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"Deus o significa para o bem"

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 todas as sextas e sábados.

Descrições do Episódio Podcast:
Parte 1:
Como o conflito geracional afeta a decisão de vender José para escravidão? Dr. Michael Wilcox retorna
para discutir a reconciliação, o conflito familiar, o perdão e a redenção de Deus.

Parte 2:

O Dr. Michael Wilcox desenvolve as idéias que o perdão liberta nosso futuro, como Deus nos ensina a ser
misericordiosos e como o Senhor pode tomar cada tragédia e criar triunfos.
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00:00 Gênesis 37-41- Parte 1 Dr. Michael Wilcox
01:12 Introdução do Dr. S. Michael Wilcox
02:54 GK O problema de Chesterton com a sociedade
04:08 José é uma história de triunfo espiritual
07:42 A história da reconciliação de José
11:09 A história de Joseph começa com Laban
12:27 Os nomes do filho de Leah podem ser uma afronta a Raquel
17:58 Dr. Wilcox compartilha a idéia de vacas que lambem a grama e empurram para a cerca
19:28 Gênesis nos ensina sobre as famílias e o de José é um estudo de caso
24:07 Hank compartilha história pessoal onde suas irmãs fizeram o melhor de situações difíceis
24:47 Deus pode transformar os negativos em positivos
28:08 José perdoa seus irmãos
30:01 Ruben defila Bilhah
33:47 Jacó abençoa os filhos de José
38:35 Realização do sonho de José - o seu arco em agradecimento
40:42 José testa se seus irmãos mudaram
43:47 O dom de não cometer o mesmo erro duas vezes
48:22 Judah se oferece para tomar o lugar de Benjamin
50:34 Dr. Wilcox compartilha a história da neta adotada
53:10 O Grande Divórcio por CS Lewis
58:26 O Filho Pródigo é para publicanos e pecadores
59:20 Dr. Wilcox compartilha uma história pessoal sobre seu pai
1:08:42 Cenas de reconciliação são comoventes e poderosas
1:12:47 Fim da Parte I

Parte 2:
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●

00:00 Gênesis 37-41-- Parte II Dr. Michael Wilcox
00:07 Conferência David E. Sorensen Palestra sobre perdão
04:16 José não quer servos, ele quer irmãos
07:53 Uma grande dor requer um grande perdão
09:59 Portia do discurso do Comerciante de Veneza sobre perdão vs. vingança
15:23 O Faraó declara o propósito de toda a Escritura
18:55 Bênçãos patriarcais para os filhos de Jacó
23:21 Jacob morre e está "reunido ao seu povo".
30:54 E se nós formos de outras tribos além de Efraim?
35:51 As lágrimas são um presente de Deus
37:19 Dr. Wilcox compartilha seus pensamentos sobre bolsa de estudos, fé e sua jornada
46:48 Fim da Parte II
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Informações biográficas:

S. Michael Wilcox recebeu seu PhD da Universidade do Colorado e lecionou por
muitos anos no LDS Institute of Religion adjacente à Universidade de Utah. Ele falou
para multidões lotadas na Semana de Educação da BYU e organizou visitas à Terra
Santa e a locais de história da Igreja. Ele tem servido em uma variedade de chamados,
inclusive como bispo e conselheiro em uma presidência de estaca. Ele escreveu
muitos artigos e livros, incluindo House of Glory, Sunset, 10 Great Souls I Want to
Meet in Heaven, e Finding Hope. Ele e sua falecida esposa, Laurie, são os pais de
cinco filhos.
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Aviso de Uso Justo:
O Follow Him Podcast com Hank Smith e John Bytheway pode fazer uso de material com direitos
autorais, cujo uso nem sempre foi especificamente autorizado pelo detentor dos direitos autorais. Isto
constitui um "uso justo" e qualquer material com direitos autorais, conforme previsto na seção 107 da Lei
de Direitos Autorais dos EUA. De acordo com o Título 17 da Seção 107 da U.S.C., o material deste
podcast é oferecido publicamente e sem fins lucrativos, ao público ou à Internet para comentários e 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 Come Follow Me. Eu sou
Hank Smith.

John Bytheway:

00:00:09

E eu sou John Bytheway.

Hank Smith:

00:00:10

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 seguimosHIM.

Hank Smith:

00:00:20

Olá a todos. Bem-vindos a mais um episódio do followHIM. Meu
nome é Hank Smith. Eu sou seu anfitrião. Estou aqui com meu
co-apresentador sonhador John Bytheway.

John Bytheway:

00:00:29

Você me viu dormindo.

Hank Smith:

00:00:31

Ele às vezes adormece durante nosso...

John Bytheway:

00:00:34

Não, eu estou de acordo. Sim, estou de acordo. Sim, estou de
acordo.

Hank Smith:

00:00:36

Concordando. Sim. John, estamos falando de alguém muito
sonhador no Antigo Testamento, mas antes de começarmos, eu
quero fazer um pequeno grito. Eu conheci Mark e Ashley Lyons.
Eles moram na Carolina do Norte. Encontrei-me com eles
quando eu estava no Leste e eles ouvem todas as semanas o
podcast. Então Mark e Ashley, só quero dizer obrigado por me
escutarem. Foi muito bom conhecê-los. John, estamos falando
de José do Egito esta semana, ou continuando nossa discussão
da semana passada de José do Egito. E temos aqui um rosto
familiar. Quem está conosco?

John Bytheway:

00:01:14

Oh, estamos tão felizes de ter o Dr. S. Michael Wilcox de volta
conosco. E esta é a terceira vez, Hank. Mas eu adorei ouvir o
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irmão Wilcox. E tenho sido tão grato por seus ensinamentos ao
longo dos anos. Esse livro Don't Salap with the Sheep me deu
uma nova maneira de tentar ensinar o que as escrituras
ensinam. Realmente grato por isso. Então ele tem um novo livro
chamado Holding On, realmente um livro oportuno na parte de
trás daqui. Esta é provavelmente a nossa mais recente biografia.
S. Michael Wilcox recebeu seu PhD da Universidade do
Colorado e lecionou por muitos anos no Instituto de Religião
adjacente à Universidade de Utah.
John Bytheway:

00:01:56

Ele falou para multidões lotadas na Semana Educacional da
BYU, que organizou excursões à Terra Santa para a China. Na
verdade, meu irmão e cunhada foram com Mike à China,
simplesmente adoraram. E a locais de história da igreja e mais
além. Ele também serviu em uma variedade de chamados,
incluindo bispo e conselheiro em uma presidência de estaca,
escreveu muitos artigos em livros. Ele e sua falecida esposa
Laurie são os pais de cinco filhos. E estamos muito contentes de
tê-los de volta. Estou tão ansioso por isso.

Dr. S. Michael Wilcox: 00:02:21

Obrigado. 14 netos agora. Talvez mais um.

Hank Smith:

00:02:26

Parabéns.

John Bytheway:

00:02:27

Isso é ótimo.

Hank Smith:

00:02:29

Sim, avô. É o avô Wilcox? É assim que eles o chamam? Vovô
Mike?

Dr. S. Michael Wilcox: 00:02:33

Bem, alguns deles me chamam de Avô Tall-

Hank Smith:

Avô Tall.

00:02:35

Dr. S. Michael Wilcox: 00:02:36

... porque o outro avô não é tão alto quanto eu.

John Bytheway:

É como, eu sou o avô mais novo, o avô mais alto.

00:02:40

Dr. S. Michael Wilcox: 00:02:44

Isso mesmo. Sim.

Hank Smith:

Estamos muito entusiasmados em tê-lo. Tenho certeza de que
todos os que estão ouvindo também estão. Então, vamos dar
uma olhada no Gênesis e entrar nisto da maneira que você
quiser.

00:02:45

Dr. S. Michael Wilcox: 00:02:54

Certo. Sabe, há apenas duas coisas preliminares. Detesto
começar com alguém que talvez ninguém esteja familiarizado,
mas há uma apologética cristã inglesa, eu o chamo de C.S. Lewis
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da geração anterior de muitas maneiras, G. K. Chesterton. E ele
escreveu um monte de coisas bonitas. E ele talvez tenha
acertado em cheio sobre o problema com a sociedade moderna.
É interessante. Estamos em 1905. Então, o que ele vai dizer em
1905 é provavelmente ainda mais crítico em 2022.
Dr. S. Michael Wilcox: 00:03:29

E ele dá uma descrição que eu não consigo pensar em ninguém
que pregue José e muitos outros personagens do Antigo
Testamento de forma tão bela, e porque vale a pena o esforço e
o tempo para estudar o Antigo Testamento ou qualquer
escritura. Então é isto o que ele diz. "Há uma grande lacuna na
ética moderna, a ausência de imagens vívidas de pureza e
triunfo espiritual". E eu vou terminar esta citação apenas um
segundo. Mas se eu tivesse que dizer, o que a história de Joseph
nos ensina ou Ruth ou Jonathan ou Gideon ou dezenas de
outros, é que você e eu recebemos imagens vívidas de pureza e
triunfo espiritual. A história de José é uma história de triunfo
espiritual.

Dr. S. Michael Wilcox: 00:04:36

Agora ele continua, ele diz: "Esta ausência de um ideal
duradouro e positivo, esta ausência de uma chave permanente
para a virtude, eu me atrevo a apontar com maior firmeza nos
deixa face a face com o problema de uma consciência humana
cheia de imagens muito definitivas do mal e com nenhuma ou
muito pouca imagem definitiva do bem". As pessoas estão
praticamente conscientes do que é o mal, mas não tenho
certeza se discutimos o que é a vida boa, a verdadeira vida, a
maneira correta de viver, o melhor. Não tenho certeza se as
pessoas fazem mais essa pergunta. Não tenho certeza se elas
pensam que tem uma resposta.

Dr. S. Michael Wilcox: 00:05:31

Então você tem no Antigo Testamento, essas histórias
maravilhosas que preenchem essa ausência. Entendo o que é o
triunfo espiritual. Tenho uma visão definitiva numa vida de
indivíduos do que é bondade, do que é a verdadeira bondade.
Não tenho que ter longas discussões sobre isso ou regras éticas,
apenas digo: "Veja José". É isto". Então, isso é uma coisa com
que eu começaria, mas sempre penso no triunfo espiritual de
Joseph. E o Gênesis termina talvez com o maior triunfo
espiritual do Livro do Gênesis.

