eufrates, e nós temos o sul e
temos o norte. E assim, isto é ótimo porque podemos colocá-los
em um lugar que conhecemos hoje, que temos restos em
arqueologia e textos sobre. E assim podemos amarrar tudo isso
junto. E estes textos externos realmente nos dão muitas
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informações que combinam e aprimoram o texto bíblico. E
assim, podemos amarrá-los com isto. Também a Babilônia, este
é o mesmo lugar onde a Babilônia está localizada.
Dr. Krystal Pierce:

00:43:56

E nós meio que conversamos sobre os tijolos aqui. Isto parece
uma coisa estranha de se incluir quando se tem apenas nove
versos. De que vamos construir a Torre? Vamos dar um
versículo inteiro dedicado aos tijolos e ao lodo. Porque o autor
optou por deixar o pecado e, por isso, ele deve servir a um
ponto. A maneira como eles falam em fazer tijolos é que eles os
queimam. E esta é uma característica realmente importante,
porque no Egito e em Israel, eles não queimaram seus tijolos.
Eles tinham acesso à pedra. E assim, para edifícios realmente
importantes, como uma torre ou um templo ou uma tumba ou
uma pirâmide, eles vão usar pedra. E para tudo mais, mais
coisas domésticas ou residenciais, eles usam algo que chamam
de tijolos de lama. E é basicamente misturar lama, barro e
palha. Coloca-se em um molde e deixa-se ao sol e ele assa ao
sol, e pode-se construir a partir disso. Não vai ser à prova
d'água. Não vai ser forte, mas faz o trabalho. E então, se ele
quebrar, você o reconstrói.

Dr. Krystal Pierce:

00:44:59

Mas na Mesopotâmia, especialmente na parte sul, eles não
tinham muito acesso à pedra. Portanto, quando se precisava
construir um edifício importante, como uma torre ou um
templo ou algo parecido, era preciso fazer outra coisa, e não se
podia simplesmente usar tijolos de lama. Então eles
desenvolveram esta tecnologia no terceiro e quarto milênio.
Então estamos falando de, como em 3.500 a.C., pegar os tijolos
e realmente assá-los em um forno, colocá-los em um forno,
como faríamos com a cerâmica, e endurecê-los, para que quase
se tornassem como pedra; tão perto da pedra quanto pudessem
usar.

Dr. Krystal Pierce:

00:45:34

E então eles mencionaram o uso do lodo para argamassa. E esta
é outra referência a este breu ou betume, este alcatrão. E esta
foi sua maneira de torná-lo à prova d'água, assim como a Arca
foi feita à prova d'água. Porque a pedra, se você construir uma
estrutura importante, você vai querer que ela seja à prova
d'água, e não poderá ser destruída por isto, porque ainda são
tijolos de argila. E isto é importante, porque nos diz que eles
não estão no Egito, não estão em Israel, e que o que quer que
estejam construindo, é um processo de trabalho intensivo para
montar isto, para fazer estes tijolos e estas pedras. E assim
mostra o quanto esta torre era importante para eles. E nos dá
mais informações sobre o local e o período de tempo. Estes
versos, apesar de não parecerem importantes, têm o objetivo
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de nos ensinar algo e nos conectar. O versículo é 4um dos mais
importantes aqui, porque nos diz por que eles construíram a
torre.
Dr. Krystal Pierce:

00:46:27

Eles disseram: "Certo, vamos construir esta cidade e esta torre,
e estas são as razões". Eles meio que dão três razões: para que
o topo possa chegar ao céu. Para que possa chegar até o céu. E
depois a segunda razão, para que possamos fazer um nome
para nós mesmos. Se construirmos esta estrutura maciça, as
pessoas vão nos conhecer. Vão se lembrar de nós. E depois a
terceira razão, para que não fiquemos dispersos, para que
possamos ficar juntos. Então, já existe esta idéia de que eles
tinham medo de estarem dispersos, de estarem separados.

Dr. Krystal Pierce:

00:46:56

Vamos falar sobre a Torre por um minuto aqui. Sabemos que
estamos na Mesopotâmia, conhecemos os materiais de
construção, conhecemos o período de tempo. Sabemos de
torres que chegam ao céu na Mesopotâmia neste momento? E
nós conhecemos. Na verdade, temos cerca de 25 exemplos de
enormes torres na Mesopotâmia, e estas são chamadas de
zigurates. E assim, nós acreditamos... A maioria dos estudiosos
bíblicos acredita que a torre de Babel era um zigurate. E assim,
deixe-me falar um pouco sobre o que são essas torres. Eles
foram feitos com estes tijolos queimados. E assim, é claro, essa
é uma boa conexão. São basicamente estas torres de
plataformas de estreitamento. E assim, como egiptólogo, penso
que se você já viu uma pirâmide de degraus, é mais ou menos
essa idéia. Assim, uma grande plataforma na base e fica mais
estreita para outra plataforma, e outra e outra e outra, até o
topo. E estas coisas poderiam ser enormes, até 300 pés de um
lado e até 200 pés de altura no ar.

Dr. Krystal Pierce:

00:48:03

E o que é ótimo é, como eu disse, temos cerca de 25 exemplos
destes no chão, que podemos ver na Mesopotâmia. E temos
textos que nos dizem para que eles foram usados, como foram
chamados. É ótimo poder olhar para isso e dizer: "Isso informa
ou melhora nossa compreensão da torre do Gênesis"? E isso é
uma das coisas que a arqueologia e os textos antigos podem
fazer. Eles realmente podem nos dar mais informações, porque
queremos saber por que a torre era um problema? Qual era o
problema com a Torre, de modo que suas línguas tinham que
ser confundidas e elas tinham que ser dispersas? Porque você
pensa em construir uma torre para Deus, ei, isso é uma coisa
boa. Mas estes textos reforçam nossa compreensão. E os
zigurates combinam perfeitamente com algumas dessas coisas
que eles dizem. Assim, os nomes desses zigurates são descritos
como: "Tendo a cabeça no céu como uma montanha, eles estão
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com a cabeça tocando o céu". E assim há definitivamente esta
idéia desta conexão entre o céu e a terra. Esse foi o zigurat, e
esse é um dos principais propósitos.
Dr. Krystal Pierce:

00:49:09

Então, vamos falar um pouco sobre o que sabemos sobre o
propósito dos zigurates, e então talvez possamos tentar
combiná-lo ou ver como ele se conecta com seu propósito de
construir a Torre de Babel. Assim, os zigurates, sabemos, eram
dedicados a uma divindade, geralmente a divindade padroeira
de uma cidade. E o propósito do ziggurat, porém, não era um
templo. Não era um templo onde algumas pessoas iam para
adorar essa divindade. E sabemos disso porque, antes de tudo,
havia um templo sempre ao lado do zigurate, onde as pessoas
iam e adoravam. E esse era o templo. E os zigurates nunca estão
associados a rituais ou adoração ou algo parecido.