Dr. S. Michael Wilcox: 00:06:15

A segunda coisa que eu acho que precisamos entender sobre
José e Gênesis é, o primeiro livro das escrituras que Deus dá, o
primeiro livro que alguém ia ler, o livro que existe há mais
tempo, portanto poderíamos assumir que tem algumas das
lições mais críticas para a experiência humana, é
essencialmente um livro sobre família. É realmente a história
das relações familiares como se Deus estivesse dizendo: "Isto é
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o que eu quero que você tenha razão". E é por isso que vamos
começar com isto. Vamos começar com a família.
Dr. S. Michael Wilcox: 00:06:55

E vou lhe mostrar todas as relações e você verá sucessos e
fracassos e verá como as pessoas interagem. E assim você
escolhe as histórias. Tenho relações de marido e mulher, logo
após a criação. Essa é a primeira coisa que nos é apresentada.
Eu tenho Adão e Eva. Tenho Abraão e Sara, Abraão e Hagar,
tenho Rebekah e Isaac, Jacob, Rachel e Leah, todos esses
esposos e esposas. E observo como eles operam. Eu tenho pai e
filho. Um dos grandes temas do Gênesis é uma esposa pacto
vale qualquer esforço para obter. Esse é mais ou menos o
primeiro tema. Mas eu também tenho relacionamentos de pais
e filhos.

Dr. S. Michael Wilcox: 00:07:42

E em nenhum lugar você sente a importância disso tão grande
quanto o grito de Rachel para Jacob: "Dê-me filhos ou então eu
morro". A bênção das crianças. E eu observo Abraão e Isaac. Eu
observo Jacó e José, Jacó e seus outros filhos. Eu observo as
interações pai-filho. Rebekah e Jacob. E depois a última é a dos
irmãos. Eu tenho todos os relacionamentos de irmãos. Jacó e
Esaú, Isaac e Ismael, Caim e Abel, e a maior de todas as histórias
de irmãos, José e seus irmãos.

Dr. S. Michael Wilcox: 00:08:22

E a maioria dessas histórias de irmãos são histórias de
reconciliação. E elas são lindas por causa disso. E vamos falar,
penso eu, de uma das duas maiores mensagens da vida de José
que certamente tem a ver com esse tema da família. E quase
qualquer que seja a situação em que você se encontre,
provavelmente encontrará uma situação familiar em Gênesis.
Minha mãe me criou sozinha. Ela era uma mãe solteira que
criava filhos. Bem, que história em Gênesis é uma mãe solteira
que cria filhos, esperando que Deus a ajude?

Dr. S. Michael Wilcox: 00:09:02

E para mim, Hagar e Ishmael é uma história profundamente
bela para todas as mães solteiras por aí. Há aquela história
maravilhosa de uma mãe desesperada, água gasta na garrafa,
coloca Ismael debaixo do arbusto, mas o nome de Ismael
significa que Deus as ouve, e Deus as ouve. E ela cuida dele. E,
quando criança, essa história, e quando crescia, apenas a frase
"E Deus estava com o menino" era uma história poderosa.
Esperança para minha mãe.

Dr. S. Michael Wilcox: 00:09:40

Então, à medida que você vai passando, e provavelmente já
falou sobre algumas dessas coisas com as pessoas, mas eu só
gosto de destacar a importância de todas essas relações que o
Livro do Gênesis está tentando nos ajudar a entender.
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Hank Smith:

00:09:55

Lembro-me de uma vez ter falado de seu pai até mesmo. O
longo tempo que levou para que você entendesse seu pai. Foi
há anos que você contou essa história, mas foi...

Dr. S. Michael Wilcox: 00:10:06

Posso citar isso hoje porque há um princípio na vida de José que
aprendi no meu relacionamento com meu pai.

Hank Smith:

Sim, sim.

00:10:14

Dr. S. Michael Wilcox: 00:10:15

Isso talvez seja útil para as pessoas.

Hank Smith:

Certo.

00:10:17

Dr. S. Michael Wilcox: 00:10:17

Então esses são os dois, o tema da família e o triunfo espiritual,
nossa necessidade de ver. Eu decomponho Joseph quando o
ensino em sete ou oito verdades, princípios, aplicações da vida,
o que quer que você queira chamá-los, as escrituras precisam
ser relevantes, para que eu tente captar apenas em uma frase
ou frase. Portanto, talvez eu apenas passe por algumas delas e
nós as analisaremos. A maioria das pessoas conhece a história
muito bem. Portanto, não sei se precisamos passar por ela de
forma bastante cronológica. Mas, ao tomar decisões, pense em
seu impacto a longo prazo sobre os outros, mesmo aqueles que
ainda não nasceram.

Dr. S. Michael Wilcox: 00:11:06

Quando começa o problema de Joseph? Quando esta família se
torna, em um termo moderno, um tanto disfuncional? A família
de Jacob é uma família de certa forma disfuncional. Quem
começa o problema com Joseph e seus irmãos? Ainda não
começou quando ele recebeu o casaco de muitas cores.
Começou por Laban. O avô começa os problemas. E como é que
o avô começa os problemas? O avô mete Leah no leito de
casamento quando Jacob está esperando Rachel, e isso cria um
conflito que Joseph e seus irmãos vão crescer nesta tensão
familiar.

Dr. S. Michael Wilcox: 00:11:55

Os nomes em Gênesis são realmente críticos. Portanto, você
sempre olha para o nome. Muitas vezes o nome da criança
carrega a mensagem da história. Vamos olhar para isso com
Efraim e Manasseh. Então, como Rachel, ela é casada com Jacob
uma semana depois. Ele trabalha 14 anos, mas não espera mais
sete anos. Rachel está em idade de ter filhos e nenhum pai e a
cultura da época vai dizer: "Bem, vamos esperar mais sete anos
quando você poderia estar tendo filhos".

Dr. S. Michael Wilcox: 00:12:26

Então Rachel é provavelmente uma jovem garota quando Jacob
a conhece, talvez 10, 11. E eles se casam. E então começamos,
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como eu chamo, o "baby derby". Esta competição. Novamente,
é a família. Certo? A competição entre Rachel e Leah, que pode
produzir os filhos e as crianças para Jacob. E Leah, a pontuação
no final do capítulo 29 é de quatro a nada, Leah. Mas o que é a
parte crítica sobre isso é o significado dos nomes. Portanto,
Reuben significa "olhe, um filho". A quem ela está dizendo isso?
Ela está dizendo isso para Jacob, e de certa forma, um pouco na
sua cara para Raquel.
Dr. S. Michael Wilcox: 00:13:15

E depois esta frase pungente: "Agora, portanto, meu marido vai
me amar". Bem, você não pode deixar de sentir isso. Simeon
significa ouvir. Deus ouviu que eu era odiado. Levi significa
aderir. E Leah diz: "Agora, meu marido vai se unir a mim?". Judá
significa louvor. Eu louvarei ao Senhor. Agora esses meninos
crescem com esses nomes. Que impacto você acha que isso
teve, especialmente em uma sociedade onde o significado do
nome era crítico. E isto é quando Rachel diz: "Dê-me filhos ou
então eu morro". E ela dá a Bilhah e Dan vem, o que significa
julgar. Deus julgou e também ouviu minha voz.

Dr. S. Michael Wilcox: 00:14:04

Naftali é interessante. Naftali significa lutar. E Rachel diz: "Com
grandes lutas eu lutei com minha irmã". Agora, você é um
garotinho crescendo neste conflito, esta tensão que Jacob não
pediu, Rachel não pediu, foi o avô que começou. Acho que Leah
poderia ter sussurrado na noite: "Ei, Jacob, sou eu, Leah", e
parou com isso. Ela poderia ter parado a consumação. Ela não o
faz.

Dr. S. Michael Wilcox: 00:14:40

Leah conta o derby do bebê com Zilpah, dando sua empregada
para Jacob. E agora você tem o primeiro filho. E o que diz Leah?
Ela chama ele de Gad, que significa uma tropa. Oh, isto não está
em seu nome, porque ela diz que vem aí uma tropa. Está bem. A
pontuação é quatro para dois, Rachel, tenho uma tropa
chegando. Vou ter um time de futebol inteiro quando acabar
com isto. Está bem? De qualquer forma, você entendeu.
Continua assim.

Hank Smith:

Depois Asher.

00:15:10

Dr. S. Michael Wilcox: 00:15:11

Asher, que está feliz. Asher tem um bom nome.

Hank Smith:

Seis a dois.

00:15:16

Dr. S. Michael Wilcox: 00:15:17

Sim. Seis a dois. Está bem? Então Leah... Você tem a pequena
história da mandrágora. E mais uma vez, não é disto que
estamos falando, então vamos passá-la adiante. Mas Leah tem
outro filho chamado Issachar, que ela meio que contratou ao
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dar suas mandrágoras para Rachel. E Issachar significa que há
uma recompensa. Zebulun significa morar. E Leah diz: "Agora,
meu marido vai morar comigo?". E finalmente, Rachel tem
Joseph, e depois Benjamin. E ela morre.
Dr. S. Michael Wilcox: 00:15:53

Agora, no entendimento jurídico do dia, quem é a primeira
esposa de Jacob? Legalmente, quem é a primeira esposa? Leah.
Ela é casada uma semana antes de Rachel. Portanto,
legalmente, culturalmente, as normas aceitas de sua sociedade,
quem é o filho primogênito que carrega o direito de
nascimento, a porção dupla e a liderança quando Jacob morre?
Quem seria?

John Bytheway:

00:16:25

Reuben.

Hank Smith:

00:16:26

Esse seria Reuben.

Dr. S. Michael Wilcox: 00:16:27

Esse seria Reuben. O filho primogênito de Leah. Joseph é o
número quê?

Hank Smith:

Ele está no fim da linha.

00:16:32

Dr. S. Michael Wilcox: 00:16:34

Ele tem 11 anos. Até Dinah é mais velho que José. Está bem? A
filha. Mas Jacob acha que isso não é justo para Raquel. Então,
na mente de Jacob, quem é a primeira esposa?

Hank Smith:

Rachel.

00:16:49

Dr. S. Michael Wilcox: 00:16:49

Raquel é. Portanto, na mente de Jacob, que é o primeiro filho
nascido que carrega o direito de nascimento.

Hank Smith:

Joseph.

00:16:58

Dr. S. Michael Wilcox: 00:16:59

Joseph. Sim. Mas isso não vai bem com a família. Então Laban
causa o problema. É aí que começa o conflito. E assim eu digo
que a primeira grande mensagem da vida de Joseph é dada
antes de ele nascer. É uma lição para todos nós que pensamos:
"Eu só estou me machucando". É a minha vida. Posso fazer com
ela o que eu quiser". Quem pensa que o mais imediato agora é
em vez do longo prazo. E assim eu digo a todos nós, a mim
mesmo, ao tomar decisões, pensar em um impacto a longo
prazo sobre os outros que essas decisões vão ter, especialmente
mesmo aquelas que ainda não nasceram. Portanto, esta é a
primeira grande tomada de decisão.

Hank Smith:

Elder Holland deu uma palestra chamada A Prayer for the
Children, na qual ele disse: "Às vezes nós passamos cheques que

00:17:45
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saem do bolso de nossos netos de maneiras muito maiores do
que jamais pretendemos".
Dr. S. Michael Wilcox: 00:17:57

Sim.

Hank Smith:

Não foi você, Mike, que falou sobre o gado que iria empurrar
contra a cerca.

00:17:58

Dr. S. Michael Wilcox: 00:18:03

Certo. Sim. Não lamba a grama. As vacas que enfraqueceram a
cerca quando eu era garoto no rancho, fizeram buracos na
cerca, quebraram o poste. As vacas nunca se desviaram pela
cerca, mas os bezerros sim. Os bezerros atravessaram os
buracos que as vacas fizeram. Isso é uma coisa crítica para se
entender. Há uma frase do Antigo Testamento que explica isso
muito bem. "Os pais comeram uvas azedas e os dentes das
crianças estão no limite". Assim, quando você come algo azedo,
faz seus dentes formigarem. E ele está dizendo que os pais
comeram as uvas, mas as crianças pagam as conseqüências.

Dr. S. Michael Wilcox: 00:18:43

Portanto, eu não culpo totalmente José. Joseph é um pouco
indelicado. Talvez ele seja uma criança. Nós vamos mais longe
na história. Acho que ele provavelmente está esperando que
seus sonhos talvez sejam úteis para cimentar sua posição. Jacob
não lhe dá o casaco de muitas cores porque eu o amo mais, ele
lhe dá o casaco como um símbolo físico exterior que eu
considero Joseph o filho primogênito da primeira esposa. E nos
dizem que seus irmãos o odiavam. Não conseguia falar
pacificamente com ele. Esta é, como eu digo, uma família
disfuncional em muitos aspectos.

Hank Smith:

É uma família muito real. Não consigo imaginar nenhuma
família hoje tendo problemas como este. Não é mesmo?

00:19:21

Dr. S. Michael Wilcox: 00:19:27

Sim. E você tem as relações símile. Mais uma vez, Gênesis é nos
ensinar sobre famílias e como lidar com as coisas. Sarah e Hagar
têm uma pequena discussão. Hagar é um pouco insensível ao
anseio de Sarah por um filho e ela fica um pouco nervosa, e
Sarah não reage muito bem a isso. Ela lida muito mal com ela.
Lembro-me de dizer uma frase para Laurie que tínhamos em
nosso relacionamento que podia difundir situações, porque
havia um pouco de humor. E eu dizia: "Laurie, eu era insensível,
e você exagerou". E isso é uma descrição muito boa de muitos
relacionamentos nas famílias.

Dr. S. Michael Wilcox: 00:20:11

Poderíamos dizer que Hagar foi insensível e Sarah exagerou.
Então, eles têm que vir para a reconciliação e Hagar volta, ela
volta e o Senhor lhe faz uma pergunta. "Como você chegou
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aqui? Como você chegou até aqui"? Pense no que causou a crise
e você vai reconhecê-la. É parte de sua culpa.
Hank Smith:

00:20:33

Eu fui insensível, e você exagerou.

Dr. S. Michael Wilcox: 00:20:36

Isso mesmo. Eu fui insensível. E isso é um padrão. Você vê isso
em muitas histórias. Mas você certamente o vê em Sarah e
Hagar, todas essas relações em Gênesis. Alguém me perguntou:
"Você poderia recomendar um bom livro sobre como ter boas
relações familiares?" Eu diria: "Oh, claro. Leia Gênesis com essa
pergunta em mente e veja todos os relacionamentos, maridomulher, pai-filho, irmãos, Abraão e Lot. Você tem até mesmo
um tio sobrinho. Você tem todos os relacionamentos e você só
olha para eles".

Dr. S. Michael Wilcox: 00:21:09

Esta é a primeira mensagem de Deus que Ele realmente quer
que entendamos, como operar nestas famílias. E Ele não nos
mostra famílias perfeitas. Estas famílias têm desafios como
parte da beleza da mesma. Mas, surgindo dela, você obtém
estes triunfos espirituais, abraçando Esaú e Jacó, que é tão bom
quanto o filho pródigo. E nada é melhor do que o filho pródigo.

Hank Smith:

Sim. Eu diria que quando li Joseph primeiro quando era criança,
eu pensei, as coisas que ele diz, ele não está fazendo amigos
dizendo algumas dessas coisas.

00:21:35

Dr. S. Michael Wilcox: 00:21:42

Certo. Sim. Ele é...

John Bytheway:

Você consegue guardar seus sonhos para si mesmo?

00:21:44

Dr. S. Michael Wilcox: 00:21:47

Sim. Mas ele é jovem. Não sabemos, ele tem 17 anos quando é
vendido. E não sabemos quando, ele tinha 14 anos quando teve
um sonho? Quantos jovens de 14 anos têm muita discrição.

Hank Smith:

Certo?

00:21:59

Dr. S. Michael Wilcox: 00:22:00

15 anos de idade. Sim. Talvez ele quisesse ajudar no assunto. Eu
não sei. Vamos falar sobre como esses sonhos se realizam,
certamente muito diferentes do que eu acho que qualquer um
deles se realizou. Não foi uma realização negativa, mas uma
realização muito positiva. Portanto, a segunda verdade, não
vamos gastar muito tempo com isso, porque realmente
acontece antes do capítulo 42, no qual vamos nos aprofundar. E
isto é, se você se encontrar vivendo a vida inesperada, faça o
melhor de si mesmo. E não fique zangado com Deus.
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Dr. S. Michael Wilcox: 00:22:33

Joseph realmente ensina isso. Ele nunca esperou acabar
vendido como escravo e depois acusado por Potiphar. Você
teria coberto tudo isso na semana passada. Esta é uma vida
inesperada que não se transforma do jeito que ele sonhou, se é
que podemos dizer assim. E às vezes, quando a vida inesperada
nos atinge, podemos ficar furiosos. Agora José nunca se irrita
com Deus e Deus o faz passar. Ele faz o melhor dessa vida. E,
eventualmente, após 13 anos de não tão bom, ele tem 30 anos
quando está diante do Faraó, nos é dito isso. Portanto, são 13
anos. E então as coisas mudam.

Dr. S. Michael Wilcox: 00:23:21

Mas é tão fácil ficar bravo com Deus, ao que eu chamo, pular do
ápice. Essa é a segunda tentação de Jesus que costumava me
deixar perplexo. Como no mundo isso era uma tentação? Eu
vou pular de um penhasco ou de um edifício alto? De jeito
nenhum. O que você acha, que eu sou estúpido? Mas a
tentação era, provar que Deus cuida de você e o protegerá e o
protegerá de golpes no dedo do pé. E a resposta de Jesus é que
eu não preciso provar isso. Eu não vou tentar Deus.

Dr. S. Michael Wilcox: 00:23:52

E essa história, você entende essa história... bem, isso vem de
Exodus um pouco mais tarde. Então, eu acho que Joseph nunca
salta da torre. Ele está vivendo uma vida inesperada, mas ele faz
o melhor de si. E ele não fica bravo com Deus.

Hank Smith:

Ambas as minhas irmãs se tornaram mães solteiras. E essa
nunca foi a expectativa. Essa nunca foi a esperança. Esse não
era o sonho. Elas fizeram coisas incríveis com sua situação.

00:24:07

Dr. S. Michael Wilcox: 00:24:19

Sim. E eles têm Hagar e Ismael como um belo exemplo para
dizer que Deus estará com seus filhos. Deus estava com o rapaz.
Deus estava comigo quando eu estava crescendo.

Hank Smith:

00:24:31

Eu digo a minhas irmãs, elas me lembram Joseph. Foi-lhes
entregue uma situação ruim. Joseph para mim é o epítome de
continuar a fazer isso.

John Bytheway:

00:24:39

Certo.

Dr. S. Michael Wilcox: 00:24:40

Certo. Sim.

Hank Smith:

Continuem assim. Faça o que puder com o que lhe foi dado. E,
um dia, seu dia chegará.

00:24:41

Dr. S. Michael Wilcox: 00:24:47

E a razão pela qual podemos acreditar que este é o terceiro
princípio, aquele que é uma das duas grandes verdades
principais que a vida de José ensina. E é um princípio tão

Genesis 42-50 followHIM Podcast Transcrição Parte 1 Página 10

importante que é ensinado em todas as escrituras, várias vezes.
E eu o afirmaria desta forma. "Deus pode transformar todos os
negativos em positivos". Baseando-se no significado dos nomes
dos dois filhos de José. "Deus pode transformar todos os
negativos em positivos, e nos tornar fecundos mesmo na terra
de nossas aflições".
Dr. S. Michael Wilcox: 00:25:28

Então, pouco antes de chegarmos a 42 e tudo está ao contrário
para José. Ele interpreta os sonhos do faraó. Ele se casa com
Asenath e tem dois filhos. Em Gênesis 41, 51 e 52, ele nomeia
os filhos. E lembre-se, os nomes em Gênesis são muito
importantes. Eles levam a mensagem. Isaac significa rir ou se
regozijar. E a mensagem dessa história é que, ao final de uma
longa e dolorosa espera para que Deus cumpra suas promessas
a você, você recebe Isaac. Você recebe o riso. Você se regozija.

Dr. S. Michael Wilcox: 00:26:08

Abraham teve dois testes, não um. Ele teve muito. Acho que o
teste mais difícil de Abraão foi esperar décadas para que Deus
cumprisse suas promessas. Se um sacrifício de Isaac era uma
intensidade de testes, o outro teste era um teste duradouro.
Durante décadas, eles esperaram que essa promessa fosse
cumprida. Mas Deus finalmente o faz. Então aqui está Joseph
em 51, ele chamou o nome do primogênito Manasseh. Agora,
qual é o significado de Manasseh? Manasseh significa esquecer.
"Para Deus", disse, "Ele me fez esquecer todo o meu trabalho e
toda a casa de meu pai". Quer dizer, ele os esqueceu. Ele
esqueceu a dor que aconteceu lá.

Dr. S. Michael Wilcox: 00:26:54

E o nome do segundo chamado ele Efraim: "Porque Deus me fez
frutificar na terra da minha aflição". Ephraim significa fruto
frutífero ou fruto duplo. Portanto, os nomes desses meninos,
não posso dizer melhor. Vamos ver como isso se repete nos
capítulos em que estamos entrando. Não consigo pensar em
uma maneira melhor de dizê-lo do que Deus o fará frutificar na
terra de suas aflições. Esta é a mensagem com a vida de José. Se
a vida lhe envia um negativo, o que a vida faz, Deus traz a linha
vertical para baixo e lhe dá o positivo para fazer o negativo
positivo.

Dr. S. Michael Wilcox: 00:27:36

E é por isso que a vida é justa. É por isso que nós não
reclamamos. Porque, em última análise, tudo vai ser positivo.
Lehi diz que para seu filho, Jacob, "Você conhece a grandeza de
Deus". Ele consagrará todas as tuas aflições em teu benefício".
A grandeza de Deus está em sua capacidade de transformar os
negativos em positivos". Joseph e Liberty Jail é o último, que
todas estas coisas darão a experiência para o teu bem. Paulo e
Romanos. Sabemos que todas as coisas funcionam juntas para o
bem daqueles que amam a Deus.
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Dr. S. Michael Wilcox: 00:28:08

E no Antigo Testamento, é José. É a sua história acima de tudo.
E está declarada no nome de seus filhos. Agora, vou passar para
o capítulo 45, que é um dos pontos altos do Gênesis quando
Joseph diz a seus irmãos quem ele é. E eu vou voltar a isso. Mas
vamos para o capítulo 45. Note, porque ele entende esse
princípio, Joseph através de sua vida foi ensinado o princípio,
"Deus faz os negativos positivos", Ele pode perdoar seus irmãos
e ter reconciliação porque sabe que eu tenho sido frutífero na
terra de minhas aflições. Eu esqueço o mal.