Dr. Krystal Pierce:

00:49:51

Então é como, por que eles estão construindo isto? E o mais
louco sobre estes zigurates é que eles eram sólidos por dentro,
exceto pela plataforma superior. Eles estavam completamente
cheios de escombros, sujeira e areia e coisas assim. E eles
tinham esta rampa ou escada subindo até o topo. Então
descobrimos no texto, que a razão pela qual eles estão
construindo estas, é, antes de tudo, para fazer com que Deus
pudesse descer à terra. Assim, se eles a construírem até o céu e
chegarem ao céu, é possível que Deus possa usar a rampa e a
escada, e descer e visitar a terra, e ir ao templo e ser adorado; o
que já é como que um mal-entendido de como Deus trabalha e
o que ele é. Já podemos ver isso.

Dr. Krystal Pierce:

00:50:42

O outro objetivo era fazer com que Deus ficasse na terra, para
que não voltasse para o céu. E assim, no topo desses zigurates,
havia um quarto, um quarto vazio, que eles construíram para
Deus. E dentro do quarto havia uma cama e uma mesa, e o
padre subia e eles faziam a cama toda bonita, e eles punham a
mesa com comida e bebida. E havia uma cadeira. Assim, a
esperança deles era que Deus descesse. Ele viveria nesta torre,
assim eles alcançariam o céu, poderiam ter acesso a Deus, leválo para baixo. Eles fariam um nome para si mesmos, porque se
Deus está vivendo em sua cidade, em seu zigurat, então você
vai ser famoso. Este tipo de idéia, se conseguirmos que Deus
viva em nossa torre, no ziggurat, então não seremos dispersos.
Podemos convencê-lo de que é aqui que precisamos ficar.

Dr. Krystal Pierce:

00:51:32

É quase como uma maneira de pensar sobre a manipulação de
Deus. Se nós lhe dermos isto, Ele nos deve não nos dispersar.
Ele nos deve nos favorecer e nos abençoar. E assim podemos
ver que há muitos problemas com a incompreensão da natureza
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de Deus. E quando ouvimos coisas como esta, controlando
Deus, manipulando Deus, forçando-o a viver em um quarto em
uma torre, isso nos parece uma loucura. E assim pensamos, o
que devemos obter com isto, quase como esta visão mais pagã
deste tipo de visão antropomórfica humanizada de Deus? A
verdade é que quando você realmente começa a olhar e pensar
sobre isso, nós fazemos essas coisas de maneiras diferentes.
Fazemos essas coisas às vezes. Às vezes entendemos mal, penso
eu, como Deus funciona. Estamos realmente entrando na
teologia aqui. É difícil.
Dr. Krystal Pierce:

00:52:25

Acho que às vezes tomamos como certa nossa visão ou nossa
compreensão de Deus, e simplesmente a colocamos de lado. E
acho que esta parte da história da Torre de Babel é que
devemos voltar atrás e pensar em quem ele é, o que ele é, e
nosso relacionamento com ele, e como ele nos trata, e de certa
forma, como nós o tratamos também. E como o Senhor
responde? Então, como eu disse, eles constroem o templo, e ele
acaba descendo, em verso5 , para ver a cidade e a Torre. E a
resposta dele não é boa. Ele não está contente com a Torre. E
ele diz: "O povo é um só, eles têm uma só língua". E eles estão
começando a fazer isso. O que mais eles podem fazer". É
interessante porque ele diz: "Eles estão todos juntos". Todos
eles estão fazendo isso. O que eles farão a seguir?" Se eles
pensam que podem controlar Deus e manipulá-lo ou forçá-lo ou
fazer estas coisas, o que vão fazer a seguir?

Dr. Krystal Pierce:

00:53:25

Estamos indo além... Com o Dilúvio, tratava-se de como as
pessoas se tratavam umas às outras, e da violência e corrupção
e do pecado e maldade. Agora estamos chegando a uma
corrupção completa da idéia de Deus e de seu papel, e de nosso
papel e de todas essas coisas. E a solução era dividir as pessoas.
Como, como tínhamos conversado com a narrativa do Dilúvio,
"Tenha cuidado, porque a maldade se espalha". E eu sempre
penso nisso como se fôssemos mudar a linguagem deles, para
que não pudessem realmente se comunicar uns com os outros,
e então nós os dispersaríamos. E é esta idéia, eu sempre penso
como se fosse uma mentalidade mafiosa. Quando você está
neste grupo e é uma turba, às vezes as pessoas se comportam
de maneira diferente do que se estivessem por conta própria,
como um indivíduo. E assim é esta idéia que, "Vamos dispersar
as pessoas, e tentar deter esta visão corrupta".

Hank Smith:

00:54:21

Para o próprio bem deles.

Dr. Krystal Pierce:

00:54:22

Sim, para o próprio bem deles. Exatamente, esta visão corrupta.
Porque este caminho, ao entender mal a Deus, esse caminho
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leva à destruição teológica. É uma coisa que tomamos como
certa, que nem sequer penso que pensamos muito. Isso pode
levar a alguns problemas maiores.
Hank Smith:

00:54:44

Sim, e ele havia prometido a Noé: "Não vou inundar a terra
novamente". Então ele tem que parar...

Dr. Krystal Pierce:

00:54:48

Exatamente.

Hank Smith:

00:54:48

Isto tem que parar antes que eles terminem exatamente na
mesma posição em que estavam antes. Então, "Vamos espalhálos". Não vamos inundá-los". Vamos espalhá-los desta vez".

Dr. Krystal Pierce:

00:54:58

E vamos falar sobre alguns desses pontos de vista que eles
tinham, que estavam incorretos. E quando chegamos a Jared e
ao irmão de Jared, percebemos que eles escapam da torre. A
linguagem deles não se confunde, mas eles estão dispersos. Eles
definitivamente são parte da dispersão, mas sua dispersão, é
claro, leva a uma terra prometida. E sua visão de Deus, e as
coisas que eles dizem, são incrivelmente diferentes do que a
Torre representa. Algumas das coisas, a maneira como
interagem... Porque eles têm estes problemas: não há ar em
seus barcos, não há luz, mesmo tendo a linguagem confundida
sendo a dispersão, e como eles respondem a estes problemas é
tão diferente das pessoas aqui. Portanto, o que eu quero tentar
fazer é passar por este versículo 4 e realmente falar sobre quais
foram os problemas com a Torre. Por que isso levou a um
evento tão grande, para dispersar todos e mudar sua
linguagem, e como o irmão de Jared e sua família conseguiram
superar isso?

Dr. Krystal Pierce:

00:55:56

Então, uma das primeiras coisas que eles tentam fazer, eles
dizem: "Queremos chegar ao céu". E muitas vezes, sei que
interpretamos isto como se estivéssemos tentando chegar ao
céu, através de meios impróprios. E essa é uma interpretação
perfeita. Penso que a idéia do ziggurat e para que servia o
ziggurat, acrescenta também, esta idéia de que podemos
controlar Deus ou manipulá-lo para fazer o que queremos. E,
como eu disse, isto parece uma loucura. Você nunca diria: "Ah,
sim, estou tentando controlar Deus ou forçá-lo a fazer o que eu
quero". Mas, acho que há muitas vezes em nossa vida, em que
pensamos saber o que é melhor para nós mesmos. Pensamos
que sabemos, de certa forma, mais do que Deus. Sabemos que
este trabalho é o trabalho perfeito para mim. E porque é o
trabalho perfeito para mim, Deus vai fazer com que eu consiga
este trabalho. Ele se encarregará de que isso aconteça. E na
realidade, não é bem assim que funciona.
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Hank Smith:

00:56:54

Isso não é confiança. Isso não é fé.

Dr. Krystal Pierce:

00:56:57

Exatamente. Quando as coisas não batem certo, pensamos:
"Bem, o que aconteceu? Eu sabia que isto era a coisa". E assim,
eu tenho uma espécie de história sobre isto, uma história
pessoal. Quando eu estava me candidatando à faculdade, eu
sabia exatamente onde... E nem mesmo eu queria ir, eu
precisava ir. Eu estava destinado a ir. E eu sabia que queria fazer
egíptologia. Eu queria ficar não muito longe de casa. Eu queria
estar em um lugar onde estivesse confortável. E para mim, isso
era a UCLA. E era para lá que eu sabia que estava destinado a ir.
Era o meu caminho, e Deus estava na mesma página, e ele se
certificaria de que eu entrasse naquela escola.

Dr. Krystal Pierce:

00:57:33

E tomamos esta decisão juntos, e planejamos meu caminho
juntos. E é engraçado porque na verdade eu acabei não
entrando na UCLA. E foi devastador. Às vezes eu ficava zangado
e frustrado com Deus. Este era o nosso plano. Isto é o que é
melhor para mim. Isto é o que eu devo fazer, ao contrário de
ouvi-lo, e ter confiança e fé nele, que ele vê o panorama geral.
Ele tem a perspectiva. Não se trata de: "Vou construir a torre
para não ficar disperso". Trata-se de: "O que é melhor para
mim? Você me diz o que é melhor para mim, porque você
sabe".

Dr. Krystal Pierce:

00:58:10

Em retrospectiva agora, eu acabei indo para a UCLA para a
faculdade. E enquanto eu estava lá, conheci meu marido e
comecei uma família. Conheci as pessoas que eventualmente
me levariam à BYU, e minha posição lá. Se eu tivesse ido para lá
como graduada, aquelas pessoas não teriam estado lá naquele
momento. E eu acho que Deus estava dizendo: "Sim, você está
destinado a ir para lá. Mas não agora mesmo". Portanto, às
vezes, acho que ficamos frustrados quando pensamos que
sabemos exatamente o que precisamos, e achamos que
sabemos mais do que Ele.

John Bytheway:

00:58:42

Ou quando precisarmos.

Dr. Krystal Pierce:

00:58:44

Sim, exatamente, a hora.

John Bytheway:

00:58:45

As seqüências, sim.

Dr. Krystal Pierce:

00:58:47

Sinto que às vezes isso também acontece, especialmente
quando sentimos que fomos realmente justos. Tipo: "Eu tenho
sido realmente justo, então eu mereço isto". E é difícil porque
eles disseram: "Vamos construir esta torre para você". Estamos
fazendo esta grande e maravilhosa coisa, para que você não nos
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espalhe. Vocês nos devem não nos dispersar". E acho que
também fazemos coisas como esta. "Bem, eu tenho ido à igreja
todos os domingos. Estive lendo minhas escrituras. Estive
orando. Onde estão minhas bênçãos? Onde está a minha
prosperidade? Onde está isso que eu quero?"
Dr. Krystal Pierce:

00:59:24

E, às vezes, pode ferir nossa fé, quando não conseguimos essas
coisas. Penso que esta é uma das coisas que a torre deve nos
ensinar, que as bênçãos e a prosperidade nem sempre estão
necessariamente ligadas à retidão, e as coisas que realmente
fazemos. E que, às vezes, estas são coisas misericordiosas que
nos são dadas. E assim penso que a pergunta é: o que são
nossas Torres de Babel? Todos têm torres diferentes que eles
mesmos constroem, que às vezes são baseadas em um malentendido de como a vida funciona. E talvez uma torre, eu sei
que para mim, uma das minhas torres é o controle, querendo
controlar minha vida e o que acontece. E quando não se torna
do jeito que eu quero, é uma luta. E como você disse, é mais
uma questão de fé e confiança; colocar-me em suas mãos e não
pensar que sei tudo ou posso controlar tudo. É um resultado
muito melhor, penso eu, do que o que a Torre representa.

Hank Smith:

01:00:25

Vejo Gênesis 11:4, "Façamos um nome", quase esta idéia de
qual reino você está tentando construir? Você está tentando
construir...

John Bytheway:

01:00:33

Soa como um motivo egoísta.

Hank Smith:

01:00:35

Sim. Você está tentando construir Zion ou está tentando
construir você mesmo?

Dr. Krystal Pierce:

01:00:3 8

Exatamente, ou quem é a luz que você está segurando? Como
Jesus diz: "Eu sou a luz que você deve segurar". Não
necessariamente a sua própria. Às vezes, sentimos que
podemos ser capazes de controlar Deus ou temos medo de
dizer apenas: "Estou em suas mãos". Você assume o controle e
confio em você que sabe o que é melhor para mim. As coisas
vão dar certo". Ter essa esperança, definitivamente.