Dr. S. Michael Wilcox: 00:28:55

Aqui no versículo cinco, ele diz: "Agora, portanto, não vos
entristeçais nem vos zangueis por me terdes vendido aqui; pois
Deus me enviou antes de vós para preservar a vida". Isso é
muito gracioso da parte de José. Versículo sete: "Deus me
enviou antes de vós para preservar-vos uma posteridade na
terra e para salvar vossas vidas por uma grande libertação".
Versículo oito: "Então agora não foi você que me enviou para
cá, mas Deus". Agora isso não é bem verdade. Não é verdade?

Hank Smith:

Eles dizem: "Eu estava lá". Eu me lembro".

00:29:33

Dr. S. Michael Wilcox: 00:29:36

Sim, porque também soubemos que José implorou a seus
irmãos que não fizessem isso. Ele os ouve falando sobre isso.
Deixe-me dar-lhe mais um lugar onde esse princípio é ensinado.
Jacob o diz: "Você quer uma vida que enfrentou muitas
adversidades, você olha para Jacob". Alienado de sua família.
Enganado por Laban. Casado com uma mulher com quem ele
nunca quis se casar. Sua amada Raquel morre jovem. Ele pensa
que José está morto. O comportamento de alguns de seus
outros filhos em Gênesis não é o mais esterlino. Levi e Simeão
massacram na cidade por causa do estupro de Dinah, e Reuben
desonra Bilhah. Há um interessante, que está um pouco fora do
assunto, mas novamente, sobre a influência da família e de
Laban no Livro de Jasher, que conta as histórias de Gênesis. Énos dada a razão pela qual Reuben desonra Bilhah.

Dr. S. Michael Wilcox: 00:30:33

Em Gênesis, Rachel morre. E o verso seguinte depois de seu
enterro é Reuben entra em Bilhah e a contamina. E o senhor
diz: "O quê? De que se trata tudo isto?". Mas no Livro de Jasher,
Jacob retira sua morada para a tenda de Bilhah como o local
principal de sua residência. E lembre-se de como Leah queria
muito que Jacob morasse com ela, que vivesse com ela e que a
amasse. E esses filhos podem ver isso. Jacob se muda para a
tenda de Bilhah, o que é uma afronta a Leah. E assim, Rubem a
desonra para forçar seu pai a entrar na tenda de sua mãe.

Dr. S. Michael Wilcox: 00:31:18

Caramba, esse é um ponto. Se isso é verdade e há uma certa
legitimidade para esse elemento da história que se encaixa,
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então isso é trágico para Reuben e isso é trágico para Leah e
isso é trágico para Jacob e para todos os envolvidos. Quando
Reuben recebe sua bênção patriarcal no final do Gênesis, esse
episódio é referido por Jacob. Então você volta a isso, tome
cuidado para que suas decisões não tenham um impacto muito,
muito ruim sobre seus filhos. Não que eles não tenham agência
e que não poderiam lidar melhor com as coisas, mas muita
pressão tem sido exercida sobre esta família.
John Bytheway:

00:31:57

Você pode falar ao nosso público sobre o Livro de Jasher e o que
é isso?

Dr. S. Michael Wilcox: 00:32:01

Bem, há muitos apócrifos, você pode chamá-los de apócrifos.
Eles são chamados de pseudepigráfagos. Certo? Assinatura
Pseude-preendido-pigráfago. Então, você tem tanto o Antigo
como o Novo Testamento. Outros livros nunca fizeram o
canhão. Há alguns livros na Bíblia Católica que fizeram o canhão
que não fez na Bíblia Protestante que nós usamos. Então, você
leu aqueles livros com o mesmo espírito que Joseph Smith foi
dito por Deus na seção 91 da Doutrina e Convênios para ler os
apócrifos quando ele perguntou: "Devo retraduzir isto?". E o
Senhor diz: "Não, você não precisa fazer isso". Deixe as pessoas
lerem com o espírito e elas se beneficiarão com isso".

Dr. S. Michael Wilcox: 00:32:39

Portanto, há todos os tipos de outros evangelhos e outros
escritos. E há outros livros do Antigo Testamento que, para darlhes autoridade, às vezes você lhes deu um nome que os fez
soar mais...

Hank Smith:

Não é realmente o autor.

00:32:52

Dr. S. Michael Wilcox: 00:32:53

Sim. Não é realmente o autor. Pseudepigrapha.

John Bytheway:

Isso é um pseudo.

00:32:54

Dr. S. Michael Wilcox: 00:32:55

Um pseudo fingido. Ok. Então o Livro de Jasher tem muitas
dessas histórias. Há histórias sobre um dos filhos de Jacob
pegando uma pedra de uma tonelada e atirando-a em seus
inimigos. E você está dizendo: "Ah, sim, isto é um pouco de
exagero heróico". Você vai ter um pouco desse exagero heróico
em histórias como David e Golias. Certo? É a maneira como
você conta histórias em uma época antiga.

Hank Smith:

Esse seria um bom título da minha autobiografia, acho eu.
Exagero heróico.

00:33:23
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Dr. S. Michael Wilcox: 00:33:28

Exagero heróico. Sim. Mas também há histórias naquelas que,
você as lê e diz, há alguma verdade nisto. Não tenho que dizer
assim, mas quando leio isso sobre Reuben, digo: "Caramba, isso
realmente...

Hank Smith:

Soa verdadeiro.

00:33:46

Dr. S. Michael Wilcox: 00:33:48

... há algo sobre isso". Então, de qualquer forma, vamos ao
capítulo 48. Jacob vai agora abençoar os filhos de José. Isto é
quando ele troca as mãos, porque ele vai dar a bênção a Efraim.
Mas note o que Jacó diz para continuar a enfatizar este tema de
que Deus transforma os negativos em positivos e pode nos fazer
esquecer nosso trabalho e nos fazer frutificar na terra de nossas
aflições. No versículo 15, ele abençoou José e disse: "Deus
diante do qual meus pais Abraão e Isaac caminharam, o Deus
que me alimentou durante toda a minha vida até hoje". Ele não
está sentindo pena da vida dura que viveu. "O anjo que me
redimiu de todo o mal".

Dr. S. Michael Wilcox: 00:34:43

E esse é o tema. Aí está o tema novamente. Você vê o tema na
nomenclatura dos filhos. Você o vê nas palavras de José a seus
irmãos. Deus me enviou aqui, não você. E você o vê em Jacó
chegando ao fim de sua vida, olhando para trás e percebendo:
"Deus, me redima de todo o mal que entrou em minha vida". Eu
não tenho queixas. A vida tem sido justa e boa para mim,
apesar dos desafios que eu vivi". Portanto, esta é uma verdade
poderosa do Gênesis. É um dos maiores princípios da verdade
que a vida de José nos está ensinando.

Hank Smith:

Lembra-me 1 Néfi 1:1. Ele começa logo com: "Já vi muitas
aflições, mas me sinto muito favorecido pelo Senhor". Certo?

00:35:23

Dr. S. Michael Wilcox: 00:35:34

Sou até grato por meus pecados. E quando eu digo isso, as
pessoas dizem: oh. E eu sempre gosto de dizer: "Bem, eu não fiz
muitos pecados realmente grandes". Está bem? Mas nenhum
de nós vai passar pela vida sem cometer alguns erros e algumas
coisas que muitas vezes provocam uma verdadeira quebra de
memória, que poderíamos ter lidado melhor com as coisas.
William Faulkner disse uma vez: "Para aqueles para quem o
pecado é apenas uma palavra, o perdão também é apenas uma
palavra".

John Bytheway:

Uau. Isso é uma loucura.

00:36:02

Dr. S. Michael Wilcox: 00:36:04

Assim, mesmo os erros que cometi em minha vida que me
causaram tristeza, Deus diz: "Vamos tirar o bem disso". Você
aprenderá humildade e empatia e compaixão e misericórdia e
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compreenderá, será menos provável que julgue e condene e
critique outras pessoas". E isso é uma coisa boa de se sair disso.
John Bytheway:

00:36:24

Gosto dessa frase em Moisés 6: "Eles sentem o gosto amargo,
para que saibam premiar o bem". E oh, eu não vou lá
novamente. Isso foi horrível. E assim, você tem o gosto da
oposição e de todas as coisas e sabe, eu não quero ir lá
novamente.

Dr. S. Michael Wilcox: 00:36:41

Sim. Isso é verdade. É verdade.

Hank Smith:

"Ele me alimentou toda minha vida", diz Jacob, "Ele me
pastoreou".

00:36:43

Dr. S. Michael Wilcox: 00:36:48

Sim, ele fez.

Hank Smith:

Essa é linda.

00:36:50

Dr. S. Michael Wilcox: 00:36:52

E está no final de sua vida.

Hank Smith:

Sim.

00:36:55

Dr. S. Michael Wilcox: 00:36:55

Ele está olhando para trás. E você tem que olhar para essa
afirmação à luz de tudo o que aconteceu com Jacob, porque
Jacob não teve uma vida fácil. Ele teve um filho... Agora você
diria: "Bem, alguns deles talvez tenham vindo de si mesmo".
Bem, isso é verdade para todos nós. Então, agora que estamos
em Jacó, voltemos ao capítulo 42. Há uma espécie de corolário.
Esta é minha próxima verdade da vida de José e esta última
parte do Gênesis. E digo desta forma: "Coisas que parecem
estar contra você, podem na realidade ser bênçãos". Elas
podem ser para você. Exatamente o oposto do que você
percebe.

Dr. S. Michael Wilcox: 00:37:45

42, agora há fome na terra. Passaram 20 anos desde que o
venderam, porque ele tem 17 anos quando o vendem, ele tem
30 quando está diante do Faraó, há sete anos de colheita.
Estamos agora nos anos da fome. E assim diz Jacob... É um belo
mini-ponto. "Por que vocês estão aqui olhando um para o
outro?" Façam alguma coisa. Está bem? Às vezes, quando
surgem problemas, ficamos aqui olhando um para o outro.

Dr. S. Michael Wilcox: 00:38:15

Então, são 42:1. Ou seja, "Por que vocês se olham um para o
outro?" Em outras palavras, todos estão esperando por alguém
para resolver o problema. E minha mente se enrola com
comentários sarcásticos sobre instituições políticas, etc., e assim
por diante.
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John Bytheway:

00:38:34

Não fique aí parado.

Hank Smith:

00:38:34

Todos estão de pé.