Hank Smith:

01:01:00

Eu também já vi isto como: "Eu posso estar acima da
Inundação". Eu não terei conseqüências. O problema foi da
última vez, não foi a nossa maldade. É que nós tivemos
conseqüências. Portanto, vamos evitar essas conseqüências
construindo uma torre. Deus não pode inundar esta torre".

Dr. Krystal Pierce:

01:01:16

Sim.
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John Bytheway:

01:01:17

"O arrependimento é um último recurso. Não vamos fazer isso.
Vamos descobrir outro caminho".

Dr. Krystal Pierce:

01:01:22

Acho que é um grande ponto, porque é do tipo: "Se
construirmos esta torre, então Deus nos deve não nos castigar,
porque fizemos esta grande coisa". E eu acho que também
fazemos isso do tipo: "Tenho sido tão justo". Onde está toda a
minha riqueza? Eu construí esta torre incrível para você, Deus.
Como o que estou ganhando com isto?" E nós sabemos que não
é assim que funciona. E acho que quando percebermos isso,
não ficaremos tão desapontados quando estas coisas não
acontecerem ou não aparecerem.

Hank Smith:

01:01:50

Parece que há muito orgulho e muito "eu vou controlar a
situação", versus confiança, fé, fé no pacto.

Dr. Krystal Pierce:

01:02:00

Eu adoro ver com o irmão de Jared, que ele tem tudo a ver com
fé. Isso é coisa dele. E nós vemos a resposta dele. Então eles
descobrem que vão ser dispersos e que sua linguagem vai ser
confundida. E assim é como, como eles respondem a esta
situação que eles têm? Em Ether, eles se voltam para o Senhor e
dizem: "Por favor, não confundam nossa linguagem". E é isso.
Um pedido direto. Não há manipulação. "Nós vamos construir a
Torre. Vamos acrescentá-la, ou vamos fazer isto ou aquilo", não
há como: "Temos sido justos, então você nos deve não
confundir nossa linguagem". É só: "Por favor, não faça isso. Por
favor, deixe-nos ficar juntos, para que possamos nos comunicar
um com o outro".

Dr. Krystal Pierce:

01:02:38

E o Senhor diz: "Está bem". Diz: "Ele teve misericórdia deles e
fez isto". Então eles descobrem que vão ser dispersos. E a
resposta à dispersão é incrível, porque eles não vão até o
Senhor e dizem: "Por favor, não nos espalhem". Eles dizem:
"Vamos ser dispersos? E se assim for, você nos levará a um
lugar melhor?".

John Bytheway:

01:02:56

Sim, eu adoro isso. "Podemos ir? Talvez seja uma terra de
promessas. Talvez seja fantástico".

Dr. Krystal Pierce:

01:03:03

Sim. E assim mostra que eles têm esta compreensão de Deus,
ele está no controle. Ele decide se a linguagem deles deve ser
confundida e se é bom para eles ou não. Ele decide se eles
devem ser dispersos, e se vai ser bom para eles ou não. E a
dispersão, que é vista tipicamente como uma coisa muito
negativa e ruim. Em Éter 1:38, eles dizem: "Talvez o Senhor nos
leve para uma terra que é a escolha acima de toda a terra".
Portanto, eles também confiam Nele. Eles dizem: "Mesmo que
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isto possa ser uma coisa ruim, estamos nos dirigindo,
possivelmente para um lugar melhor". E, é claro, eles acabam
acabando na terra prometida, eventualmente.
Hank Smith:

01:03:37

Bem, isso é tão aplicável às nossas vidas, não é Krystal? Mesmo
que esta grande dificuldade se torne realidade, eu confio que
talvez isto funcione melhor do que o que eu havia planejado.

Dr. Krystal Pierce:

01:03:47

Sim. E essa é uma das maneiras de sobreviver; sobreviver à
enchente. Noé confiou em Deus que ele o ajudaria e a sua
família a sobreviver. Ele o ouviu e se preparou. E é o mesmo
com os jareditas. Eles confiaram que, mesmo estando dispersos,
teriam que deixar a Torre, que havia algo melhor vindo; algo
ainda melhor do que antes. Fé, eu acho que dizemos: "Oh, é
uma coisa tão básica". E pensamos nisso como passivo. "Eu
tenho fé", e é isso. Joseph Smith diz: "Fé é ação". É o princípio
da ação. A fé deve fazer com que você faça coisas, para mostrar
sua fé". E acho que vemos isso com Noé, e vemos isso também
com o irmão de Jarede.

Hank Smith:

01:04:29

Krystal, a Babilônia não assume este significado simbólico como
a antítese a Sião, o inimigo de Deus? Será que é aí que isto
começa?

Dr. Krystal Pierce:

01:04:39

Sim, eu acho que sim. Acho que tudo se baseia em começar
agora mesmo, este mal entendido de como Deus trabalha,
como Ele nos vê, e nos trata. Foi dito aqui: "O problema foi, isto
os tornará teologicamente destituídos". Se você não pode
sequer ter uma compreensão correta de Deus, para onde você
vai a partir daí? Isso muda tudo; tudo o que você acredita e faz.
E assim eles tentaram corrigir isto, mas você está certo.
Eventualmente, a Babilônia torna-se como este símbolo, quer
estejamos realmente falando da Babilônia, do lugar, ou da
Babilônia como um símbolo de algo, a idéia de algo. E a Torre, o
que representa a torre? Ela representa pessoas tentando
controlar as coisas, não confiando em Deus, não tendo fé. E
Hank, como você mencionou, é também o orgulho. E é sempre
interessante para mim nas escrituras, o tempo em que as
pessoas começam a cair, é quando elas são prósperas e
abençoadas. Essa é a época em que começam a esquecer Deus.
Essa é a época em que o orgulho começa a rastejar e causa
tantos problemas antes de ser a raiz de todo pecado; todo
pecado, eu acho.

Hank Smith:

01:05:45

Se você é um israelita antigo, e leu isto, não ouviu agora que o
mundo estava indo mal novamente? E assim, a resposta foi esta
família, Abraão e Sara. Essa foi a resposta de Deus para a Torre.
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Dr. Krystal Pierce:

01:05:59

Exatamente. Este novo pacto e a história dos ancestrais, dos
patriarcas e dos matriarcas são a resposta a todos estes
problemas que vieram antes. E eu adoro que este seja o tipo de
construção. Adoro a famosa conversa do Presidente Benson
sobre orgulho, onde ele diz: "Orgulho é basicamente
competição com Deus". Você está tentando competir com
Deus". Eu sei mais, eu sou melhor". Eu sou mais forte. Sou mais
poderoso', o que nunca pensaríamos que poderíamos competir
com Deus. Nós nunca diríamos isso". Mas é isso que eles estão
dizendo com a construção da Torre, ou quando dizemos:
"Comprei esta casa sozinho, com meu trabalho duro", ou,
"ganhei esta educação ou criei esta família", e não
reconhecemos que sua mão está em tudo, em todos os lugares.

Dr. Krystal Pierce:

01:06:44

Isso é uma torre. Aquilo é uma torre bem ali. É mais ou menos
esta idéia de: "Vamos construir a Torre, para que Deus nos ame,
para que Deus nos favoreça, para que Deus nos abençoe,
porque não somos suficientemente bons". Porque há tantas
pessoas no mundo, que ele não está prestando atenção em nós,
a menos que façamos esta exibição maciça". E eu acho que
todos nós já nos sentimos assim, às vezes. "Será que Deus se
importa comigo individualmente? Bilhões de pessoas, bilhões
de orações. Será que Ele ouve minhas orações?" E eu acho que
esta é outra torre. Talvez sua torre seja o orgulho, talvez não
seja, talvez seja o oposto. Talvez seja dúvida de si mesmo e se
sinta sozinho e perdido.

Hank Smith:

01:07:26

O Adversário diria isso. "Você tem que fazer algo maior que
todos os outros para que Deus se preocupe com você".

John Bytheway:

01:07:31

Sim. E é como que um mal-entendido da natureza de Deus
também, pensar: "Eu tenho que ganhar seu favor de alguma
forma ou ele não me amará de outra forma".

Dr. Krystal Pierce:

01:07:40

Esta é uma grande luta. Esta idéia de que, "Bem, eu não posso
construir uma torre". Eu não vou me tornar o profeta algum
dia". Então, por que Deus se preocuparia comigo ou me
amaria?" E, como eu disse, isso pode ser tão destrutivo quanto
o orgulho, mais ainda, penso eu. E o Adversário está
constantemente tentando nos fazer sentir como se não
fôssemos nada, somos inúteis. Então, qual é a solução? É claro
que a solução para esta Torre de Babel que é o orgulho, é
reconhecer a Deus, agradecer a Deus. Noé sai do barco e se
sacrifica. Mas e quanto ao lado da dúvida? Qual é a solução
para isso, para perceber que Deus nos ama?
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Dr. Krystal Pierce:

01:08:19

Ele ama a todos. Está tudo bem que ele ama a todos, mas ele
também ama você individualmente por quem você é, e por
quem você é agora. Mesmo que você se sinta pecador e
malvado, ele o ama. Você não tem que ganhar o amor dele
através da construção de uma torre ou de qualquer outra
destas coisas. Ele te ama como você é. Ele te conhece
individualmente, e se preocupa com você. Eu amo esta coisa
que o Ancião Uchtdorf disse: "Este é o paradoxo. Comparados a
Deus, não somos nada, mas somos tudo para Deus; tudo para
Ele". E se pudermos perceber isto, podemos derrubar algumas
destas torres que construímos para nós mesmos.

Hank Smith:

01:08:58

Sim, parece que Ether, Chapter1 , se torna a resposta ao
Gênesis 11, onde o irmão de Jarede clama ao Senhor, e o
Senhor tem compaixão. Isso acontece no Capítulo1, quatro ou
cinco vezes. Ele grita ao Senhor, e o Senhor tem compaixão. Ele
clama ao Senhor, e o Senhor tem compaixão. Essa parece ser a
resposta. Não construa uma torre, chore para o Senhor, vá para
o Senhor.

Dr. Krystal Pierce:

01:09:23

Eu amo isso porque a torre realmente representa pessoas
tentando puxar Deus para baixo, para o seu nível. Mas na
realidade, Deus está sempre tentando nos puxar para cima. Ele
está sempre tentando nos puxar para cima; para o seu nível. E
às vezes, nós lutamos contra isso. E se pudéssemos
simplesmente deixá-lo nos puxar até o seu nível, para
compreendê-lo e quem ele é e o quanto ele nos ama e por que
ele enviou seu filho e todas essas coisas, então poderíamos ser
como Noé ou o irmão de Jarede, e conseguirmos passar e ter
nossa fé intacta, depois de todas essas coisas que acontecem
em nossas vidas: enchentes e dispersão e coisas assim.

Hank Smith:

01:10:03

Eu realmente gosto disto, porque quando se trata disso, Noé, o
irmão de Jarede, trata-se de confiar no caminho de Deus ao
invés de tentar forçar Deus a fazer do seu jeito.

Dr. Krystal Pierce:

01:10:15

Absolutamente. Ouvindo a ele e seus profetas também, seus
oradores na terra. Sobre o que eles estão tentando nos advertir,
nos preparar e o que podemos aprender com isso?

Hank Smith:

01:10:25

Bem, meu irmão e meu pai faleceram dentro de 90 dias um do
outro. E eu me lembro de olhar para o céu, dizendo: "Não gosto
do seu jeito". E, por uma fração de segundo, pensei: "Eu sei
melhor. Eu sei melhor do que isso". Eu poderia ter feito isto
melhor". Mas depois pensei: "Espere. Confiança, fé, confiança.
Tente acreditar. Seu caminho é melhor do que o meu caminho.
Eu o farei do seu jeito". E essa tensão entre, "Seu caminho
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parece difícil. O seu caminho é difícil. O meu caminho é fácil.
Vamos fazer do meu jeito". E você está certo. Há isto, ele está
me puxando na direção dele, eu estou tentando puxá-lo para
baixo para mim. Por que não o deixo, "vou confiar em você",
vou confiar nele.
Dr. Krystal Pierce:

01:11:11

Não é fácil.

John Bytheway:

01:11:13

O coração disso é entender a natureza de Deus, que ele é um
Deus pessoal amoroso. E então isso funciona. Se ele fosse um
Deus impessoal e indiferente, estaríamos em apuros.
Estaríamos tentando construir torres por toda parte. Mas se
realmente pensamos: "Oh, ele realmente nos ama e cuida de
nós". "Uau, isso certamente muda tudo, não é mesmo?