Dr. S. Michael Wilcox: 00:38:36

Todo mundo fica parado olhando e ninguém faz nada. "Então,
não queremos ficar de pé. Então, há uma solução. Vá até o Egito
e compre milho ou grãos". Então, eles descem, e não
reconhecem Joseph, mas ele os reconhece. Eles se curvam
diante dele, o que é uma realização de seu sonho, mas não é a
realização importante. A realização importante não é um
rastejar de reverência. A realização importante é uma
reverência de gratidão, que é a realização disso.

Dr. S. Michael Wilcox: 00:39:07

Verso 21. O que José está querendo saber? Quem não está lá?
Benjamin não está lá. Bem, caro Joseph, a última vez que você
viu de seus irmãos, eles estavam trocando você por prata. Por
quê? Por causa deste conflito na família, que começou com
Laban. Então Rachel tem um último filho. O que é uma
suposição natural para Joseph quando, aí vêm os 10 irmãos e
Benjamin não estão lá? Qual é a sua suposição natural.

John Bytheway:

Você também vendeu Benjamin? Onde ele está?

00:39:39

Dr. S. Michael Wilcox: 00:39:41

Sim. Onde está Benjamin? Então, ele quer descobrir isso. Agora
eles lhe dizem que ele está vivo. Ele ainda está lá em cima com
seu pai. E então você começa a ver o triunfo espiritual de José
no versículo 21. Ele pode ouvi-los. Joseph diz: "Vocês vão
carregar o milho de volta para a família e salvar suas famílias,
mas tragam seu irmão mais novo da próxima vez que vierem",
porque ele sabe que isto vai durar sete anos, mais seis anos, e
eles voltarão. Está bem? Eles estarão de volta. Ele sabe disso.
Ele os escuta porque pode entender a língua deles. Eles
disseram no versículo 21, disseram uns aos outros: "Somos
muito culpados em relação ao nosso irmão, pois vimos a
angústia de sua alma quando ele nos suplicou e não quisemos
ouvir; portanto, esta angústia vem sobre nós". Isto é 20, 21, 22
anos, eles ainda são culpados.

Dr. S. Michael Wilcox: 00:40:42

Você quer ver o poder da culpa na vida de uma pessoa, você o
vê no que os irmãos dizem. E agora Joseph aprendeu algo sobre
seus irmãos, sobre Reuben. Reuben lhes respondeu: "Não vos
falei, dizendo: não pequeis contra a criança; e não quereis
ouvir? Portanto, eis que também seu sangue é necessário". Eles
não sabiam que José os entendia. O que Joseph sabe agora
sobre seu irmão mais velho? Ele não fazia parte dele. E por isso,
qual irmão ele permanece como escravo ou em cativeiro no
Egito? O segundo irmão mais velho, Simeão. Está bem?
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Dr. S. Michael Wilcox: 00:41:22

Ele envia o Reuben de volta. Você recebe muito... Esta é a
natureza humana. Ele manda Reuben de volta com os outros e
mantém Simeon. Mas sua atitude já é o perdão. Verso 24.
Joseph diz: "Oh, eu estou recebendo um pouco do meu, mas
estou feliz que vocês estão se contorcendo de culpa por todos
estes 20 anos". Não, é uma das muitas lágrimas de Joseph.
Conte as lágrimas de José quando passar por ali. Voltou-se
sobre eles e chorou. Não é: "Ah, eu fico um pouco de minhas
próprias costas". Ele sente por eles. E ele pode sentir por eles...
Vamos chegar a esse princípio sobre o perdão. Mas eu quero
fazer este outro com Jacob.

Hank Smith:

Às vezes pensamos: "Ah, assim e assim escapou o assassinato".
Eles se safaram". Mas 22 anos de ter essa memória de seu
irmão, o que, na angústia de sua alma lhe implorando para não
fazer isso, ou lembrando-se disso.

00:42:13

Dr. S. Michael Wilcox: 00:42:28

Não vai terminar aqui. Eles vão levá-lo direto ao Gênesis 50. Até
o fim, eles vão levar essa culpa e essa agonia. Eles vão ter que...
Falaremos sobre isso quando chegarmos lá também. De
qualquer forma, ele pega Simeon e os envia de volta e coloca o
dinheiro de volta. Ele não quer que a falta de dinheiro os
impeça de voltar. Então eles voltam e agora recebemos este
princípio: "Coisas que parecem estar contra você, podem na
realidade ser bênçãos".

Dr. S. Michael Wilcox: 00:42:58

Então olhe para 42:36. Eles voltam para Jacob e lhe contam o
que aconteceu. Que nós não podemos voltar sem Benjamin. E
Jacob, o pai deles disse debaixo deles: "Eu te luto por meus
filhos. José não está". Agora faça uma pausa. Isso é verdade?
José não é?

John Bytheway:

Ele ainda está por perto.

00:43:24

Dr. S. Michael Wilcox: 00:43:26

Ele ainda está vivo e em uma boa posição. Mas Jacob não sabe
disso. "E Simeon não está". Isso é verdade?

John Bytheway:

Não.

00:43:36

Dr. S. Michael Wilcox: 00:43:38

Não. Simeon ainda está vivo.

Hank Smith:

Simeon vai ficar bem. Sim.

00:43:39

Dr. S. Michael Wilcox: 00:43:41

"E você vai levar Benjamin embora".

John Bytheway:

Por que você mencionou isso?

00:43:43

Genesis 42-50 followHIM Podcast Transcrição Parte 1 Página 17

Dr. S. Michael Wilcox: 00:43:45

Isso é verdade? Não. Ele fez três declarações que parecem ser
verdadeiras em sua situação de vida, mas nenhuma delas é. E
então ele diz, ao pensar em ser enlutado de seus filhos, "Todas
essas coisas estão contra mim". Agora, isso é verdade? Não.
Todas essas coisas estão trabalhando para ele. Ele
simplesmente não entende que elas estão trabalhando para ele.
E essa é uma das razões, no final, ele pode dizer: "Deus me
redima de todo o mal da minha vida".

Dr. S. Michael Wilcox: 00:44:20

Ele vai dar-lhes com o copo no saco do Benjamin. O Benjamin
Calypso de Joseph the Technicolor Dreamcoat. Ele vai dar um
presente aos irmãos. E é um presente de saber que eu não
repetiria o erro de minha juventude. Dada a oportunidade de
repetir o erro, eu não o faria novamente. E esse é um grande
presente que ele lhes dá.

Dr. S. Michael Wilcox: 00:44:53

Então eles pegam Benjamin e voltam. E agora nós somos dois...
Eu acho que a segunda das duas grandes verdades da vida de
José. Uma: Deus tornará todas as negativas positivas. A outra é,
lida com a família, e esta é uma das mais difíceis para as pessoas
às vezes. E digo desta forma: "Quando alguém pecar contra
você, ou quando alguém lhe fizer mal, perdoe, especialmente se
forem membros de sua família". E este é um grande tema
através do Gênesis. Se alguém lhe fizer mal ou pecar contra
você, perdoe, especialmente se forem membros de sua família.
E há um corolário...

Hank Smith:

Isso é tão difícil, Mike.

00:45:43

Dr. S. Michael Wilcox: 00:45:44

Oh meu Deus, isso é difícil.

Hank Smith:

00:45:45

Eu posso ver bem quando você diz, toda vez que você fala nisso,
as pessoas provavelmente pensam: "Ah".

Dr. S. Michael Wilcox: 00:45:50

Bem, sempre que falo nisso... Quando faço Israel e Egito, eu
ensino José no Nilo. Estamos flutuando pelo Nilo no mundo de
José e eu o ensino. Ainda tenho que fazer uma viagem em que
alguém, dentre aquelas cerca de 85 pessoas que estão comigo,
depois de ter falado sobre isso, vem à tona e falam sobre
dificuldades familiares. Agora, há sempre corolários e exceções,
e eu vou lidar com isso em, o que eu chamo, o princípio da
aproximação.

Dr. S. Michael Wilcox: 00:46:22

Isso nem sempre significa que você permite que as relações
tóxicas e as relações prejudiciais e dolorosas continuem em
perdão. Está bem? É o belo elemento desta história. As famílias
precisarão perdoar umas às outras. E raramente ouço uma
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história de uma família que eu acho que está fora do alcance da
história de José, onde eu diria: "Sim, eu não sei se você deve
continuar esse relacionamento".
Dr. S. Michael Wilcox: 00:46:51

Muitos deles são sobre dinheiro e heranças e divisões
comerciais, e as pessoas colocam suas queixas à frente do
relacionamento. E Joseph não vai fazer isso. Bem, eles voltam
em 43 e nós recebemos nosso segundo choro de Joseph quando
ele vê Benjamin. 43:36, "José apressou-se; pois suas entranhas
anseiam por seu irmão; e procurou onde chorar; e entrou em
seu quarto, chorou ali, lavou o rosto e saiu; e se absteve e se
pôs em cima do pão; e depois os enfileirou a todos por ordem
de nascimento, o que os deixa um pouco nervosos".

Dr. S. Michael Wilcox: 00:47:39

E agora chegamos ao 44 e eles vão mandá-los de volta com a
comida, e ele coloca o copo de prata na bolsa de Benjamin.
Agora, novamente, qual é o propósito disto. Ele quer saber se
eles realmente são homens de verdade. Isso foi o que eles
disseram. Eles disseram que somos homens de verdade. Ele vai
lhes dar uma grande oportunidade de se redimirem aos seus
próprios olhos e aos seus, e aos de Jacobs. Ou uma grande
oportunidade de se livrar do último dos filhos de Raquel, o
último obstáculo.

Hank Smith:

Sim. Você já mudou? Você ainda é o mesmo?

00:48:20

Dr. S. Michael Wilcox: 00:48:22

Isso é o que ele lhes dará a chance de fazer. E Judah faz aquele
belo discurso a partir do versículo 16, aproveite o tempo para
passar. É um belo discurso onde Judah reconhece, doloroso
talvez, "Eu dei garantias ao meu pai que trago Benjamin de
volta, porque a vida de meu pai está amarrada a esta criança
mais nova". Leve-me em vez disso". Isso talvez seja uma coisa
difícil de se dizer. "Se eu não voltar, meu pai vai ficar de luto. Ele
ficou de luto quando Simeon não o fez. Mas isso não vai matálo. Mas se Benjamin não voltar, você trará os cabelos brancos
de meu pai para a sepultura. Ele nunca se recuperará disso".

Dr. S. Michael Wilcox: 00:49:11

Então, é uma súplica tão bonita. E José não pode deixar de
responder a Judá. Judah é diferente. Eles mudaram. Eles são
pessoas diferentes. E assim, 45, "José não podia se abster diante
de todos os que estavam ao seu lado; e ele chorou, fazendo
com que todos os homens saíssem de mim". "E não havia
homem algum enquanto José se dava a conhecer a seus irmãos,
e chorava muito". Provavelmente pela primeira vez, ele não tem
que se esconder em algum lugar. Ele chora na frente deles. E
você pode imaginar o que eles estão pensando. Aqui está este
homem corajoso. Nossas vidas estão na mão dele e ele está
chorando.
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Hank Smith:

00:49:58

E ele mandou todos os egípcios embora.