Dr. Krystal Pierce:

01:11:36

Eu digo aos meus alunos que a fé é uma habilidade. Algo em
que você tem que trabalhar. Você tem que realmente trabalhar
para se tornar bom nisso. Não é apenas algo com que se nasce e
se tem ou não se tem. Você tem que trabalhar para isso. E se
você não continuar a cultivá-la e desenvolvê-la, ela pode
começar a retroceder e ir embora. E assim é como Noé se
preparando para o Dilúvio. É preciso muito trabalho para
construir essa fé. Estamos tentando chegar ao ponto em que
nossa fé cresce, e é tão perfeita que podemos voltar para casa
ou podemos ver o Salvador cara a cara. É disso que se trata.
Falamos de dispersão e de reuniões. Nossa vida inteira é uma
dispersão, eu sinto; espalhada do céu, do Jardim do Éden, e
estamos todos tentando voltar para casa, para a Terra
Prometida. E como fazemos isso? Como chegamos a esse
ponto?

Dr. Krystal Pierce:

01:12:2 2

A razão pela qual temos estas narrativas aqui neste ponto, em
Gênesis, é para nos preparar para o que está por vir, para nos
mostrar que precisamos de convênios, que precisamos
formalizar estes acordos com Deus, e ter estas fichas. Porque,
tivemos a narrativa da enchente e esta renovação, e este novo
convênio com Noé, e agora conseguimos isto. E é claro que os
jareditas, uma vez que alcancem a terra prometida, entram em
um pacto de terra prometida sobre servir a Deus e manter sua
liberdade e manter a terra. Mas então, é claro, depois do
Capítulo 11 vem o pacto, este grande pacto global. E o Dilúvio e
a Torre e todas essas coisas são destinadas a nos preparar para
Abraão e sua família e os patriarcas e os matriarcas e este
pacto. E para nos mostrar que este pacto é parte integrante de
tudo. Como eu disse, o Pacto Abraâmico renovado com Joseph
Smith, é chave para a Restauração e para a reunião de Israel. E
esperamos, neste momento, passando por tudo isso, estamos
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preparados e prontos para ler sobre isso e entender por que
precisamos dele e como ele funciona.
Hank Smith:

01:13:35

Portanto, um leitor antigo está obtendo isto de uma perspectiva
diferente. Bem, nós já o dissemos, é: "Por que estou aqui? Por
que eu existo? Por que eu estou na família em que estou? "Oh,
desculpe-me. Você faz parte de uma família escolhida para
abençoar a terra".

Dr. Krystal Pierce:

01:13:52

Eu amo isso. Ouvi alguém descrever um pacto como formas que
Deus se revela a nós, revela quem ele é. E assim eu amo mais ou
menos a resposta ao que acontece na torre, e este malentendido da natureza de Deus é um pacto. É assim que Ele se
revela a nós no Antigo Testamento e no Novo Testamento e no
Livro de Mórmon. E assim, isso pode nos ajudar a compreendêlo muito mais.

Hank Smith:

01:14:20

Krystal, isto tem sido fantástico. Sinto como se visse o Dilúvio e
a Torre, apenas sob uma nova luz. Muito obrigado por isto.
Acho que nossos ouvintes estariam interessados em sua
viagem. Aqui está um estudioso da Bíblia e um santo fiel crente
dos últimos dias.

Dr. Krystal Pierce:

01:14:39

Quando comecei a estudar Egiptologia, eu sabia que queria
fazer Egiptologia desde o quinto ano. Eu tive uma aula, esta aula
de verão, e me apaixonei por ela, por esta idéia desta cultura. E
eles eram tão únicos. E eu queria saber por que, e o que havia
de tão especial nessas pessoas que elas criaram essa civilização.
E assim, eu sabia que queria estudar egiptologia. E quando fui
para Berkeley e comecei a ir às aulas, e também na UCLA para a
pós-graduação, recebi alguns conselhos que, sabendo que sou
uma pessoa de fé e crenças, para separar meus estudos
acadêmicos de minha fé e minhas crenças. Este foi o conselho
que me foi dado. Mantê-los separados. E então pensei: "Está
bem, vou tentar isto".

Dr. Krystal Pierce:

01:15:25

Algumas pessoas gostam de usar chapéus diferentes. Assim,
quando você entra numa sala de aula e vai aprender sobre o
antigo Oriente Próximo, você tira suas crenças, seu chapéu de
fé e coloca seu chapéu de egiptólogo. E eu tentei fazer isso. Eu
tentei e não consegui fazer isso. Não consegui separar estas
partes de minha identidade. Uma das coisas que estudo é a
identidade das pessoas, quem elas são, ou quem elas pensam
que são. É a idéia de tentar separar partes de mim mesmo que
eu não consegui. Não posso tirar meu chapéu de crenças.
Minhas crenças são minha vida. Elas informam tudo o que eu
faço. Quer eu esteja estudando ou na igreja ou o que quer que
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eu esteja fazendo, minhas crenças são minha vida. E assim que
eu comecei a perceber que... É praticamente impossível. Agora,
para outras pessoas, isto funciona, e funciona para eles. E eu
nunca gostaria de dizer: "Todos deveriam fazer isto".
Dr. Krystal Pierce:

01:16:17

Então deixe-me apenas dizer isso, mas uma vez que percebi que
posso ser um crente e estudar Egiptologia, e isso é muito bom, e
posso ser um egiptólogo e ser um crente, senti uma liberdade
que nunca havia sentido antes. Senti-me bem ao ler sobre os
templos egípcios e encontrar semelhanças com o templo ao
qual eu tinha ido na semana passada. Senti-me bem ao ler
sobre os pensamentos egípcios sobre a vida após a morte, e
conectá-los com minhas próprias idéias ou idéias da restauração
sobre a vida após a morte. E comecei a perceber que tudo o que
vem de Deus está tipificando Cristo, de Deus, de coisas boas. E
comecei a perceber que isso é bom, que eu vejo Deus em toda
parte. Deixei que minhas crenças informassem meus estudos.
Deixei que meus estudos, por outro lado, também informassem
minhas crenças.