Dr. S. Michael Wilcox: 00:49:59

Manda todos embora.

Hank Smith:

Como você vai falar conosco? Sim, os tradutores.

00:50:01

Dr. S. Michael Wilcox: 00:50:03

É sempre bom se colocar na posição de todos em uma história
bíblica. E no versículo três, Joseph disse a seus irmãos: "Eu sou
Joseph; meu pai ainda vive?". Ele ainda não tem certeza de que
eles tenham realmente falado a verdade com ele. "E seus
irmãos não puderam responder-lhe; pois estavam perturbados
com sua presença". Eu deveria pensar que eles estariam.

John Bytheway:

00:50:26

Sim. O que acabou de acontecer?

Hank Smith:

00:50:29

Eu sempre chamo isso de fechar a tampa da tenda da frente.

Dr. S. Michael Wilcox: 00:50:31
Hank Smith

Sim. Uau.

00:50:35 Esse é um momento uau na vida.

Dr. S. Michael Wilcox: 00:50:36

Eles não estavam esperando isso. E Joseph disse a seus irmãos,
eu acho, quatro das mais belas palavras do Gênesis: "Aproximaivos de mim, eu vos peço". E elas se aproximaram. E ele disse:
"Eu sou José, seu irmão, a quem você vendeu para o Egito". E
então aquelas palavras graciosas que vimos antes: "Não se
afligam nem se zanguem com vocês mesmos". Eu sei que vocês
estão porque os ouvi falar sobre isso. Mas eu não quero que o
façam. Quero que vocês vejam que Deus fez tudo de bom e que
há um propósito nisso. E eu estou bem. Eu estou bem".

Dr. S. Michael Wilcox: 00:51:22

"Minha neta mais velha é adotada e ela tem 22 anos, casada
agora. E ela queria ver sua mãe biológica, uma jovem que
engravidou e poderia ter abortado minha neta, não o fez, e ela
nasceu, e eu tenho esta bela, bela e adorável jovem mulher em
minha família. E ela queria dizer à sua mãe biológica "obrigada
por me dar à luz" e dizer-lhe "estou bem". Tudo acabou bem. Eu
estou bem. Eu sou um membro forte da igreja. Já fui casado no
templo. Eu tenho um marido maravilhoso. Eu estou bem. Tudo
correu bem". E era isso que Joseph estava fazendo com seus
irmãos.

John Bytheway:

O tema que a igreja escolheu para os jovens este ano é o
Provérbios 3:5 Confie no Senhor com todo o seu coração. E eu
adoro como isso se assemelha ao que você tem dito, que, com o
tempo, todas essas coisas... Quero dizer, José resiste à esposa
de Potiphar e o que ele recebe por isso? Mais tempo na prisão.

00:52:20
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E aqui está outra coisa, qual foi o caminho: "As coisas que
parecem ser contra você podem ser bênçãos".
John Bytheway:

00:52:54

E aqueles versículos em 45:5, 6, e 7, Deus fez isso. E como você
disse, Ele virou uma coisa ruim... Na verdade, eles o fizeram.
Aqueles irmãos fizeram isso. Mas Ele transformou aquela coisa
ruim em algo bom. E José continuou a confiar no Senhor.

Dr. S. Michael Wilcox: 00:53:10

Sim. Há... eu realmente o trouxe... Você pode ver como o meu
Grande Divórcio é espancado por C.S. Lewis. As pessoas talvez
não saibam quem era Chesterton, mas certamente sabem quem
era C.S. Lewis. E em O Grande Divórcio, o mentor de C.S. Lewis
foi um ministro congregacional chamado George McDonald. E
ele acompanha Lewis nesta viagem em O Grande Divórcio.

Dr. S. Michael Wilcox: 00:53:41

E ele diz: "Filho, você não pode, em seu estado de presença,
entender a eternidade, mas você pode ter alguma semelhança
se disser que tanto o bem como o mal, quando estão cheios,
são retrospectivos. Todo este passado terreno terá sido o céu
para aqueles que estão salvos. Toda a sua vida na Terra também
será vista pelos condenados a ter sido o inferno. Isso é o que os
mortais entendem mal. Eles dizem de algum sofrimento
temporal "nenhuma bênção futura pode compensar isso", não
sabendo que o céu, uma vez alcançado, trabalhará para trás e
transformará até mesmo essa agonia em uma glória. Ou dizem
de algum prazer pecaminoso: "Deixe-me ter apenas isto, e
arcarei com as conseqüências", sonhando um pouco como a
condenação se espalhará de volta ao seu passado e
contaminará o prazer deles. Ambos os processos começam
mesmo antes da morte".

Dr. S. Michael Wilcox: 00:54:53

"O passado do homem bom começa a mudar para que seus
pecados perdoados e suas tristezas lembradas assumam a
qualidade do céu". E o passado do homem mau já está de
acordo com sua maldade e está cheio apenas de monotonia. E é
por isso que no final de tudo, quando o sol nasce aqui no céu e
o crepúsculo se transforma em escuridão lá embaixo, o
abençoado dirá: "Nunca vivemos em nenhum lugar, exceto no
céu". E os perdidos, 'Estivemos sempre no inferno'. E ambos
dirão a verdade. E os salvos, o que acontece com eles é melhor
descrito como o oposto de uma miragem. O que parecia,
quando eles entraram nele, ser o vale da miséria, acaba,
quando olham para trás, por ter sido um poço; e onde a
experiência presente viu apenas desertos salgados, a memória
verdadeiramente registra que as piscinas estavam cheias de
água".
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Dr. S. Michael Wilcox: 00:55:51

E este é Joseph. Ele o entende. E porque ele o entende, ele
pode perdoar. Ele pode perdoar totalmente, e pode iniciar, o
que eu chamo, a aproximação. E assim como outro princípio, se
você quiser, eu digo desta maneira: "Se possível, convide ou
inicie a aproximação".

Hank Smith:

Reconciliação.

00:56:21

Dr. S. Michael Wilcox: 00:56:22

É uma reconciliação. Não é apenas o perdão, mas é uma
reestruturação da relação que foi danificada ou ferida. E é por
isso que gosto do versículo 4, Joseph disse a seus irmãos:
"Aproximem-se de mim, eu vos peço". E eles se aproximaram.
Vamos ao versículo 10 de Gênesis 45. Ele diz: "Habitarás na
terra de Gósen, estarás perto de mim, tu, e teus filhos, e os
filhos de teus filhos".

Dr. S. Michael Wilcox: 00:56:59

Você vê a mesma coisa se voltarmos para Jacob e Esaú, a outra
história realmente bela do perdão, quando ele voltar. Veja a
frase em Gênesis 33, como Jacó aterrorizado que Esaú vai matálo e sua família, ainda com raiva. Mas Esaú, abençoe seu
coração. Que bom exemplo. Ele não vem para matar sua raça.
Ele está vindo para cumprimentá-lo e dar-lhe as boas vindas
porque Esaú já superou isso. Jacob não sabe disso. Ele acha que
as coisas vão ficar ruins.

Dr. S. Michael Wilcox: 00:57:41

Então Gênesis 33:3, "Ele passou diante deles", Jacob, "e se
curvou ao chão sete vezes até chegar perto de seu irmão". E
então ele traz a família, versículo 6. "Então as servas se
aproximaram, elas e seus filhos, elas se curvaram". E Leah
também com seus filhos se aproximou e se curvou. E depois se
aproximaram José e Raquel, e elas se curvaram". José viu em
sua vida mais jovem, e todos os irmãos, um belo exemplo de
reconciliação familiar, perdão de irmãos e uma aproximação.

Dr. S. Michael Wilcox: 00:58:28

Qual é a mais bela história de perdão em todas as escrituras?
Acho que é o ápice de todas as histórias, e é uma história
fictícia. É contada por Jesus.

Hank Smith:

O Filho Pródigo.

00:58:38

Dr. S. Michael Wilcox: 00:58:39

Sim. O Filho Pródigo. Qual é o verso que inicia o capítulo 15 de
Lucas? A quem ele está dizendo esse pródigo? Nós nos
distraímos um pouco ao pensar que Jesus está dizendo ao Filho
Pródigo para a audição dos fariseus. Ele está dizendo ao Filho
Pródigo para a audiência dos pródigos. Ele está dizendo ao Filho
Pródigo para a audiência dos publicanos e dos pecadores.
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Assim, Lucas 15 versículo um começa: "Então se aproximou de
todos os publicanos e pecadores para ouvi-lo".
Hank Smith:

00:59:11

Para ouvir.

Dr. S. Michael Wilcox: 00:59:14

Se eu puder fazer isso, há apenas algo de belo nas
proximidades. Você mencionou meu pai. Meu pai deixou a
família, se eu puder dar um exemplo disso. Quando eu era
criança, quando eu era bebê, havia problemas em sua vida e
desafios. Minha mãe nunca falou negativamente de meu pai,
mas ele não teve nada a ver com a minha criação. Nada. Agora,
quando eu era um pouco mais velho, e como estudante da BYU,
comecei a iniciar um pouco de interação com meu pai. Meu pai
não era um homem mau, ele era um homem fraco, de certa
forma. Ele tinha desafios em sua vida que simplesmente não
conseguia superar, o que levou ao seu abandono na família.

Dr. S. Michael Wilcox: 01:00:00

Então, eu falei sobre perdão. Você tem 14 anos e quer perdoar
seu pai por isto. Você quer estar em paz com relação a isso. E
você reza por isso e nada vem. E há um princípio na vida: "Às
vezes a vida tem que criar um lugar de retenção em seu coração
para que Deus coloque as respostas". Portanto, eu não estou
obtendo respostas. Deus não está me ajudando a me reconciliar
com meu pai porque eu não tenho um lugar de parada para
colocar a resposta de que preciso. A vida terá que criá-la. E
assim, eu contei a história muito para as pessoas.

Dr. S. Michael Wilcox: 01:00:40

18, 19, você está orando: "Deixe-me estar em paz, a respeito do
meu relacionamento com meu pai e do que aconteceu no
passado". E nenhuma resposta. Nada. Eu vou em missão. Eu me
casei. Eu tive duas filhas. Finalmente, tive dois meninos. Meus
dois filhos mais velhos, e um tinha seis anos e um era dois. E eu
estava me preparando para falar sobre famílias. E eu ia falar
sobre minha mãe. Minha mãe era minha Hagar. Só se
preocupava comigo. Éramos uma família Hagar Ishmael.

Dr. S. Michael Wilcox: 01:01:23

E eu ia falar sobre minha mãe. Mas o espírito disse: "Fale sobre
seu pai". E eu pensei: "O que eu vou dizer sobre meu pai? Meu
pai não fazia parte da minha vida".

Hank Smith:

Eu nem sequer...