Dr. Krystal Pierce:

01:17:09

E meu estudo do Antigo Oriente Próximo e em Egiptologia, e
acho que acabamos de ver isto ao falar sobre estas narrativas,
eles me deram um maior entendimento. Parte disto também,
eu acho, é que você tem que ficar bem em não saber das coisas.
Quanto mais estudo, seja Teologia ou Religião ou Egiptologia,
mais percebo que não sei muito. E você tem que estar de
acordo com isso. E você meio que tem que estar bem com isso,
às vezes as coisas não combinam perfeitamente. Às vezes, as
coisas não fazem sentido. E você tem que dizer: "Tudo bem,
porque minha fé está intacta". Minha fé é sólida. E não importa
o que é atirado em mim, isso é o que importa". Às vezes,
quando posso estar lutando com algo que ouvi, ou algo que li,
sempre me lembro de não me perder no que Joseph Smith
chama de "apêndices de nossa religião" ou outras coisas; ou
Jacob dizia, "olhando para além da marca". ”

Dr. Krystal Pierce:

01:18:08

Volto ao meu relacionamento, o que sei ao certo sobre meu
Salvador e Pai Celestial, e o quanto ele me ama e enviou seu
Filho, e que Jesus é o Cristo que passou pela Expiação e pela
Crucificação, e isso é o que importa. Isso é o que importa. Se eu
puder voltar a isso, e puder construir sobre isso, então eu nunca
me perderei. Eu nunca me perco dessa maneira. E acho que é
mais ou menos assim que eu faço as coisas. Adoro usar meus
estudos na sala de aula para falar de Deus, para falar do Egito.
Adoro poder falar sobre arqueologia, e fé exatamente na
mesma frase. Estas são coisas que eu amo. E sei que estas
coisas vêm de Deus, e isso me mantém de castigo, penso eu; e
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estando bem com quem sou, que tenho todas estas diferentes
partes de minha identidade, incluindo ser professora, ser mãe,
ser esposa, tentar equilibrar estas coisas e fazer sentido a partir
delas.
Hank Smith:

01:19:08

Perfeito. Krystal, obrigado. John, a propósito, que grande dia.
Ela nos inundou de boas informações.

John Bytheway:

01:19:20

Eu ainda estou, de volta ao início, vou ser chiasmus. Houve a
queda de Adão e Eva, e depois um retorno. Eu amo isso. Houve
a queda da família Cane e Abel, e depois um retorno. Houve a
queda de uma sociedade e, em seguida, uma enchente. Isto é
ótimo. Obrigado por nos mostrar esse padrão, Krystal. E há
sempre esperança no final do padrão, felizmente.

Hank Smith:

01:19:41

Queremos agradecer ao Dr. Krystal Pierce por estar aqui hoje.
Queremos agradecer a todos vocês por nos ouvirem. Queremos
agradecer nossos produtores executivos, Steve e Shannon
Sorensen, nossos patrocinadores David e Verla Sorensen, e
nossa incrível equipe de produção: Scott Houston, Will
Stoughton, Jamie Neilson, Lisa Spice, David Perry, e Kyle Nelson.
Obrigado a todos pelo trabalho árduo que vocês fazem. E
esperamos que cada um de vocês que estão ouvindo hoje se
juntem a nós na próxima semana para o nosso próximo
episódio de followHIM.

Hank Smith:

01:20:11

Hank Smith:

01:20:15

Hank Smith:

01:20:45

Ei, queremos lembrar a todos que você pode nos encontrar nas
mídias sociais. Venha nos encontrar no Facebook e na
Instagram. Adoraríamos que você também se inscrevesse e
revisasse o podcast, o compartilhasse com seus amigos. Isso
seria fantástico. Vá para followhim.co; follohim.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 absolutamente grátis. Vá ao
followhim.co para encontrar tudo isso.
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Hank Smith:

00:00

Olá a todos. Bem-vindos a seguirHIM Favoritos. Meu nome é
Hank Smith. Estou aqui com o incrível John Bytheway. E nós
somos anfitriões de um podcast chamado followHIM. Toda
semana, fazemos um pequeno podcast chamado followHIM
Favoritos. E este ano, estamos fazendo uma pergunta da lição.
Então, John, a lição desta semana é sobre Noé. Fui perguntado
de várias maneiras diferentes, então vou resumir. Um aluno dirá
algo como: "A terra inteira foi inundada? Porque meu professor
de biologia diz que isso é impossível, então isso não faz muito
sentido para mim". E isso vem à tona também em outros
lugares, certo? Tipo: "Jonas foi realmente engolido por uma
baleia?" Coisas como essa. Então, John, como você responderia
a essa pergunta se alguém dissesse: "Eu tenho que jogar fora
toda essa história, porque é cientificamente possível que a terra
seja inundada?" O que você diria?

John Bytheway:

00:55

Oh, eu acho que posso dizer: "Obrigado por essa pergunta.
Hank, você gostaria de responder a isso?" Isso é provavelmente
o que eu diria.

Hank Smith:

01:01

Sim. "Por que não entregamos isto ao Hank"?

John Bytheway:

01:04

Acho que estamos todos procurando um significado, seja em
cada detalhe, o que o Senhor está tentando nos ensinar? E essa
é uma boa maneira de abordar as Escrituras. Dizer: "O que eu
posso aprender? Como posso aplicá-la em minha vida? O que o
Senhor pode me ensinar aqui através da leitura desta história"?
E eu realmente acho que havia um Noé. Eu realmente acho que
houve uma inundação. Para aqueles que estavam lá, foi
realmente uma Inundação. A terra inteira estava coberta? Eu
não sei. O que você acha, Hank?

Hank Smith:

01:33

Eu acho que esta é uma importante habilidade de estudo das
escrituras, especialmente quando se trata do Antigo
Testamento, certo, é entender que há uma maneira figurativa
de ler as escrituras, onde é principalmente simbólica, e depois
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há o literal, como se isto realmente acontecesse Havia estas
pessoas. Elas eram reais. Você tem que deslizar esse espectro
para cima e para baixo em diferentes histórias e tentar ver qual
é a mensagem. Sempre dou este exemplo, onde Joel diz: "A lua
será transformada em sangue", em minhas aulas. E eu digo:
"Será que Deus poderia transformar a lua em sangue? Claro. Ele
é Deus". Não vamos dizer: "Deus, você não pode fazer isso".
Não é cientificamente possível". Ele diria: "Bem, eu fiz ciência
para que eu possa fazer o que eu quiser". Certo? Mas talvez seja
mais figurativo que o sangue seja vermelho. E se a lua ficar
vermelha, ela está olhando para a terra. É uma vergonha. Está
com raiva.
Hank Smith:

02:25

Então talvez este seja um símbolo para Deus estar
envergonhado ou zangado com o que ele vê na terra A lua se
transforma em sangue, certo? E a lua se transformará em
sangue. Então eu diria que isso é mais uma história figurativa do
que uma literal, mas poderia ser literal. Poderia ser uma grande
mancha de B+ lá em cima, certo, onde o Senhor poderia fazer
isso, porque estamos falando de um salvador que é
ressuscitado. A ressurreição não é cientificamente possível, mas
nós acreditamos nela. Acreditamos na ressurreição literal de
Jesus, que ele realmente está vivo novamente. Então, quando
tivermos um homem que possa fazer isso, o que mais ele
poderia fazer? Poderia ele inundar a Terra? Claro. Se ele quiser.
Ele ressuscitou dos mortos, certo? Ele aparentemente pode
deixar o planeta quando quiser e voltar. E o Terceiro Néfi, ele
desce, certo? E, no Livro de Atos, ele sobe. Portanto, temos uma
pessoa bastante espetacular com a qual estamos lidando.

John Bytheway:

03:22

Bem, você acabou de criar o Terceiro Néfi, e ali está a face de
toda a terra foi mudada, a face de toda a terra Ele usa a palavra:
"A face de toda a terra foi mudada". Bem, se você olhasse para
o exterior e tudo fosse diferente, e você simplesmente dizia:
"Bem, uau, a face de toda a terra é...". Bem, eles não estavam
vendo tudo.

Hank Smith:

03:39

A terra inteira, certo?

John Bytheway:

03:40

Sim. E assim você pega uma metáfora como essa, que é... O que
aprendemos na aula de inglês, Hank? Há similitudes e
metáforas. E a lua se transformou em sangue, e eu sempre
pensei: "Oh, parecia vermelha". Parecia sangue, porque era
vermelho". E talvez fosse a poluição na terra que a fazia parecer
assim quando filtrada através do sol. Mas o que está sendo
ensinado aqui e como aplicá-lo em minha vida? E há tantas
maneiras diferentes de aplicar as escrituras. E foi aí que o
Presidente Nelson nos pediu para aprender a ouvi-lo, ler esta
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história e dizer: "O que isto pode significar para mim? E como
posso ser um melhor seguidor do salvador por causa desta
história?".
Hank Smith:

04:24

Muito bem. Muito bom. Quando leio a história de Noé,
simplesmente não sou apanhado em: "Oh, ok. Acho que o
Senhor precisa me dizer se isto é cientificamente possível". Eu
meio que empurro isso para o lado e digo: "Certo, qual é a
mensagem que estou tentando obter, certo?". Que é uma, que
eu preciso ter meu próprio arco na vida, que quando o mundo
se encher de maldade, é melhor eu ser capaz de ficar acima
disso. Certo? É melhor que eu consiga ficar acima disso. Eu e
minha família, tenho que construir meu próprio arco espiritual.
Vejo o Senhor falando do batismo, certo, que antes que o pacto
Abraâmico possa vir, a Terra será batizada. Certo?

John Bytheway:

05:09

Simbolicamente.

Hank Smith:

05:10

Sim, eu vejo muitas lições diferentes para mim, e eu realmente
não fico preso a esta idéia de uma inundação mundial Na minha
opinião, eu acho que o Senhor diria: "Não é esse o objetivo da
história". O objetivo da história é que você aprenda a ser justo
em um mundo perverso". Essa é uma das principais histórias de
Noé: como se arrepender.

John Bytheway:

05:36E

Hank, posso compartilhar com você, para mim, qual é um dos
meus trechos das escrituras de recurso? E esta está na seção
101 da Doutrina e Convênios.

Hank Smith:

05:46

Claro.

John Bytheway:

05:47

Especialmente quando estamos pensando na idade da terra,
dinossauros, como ela é criada, eu adoro isto Seção 101,
começando no versículo 32. "Sim, em verdade vos digo, naquele
dia em que o Senhor vier, ele revelará todas as coisas". E
quando eu vejo "tudo", sempre gosto de perguntar: qual é a
percentagem? E Ele vai nos dizer tudo.

Hank Smith:

06:07

"Tudo" soa como um som bastante abrangente...

John Bytheway:

06:09.

E então você olha para o versículo 33 e escuta esta lista. "Coisas
que já passaram". O que há debaixo dela? Arqueologia,
antropologia, astronomia...

Hank Smith:

06:19

Toda a história.
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John Bytheway:

06:20

.ciência. "Coisas que passaram, e coisas escondidas que nenhum
homem conhecia, coisas da terra, pelas quais ela foi feita, e o
propósito e o fim dela. Coisas mais preciosas, coisas que estão
em cima, coisas que estão em baixo, coisas que estão na terra e
sobre a terra e no céu". Essa é uma lista abrangente, certo?
"Portanto, não temam nem mesmo até a morte. Neste mundo,
sua alegria não é plena. Mas em mim, vossa alegria é plena".
Esse é um verso de recurso. "Ei, um dia eu lhe direi tudo. Coisas
ocultas, que nenhum homem sabia". Os cientistas vão dizer: "De
jeito nenhum". Eu não sabia disso". "E um dia eu lhe contarei
tudo. Enquanto isso, como está sua fé?"

Hank Smith:

06:59

Sim. Sim. Como está indo seu arrependimento? Porque para
mim, Moisés capítulo oito, Gênesis capítulos oito e nove, tudo
se resume a você estar se arrependendo? Esse é o foco principal
da história de Noé. Resumindo, John, não creio que estejamos
tentando esquivar o assunto aqui. Acho que estamos tentando
dizer que não é essa a questão. Então, se alguém me dissesse:
"Você realmente acredita que houve uma enchente mundial?
Isso não é cientificamente possível". Eu diria: "Não é essa
realmente a questão da história". O objetivo da história é: você
pode se arrepender? Você ouve a Deus? Você está fazendo o
que Ele lhe pediu, mesmo que pareça estranho para todos à sua
volta"? Noé construindo o arco, isso é uma coisa estranha
quando todos estão olhando para você. E na minha mente, você
quer ser como Noé? Você tem que ser diferente, se quiser fazer
a diferença. E isso, para mim, é o grande desafio, portanto.

John Bytheway:

07:57

Certo. E um dia saberemos tudo isso. Mas, nesse meio tempo,
junte seu ato com Deus. Algum dia saberemos todas essas
coisas.

Hank Smith:

08:03

Esse é o seu arrependimento.

John Bytheway:

08:04

Yep. Mas como você está.

Hank Smith:

08:06

Certo. Bem, esperamos que você se junte a nós na próxima
semana. Teremos outra grande pergunta para seguirHIM
Favoritos.
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