01:01:35

Dr. S. Michael Wilcox: 01:01:36

Mas isso me levou a pensar em meu pai. E, logo em seguida,
meus dois filhos entraram na sala e minha mente ficou repleta
do espírito de todas as coisas felizes que eu havia
compartilhado com aqueles dois meninos. Coisas simples,
passeios e caminhadas de porquinho pela lagoa e soprar velas
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de aniversário e esculpir abóboras de Halloween, truques ou
doces, e a manhã de Natal, sua primeira conversa, ouvir suas
orações, tudo isso. E eu amo esses meninos. Olhei para aqueles
dois meninos e pensei que é maravilhoso ser pai e ter meninos.
Dr. S. Michael Wilcox: 01:02:09

Não estou tentando ser um sexista. Eu amava minhas filhas. Eu
tinha lembranças maravilhosas de minhas filhas. Mas para que a
resposta fosse suficiente para que o perdão viesse, eu tinha que
ter filhos e ter lembranças com esses filhos. E agora, eu tenho
um lugar para Deus colocar a resposta. Agora, posso esquecer
toda a minha labuta e perceber que poderia ser frutífero. E o
Senhor disse: "Agora que você é um pai, agora que conhece o
amor de um pai e a alegria de um pai, você seria o filho que
perdeu seu pai ou o pai que perdeu seu filho"?

Dr. S. Michael Wilcox: 01:02:49

E eu chorei, assim como José. Eu chorei e chorei e chorei. Não
por mim. Eu chorei por meu pai. Eu conhecia a tragédia da vida
de meu pai. Eu sabia o que ele perdeu. E a coisa mais fácil do
mundo para eu perdoar era meu pai. E acho que quando Joseph
escuta seus irmãos e ele compreende, não é difícil para ele
perdoá-los. Mas há mais. Então o espírito começa a dizer:
"Agora, você precisa iniciar a aproximação".

Dr. S. Michael Wilcox: 01:03:28

Meu pai não poderia ser pai e ter essas alegrias, mas ele
poderia ser avô, e conhecer as alegrias de um avô. E assim,
minha esposa e eu, envolvemos meu pai em tudo o que
podíamos. Ele apagou as velas de aniversário com seus netos e
foi para as manhãs de Natal com seus netos e enganar ou tratar
com seus netos e ouvi-los rezar e ouvir sua conversa.

Dr. S. Michael Wilcox: 01:04:00

Tentamos dizer: "Chegue perto de mim". E uma das melhores
coisas que já fiz na vida não foi apenas perdoar meu pai. Isso
teria sido suficiente, mas Deus sabia que havia coisas melhores
e maravilhosas que estavam por vir. Uma das melhores coisas
que fiz na vida foi dizer a meu pai: "Aproxime-se de mim".
Aproxime-se de mim". Aproxime-se de mim".

Hank Smith:

E você está certo, Mike, não é uma reconciliação como as coisas
eram, é uma reestruturação...

01:04:31

Dr. S. Michael Wilcox: 01:04:36

E é. Sim.

Hank Smith:

... depois de uma ferida.

01:04:37

Dr. S. Michael Wilcox: 01:04:40

E eu amo José por isso. Agora nem sempre é possível iniciar a
aproximação. Eu acho que Deus quer o perdão. E o perdão vem
quando nos damos conta de que Ele pode compensá-lo. E note
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que quando Ele nomeia Manassés, a palavra é esquecer. Há um
poder em Deus que vemos em seu perdão. Jeremias 31 fala
sobre isso. A Doutrina e os Convênios falam dele, mas o
recebemos em Jeremias 31 quando o Senhor diz: "Eu perdoarei
sua iniqüidade e não me lembrarei mais de seu pecado".
Dr. S. Michael Wilcox: 01:05:23

Acho que precisamos levar Deus à sua palavra. Nós adoramos
um deus perdoador. Nós também adoramos um Deus
esquecido. Há o esquecimento no perdão. Agora eu conheço o
onisciente de Deus. Não quero questionar sua onisciência, mas
posso ouvir Deus me dizer: "Minha onisciência, Mike, não tem
nenhum desejo de lembrar toda loucura, todo erro e todo
pecado que você já cometeu". Eu não quero me lembrar disso.
Aceite minha palavra, quando eu digo que os esqueço, eu os
esqueço". Eu não me lembro mais deles". E isso é um alto nível
de perdão.

Dr. S. Michael Wilcox: 01:06:07

Não sei se Joseph chega lá na vida, mas gosto que Manasseh me
fez esquecer toda a minha labuta. Chega um momento em que
precisamos esquecer, e Deus esquece. Eu realmente acredito
que sua onisciência não tem nenhum desejo de lembrar os
pecados dos homens. E preciso chegar aonde posso fazer isso
com os outros e comigo mesmo.

Hank Smith:

Sim. É isso que Jesus quis dizer, talvez, com lembrar a esposa de
Lot. Ela acabou de dar a volta, certo? Ela está olhando para trás.

01:06:37

Dr. S. Michael Wilcox: 01:06:44

Sim.

Hank Smith:

Não olhe para trás. Olhe para frente. Esqueça.

01:06:44

Dr. S. Michael Wilcox: 01:06:48

Sim, se pudermos. Agora, se eu tivesse pensado que meu pai
teria sido perigoso para meus filhos, se tivesse havido uma
relação tóxica ou se tivesse sido prejudicial, eu não poderia ter
iniciado ou convidado a aproximação, mas meu pai não iria me
prejudicar. Ou algumas pessoas podem estar em situações
abusivas, onde não se pode convidar a aproximação. Mas por
mais que você possa convidar a aproximação, acho que esse é
um nível maduro de perdão que Joseph nos ensina. Eu acho que
Jesus exalou, irradiou o convite para que os publicanos e
pecadores se aproximassem.

Dr. S. Michael Wilcox: 01:07:30

Foi por isso que se aproximaram dele. E ele contou a mais bela
história de toda a literatura para publicanos e pecadores,
porque eles se aproximaram. E eles sabiam que podiam se
aproximar, e que não havia condenação nele, e que ele
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esqueceria seus pecados. Não apenas perdoaria seus pecados,
mas esqueceria seus pecados.
Hank Smith:

01:07:55

Ele até usa essa linguagem Jacob-Esau, certo? Ele caiu em seu
pescoço e o beijou.

John Bytheway:

01:08:00

O Filho Pródigo. O Filho Prodigal.

Dr. S. Michael Wilcox: 01:08:00

Ele faz, e eu recebo aqui. Voltamos ao Gênesis 45. É uma boa
recepção. "Vá buscar meu pai agora", diz ele, "e traga-o para
baixo". E então 14, ele caiu sobre o pescoço de seu irmão
Benjamin e chorou. Joseph, ele precisava para o Natal de um
lenço, porque ele está chorando muito aqui.

Hank Smith:

Sim.

01:08:22

Dr. S. Michael Wilcox: 01:08:23

E Benjamin chorou em seu pescoço. Além disso, ele beijou...

Hank Smith:

Desidratado.

01:08:28

Dr. S. Michael Wilcox: 01:08:28

... ele beijou todos os seus irmãos e chorou sobre eles. E depois
disso, seus irmãos conversaram com ele. Isso é uma bela...

Hank Smith:

45:15. Sim.

01:08:40

Dr. S. Michael Wilcox: 01:08:43

Às vezes, penso que se Deus dissesse: "Bem, eu o deixarei voltar
no tempo e você poderá testemunhar alguns momentos das
escrituras". Eu lhe darei quatro ou cinco deles". Tanto faz. Quer
dizer, eu quereria uma centena deles. Mas, se tivesse apenas
alguns, este seria certamente um que faria bem a todos nós
testemunharmos. Algumas das cenas mais belas de todas as
peças de Shakespeare são cenas de reconciliação. Ele realmente
acreditava nisso. E ele canta algumas para o teatro projetado
para as pessoas verem. É mais emocionante. Belas cenas de
reconciliação. Lindas e belas cenas em A Tempestade, em O Rei
Lear, em Conto de Inverno, em Péricles. Foi muito, muito
importante para ele. E eu acho que é importante nas escrituras.
E eu visualizo isso, beijei todos os seus irmãos e chorei sobre
eles.

Hank Smith:

01:09:50

E então eles dizem a Jacob. É sempre uma das minhas partes
favoritas nas escrituras. Joseph está vivo. E não é só isso, ele
dirige o Egito.

John Bytheway:

01:09:59

Sim.

Dr. S. Michael Wilcox: 01:09:59

Sim.
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John Bytheway:

01:09:59

E espere por esta parte.

Hank Smith:

01:10:03

O coração de Jacob desmaiando.

Dr. S. Michael Wilcox: 01:10:04

Sim.

Hank Smith:

Sim.

01:10:04

Dr. S. Michael Wilcox: 01:10:05

E então ele vai, e Jacob... Agora você vai para o capítulo 46,
versículo 29. Eu recebo outro choro quando Jacó chega e José
prepara sua carruagem e vai ao encontro de Israel, seu pai, a
Gósen e se apresenta e ele cai no pescoço e chora no pescoço.
Gosto das três últimas palavras: "Um bom tempo". Ele chorou
no pescoço de seu pai.

Hank Smith:

Quantos anos estamos falando de que eles foram separados?

01:10:33

Dr. S. Michael Wilcox: 01:10:37

Bem, provavelmente são 22. Eu acho que ele diz...
Provavelmente não consigo identificar esse verso. Eu acho que
ele diz... é o segundo... Eles já devem estar no segundo ano.
Então isso seria 22 anos. 22 anos.

John Bytheway:

Se ele foi vendido aos 17 anos, então ele tem aproximadamente
39 anos.

01:10:58

Dr. S. Michael Wilcox: 01:11:03

Sim, mais ou menos. Sim, mais ou menos. Neste momento.
Então, eles descem. Depois, você recebe a pequena coisa. Esse
é outro princípio, você provavelmente já falou sobre isso antes
com os sonhos do Faraó. Mas o capítulo 47 é: todos vêm e José
compra, recebe todo o seu dinheiro e suas terras e seu gado. E
um dos outros grandes princípios da história de José é: "Em
tempos de festa, prepare-se para os tempos de fome, porque a
fome sempre virá".

Dr. S. Michael Wilcox: 01:11:32

Para nós, ela veio em 2008, 2009. Veio com a COVID. Por isso,
festa, fome, festa, fome. Então, quando as coisas estão boas,
você se prepara para os momentos em que as coisas estão
ruins.

John Bytheway:

Por favor, junte-se a nós para a segunda parte deste podcast.

01:11:47
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John Bytheway:

00:03

Bem-vindo à Parte Dois do podcast desta semana.

Hank Smith:

00:07

Há uma grande palestra na Conferência Geral de abril de 2003
por David E Sorensen. Ele estava na Presidência dos anos 70, na
época. Chama-se Forgiveness will Change Bitterness to Love, e
ele fala sobre estes dois fazendeiros no meio do Utah. Mike,
você provavelmente se lembra desta história.

Dr. S. Michael Wilcox: 00:25

Eu faço.

Hank Smith:

00:26

Chett e Walt, que entraram em desacordo sobre os direitos da
água, e acabou se tornando na verdade um caso de assassinato,
e apenas dois vizinhos. Com lutas e assassinatos, e os filhos e
netos estão envolvidos mais tarde, que ainda se odeiam um ao
outro. Então o Élder Sorensen passa pela história de Joseph,
onde diz: "Você pode mudar esta amargura para amar". E isto é
o que ele diz: "Isto não quer dizer que o perdão seja fácil".
Quando alguém nos machuca ou àqueles de quem gostamos,
essa dor pode ser quase esmagadora. Pode sentir como se a
dor, ou a injustiça fosse a coisa mais importante do mundo, e
que não temos outra escolha senão buscar a vingança".

Hank Smith:

01:13

"Mas Cristo, o Príncipe da Paz, nos ensina um caminho melhor.
Pode ser muito difícil perdoar a alguém o mal que nos fez. Mas
quando o fazemos, nos abrimos para um futuro melhor. Não é
mais o erro de outra pessoa que controla nosso curso. Quando
perdoamos aos outros, isso nos liberta para escolher como
viveremos nossas próprias vidas. O perdão significa que os
problemas do passado não mais ditam nossos destinos e
podemos nos concentrar no futuro com o amor de Deus em
nossos corações".

Hank Smith:

01:39

Portanto, vou apenas encorajar a todos a irem ler esta palestra,
ou ir ouvi-la de David Sorensen. É linda, porque Joseph poderia
se concentrar nos 22 anos em que não teve Pai em sua vida,
mas ele opta por não o fazer.
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Dr. S. Michael Wilcox: 01:55

O próximo princípio que eu acho que é realmente importante,
temos mais um choro. Joseph vai chorar mais uma vez. E esta
idéia vai ser enfatizada novamente, que Deus tornará os
negativos positivos. O Gênesis vai terminar nisso. Portanto, o
princípio é assim que eu diria. Aceitar o perdão quando ele é
oferecido livremente. Lembre-se, não há servos no reino,
apenas irmãos.

Dr. S. Michael Wilcox: 02:24

Então Jacob morre. Ele está no Egito há 17 anos. Gênesis 50.
Então, se foi, digamos o ano 22, quando ele desce da venda.
Certo, José foi vendido. 22 anos mais tarde, a família desce. 17
anos mais tarde, então estamos agora com 39 anos, depois que
o ferimento foi feito a Joseph, e Jacob morre. Agora, o que
pensam os irmãos?

Dr. S. Michael Wilcox: 02:55

Verso 15, "Quando os irmãos de José viram que seu pai estava
morto, eles disseram que José nos odiará por aventura". E
certamente nos retribuirá todo o mal que fizemos a ele".

Dr. S. Michael Wilcox: 03:09

Essa é a expectativa de muita gente. A atitude de vingança.
Enviaram um mensageiro a José, dizendo: "Teu pai mandou
antes de morrer, dizendo: Assim direis a José. Perdoa, peço-te
agora, a transgressão de teus irmãos e o pecado deles, pois eles
te fizeram mal. E agora rogamos-te que perdoes a transgressão
dos servos do Deus de teu pai". E José chorou quando eles lhe
falaram.

Dr. S. Michael Wilcox: 03:42

Eles não aceitaram. Sabe, eu me pergunto quantas vezes Deus
chora, quando realmente não acreditamos que Ele nos perdoa.
Quando ele diz: "Olha, eu não só perdoei. Eu esqueci. E é
importante em seu relacionamento perceber que eu não só
perdôo, mas há esquecimento no relacionamento e você
precisa esquecê-lo também".

Dr. S. Michael Wilcox: 04:07

José chorou, quando lhe falaram e seus irmãos também foram e
caíram diante de seu rosto. E eles disseram: "Eis que nós somos
teus servos". Agora, Joseph não quer servos, ele quer irmãos.
Há um eco no filho pródigo. O que o filho pródigo diz a seu pai?
"Eu me levantarei". Irei a meu pai e lhe direi, pai que pequei
diante do céu, e aos teus olhos".

Dr. S. Michael Wilcox: 04:33

Exatamente o que os irmãos estão dizendo aqui. "Nós fizemos o
mal. Nós sabemos". "Não sou mais digno de ser chamado de teu
filho". "Já não somos mais dignos de ser chamados de teus
irmãos, faze-me como um de teus servos". Eu sei que a relação
não pode ser a mesma, por isso estou contente com um servo. E
o filho pródigo foi dado para responder à pergunta. Quando
voltamos, quando nos aproximamos, será que nos aproximamos
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como servos? Voltamos como servos no reino? Ou voltamos
como irmãos e filhos?
Dr. S. Michael Wilcox: 05:06

E José lhes disse: "Não temam, pois estou eu no lugar de Deus"?
Quanto a vocês, pensaram o mal contra mim. Eu admito isso.
"Mas Deus quis que fosse para o bem fazer como é hoje, para
salvar a vida de muita gente". Estamos de volta a esse tema,
Deus tornará todos os negativos positivos.

Dr. S. Michael Wilcox: 05:25

"Agora, portanto, não tenhais medo. Eu o alimentarei e aos seus
pequenos. E ele os consolou e falou-lhes com gentileza". Às
vezes, quando você é o pecador contra, quando você está no
final de um problema e a outra pessoa está verdadeiramente
lutando com sua própria culpa e sua própria vergonha, e sua
própria parte disso, eles precisam ser tranquilizados, muitas
vezes de novo e de novo. Eles são perdoados, isso é esquecido.
Não há dureza no coração e você pode se aproximar. Eu quero
você por perto. Não quero que vocês se aproximem de nuvens
de culpa e vergonha, e não quero que se aproximem de nuvens
de apenas um pouco de ressentimento e raiva. Vamos
esquecer, nós dois. Vamos encontrar o esquecimento no
perdão. Portanto, quando o perdão é oferecido livremente,
aceite-o. E lembre-se, não há servos no reino. Há apenas filhos,
há apenas irmãos. E esse é um lugar maravilhoso. Essa é a
última grande verdade, ênfase no livro de Gênesis. O livro de
família.

John Bytheway:

Sim, esse versículo 17, porque também estou pensando, que
Jacó tem que perdoar os filhos pelo que fizeram a José.

06:39

Dr. S. Michael Wilcox: 06:49

Ele faz.

John Bytheway:

Aqui, ele está dizendo...

06:50

Dr. S. Michael Wilcox: 06:51

Sim.

John Bytheway:

06:51

"Joseph, perdoa a teus irmãos". E Deus, Jacob deve ter tido que
... "Você fez o quê? Você fez o que durante estes 22 anos? Eu
não tive meu filho ao meu redor porque você o vendeu e me
disse que ele foi morto. E ele está vivo?" Uau.

Dr. S. Michael Wilcox: 07:09

Agora há uma grande ironia, quando eles venderam José, eles
voltam para Jacó e ele está chorando, agora eles podem meio
que acabar com o choro dele. E o verso diz, eles o consolaram. E
eu diria, bem, essa é uma palavra irônica. Eles o confortaram
sobre a perda de José, quando sabem que ele não está.
Benjamin provavelmente não sabia. Talvez Benjamin, toda a sua
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vida. Suponho que Leah não soubesse. Esse teria sido um
encontro interessante, para voltar quando Jacob, Leah, Jo- toda
a família descobre e eles têm que dizer o que fizeram, e o que
aconteceu, e uma grande dor foi feita a Joseph.
John Bytheway:

07:52

E para Jacob. Sim.

Dr. S. Michael Wilcox: 07:54

E para Jacob. E a Benjamin.

John Bytheway:

Sim.

07:57

Dr. S. Michael Wilcox: 07:58

E uma grande dor requer um grande perdão.

John Bytheway:

Quando você estava dizendo, aceite o perdão quando ele é
oferecido livremente, um verso que me veio à mente, que eu
perdi algo profundo nisto por tantos anos, quando Alma está
falando com os zoramitas, que no Rameumptom disseram: "Tu
o fizeste conhecido, não haverá Cristo".

08:01

Dr. S. Michael Wilcox: 08:18

Certo.

John Bytheway:

08:18

E assim Alma percorre estes textos das placas de latão e diz:
"Olhe, Deus terá um filho". Olhe todos estes versículos sobre
Deus terá um filho". Bem, em Alma, 33:16: "Pois eis que ele
disse", e esta é Alma dizendo: "Zenock falou destas coisas".
Portanto, este é Zenock: "Tu estás zangado, oh Senhor, com
este povo, porque não entenderão tuas misericórdias, que
embora as tenha concedido por causa de teu filho".

John Bytheway:

08:44

E eu sempre o li dizendo: "Oh, olhe, ele está dizendo, veja, Deus
terá um filho". Sua doutrina sobre o Rameumptom estava
errada". Mas eu perdi aquela bela frase: "Senhor, tu estás
zangado com este povo porque eles não entenderão a tua
misericórdia".

Dr. S. Michael Wilcox: 08:59

Mas se eu pudesse melhorar esse versículo, eu diria, Deus chora
quando você não entende isso.

John Bytheway:

Sim.

09:08

Dr. S. Michael Wilcox: 09:09

Esse versículo diz que ele está com raiva. Eu não estou tentando
corrigir o Livro de Mórmon.

John Bytheway:

Certo.

09:14

Dr. S. Michael Wilcox: 09:14

Mas eu estou dizendo, eu acho que você pode melhorar. Neste
caso, é um choro.
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Hank Smith:

09:20

Sim.

Dr. S. Michael Wilcox: 09:20

"Eu não quero que você carregue isto. Deixe isso para lá".

John Bytheway:

Você não entende minha misericórdia?

09:25

Dr. S. Michael Wilcox: 09:27

Sim.

John Bytheway:

Sim.

09:28

Dr. S. Michael Wilcox: 09:28

Minha misericórdia. "Nós somos irmãos. Eu não quero servos.
Custa-me pensar que eu me vingaria de você", ou que, "Você
não entende, nos últimos 17 anos, eu o perdoei". Eu te perdoei
antes mesmo de você saber quem eu era".

Hank Smith:

Mike, já ouvi você falar no passado sobre esta idéia de, duas
vezes abençoada. Acho que é uma citação antiga com a qual
você costumava ensinar. Você pode trazer isso de volta?

09:50

Dr. S. Michael Wilcox: 09:59

Isso é do Comerciante de Veneza, é Shakespeare, e Shakespeare
sempre tem a capacidade de dizer belamente o que precisa ser
dito. Portanto, aqui está o discurso, é dado por Portia quando
Shylock quer seu quilo de carne. Ele quer vingança. Ele quer
vingança. E Portia, a mulher, a líder, está tentando mostrar a ele
que há algo melhor do que justiça.

Dr. S. Michael Wilcox: 10:27

E assim ela diz: "A qualidade da misericórdia não é tensa". Ela
cai como a chuva suave do céu sobre o lugar abaixo". Ela é
duplamente abençoada. Ela abençoa aquele que dá e aquele
que toma". É isso que significa duas vezes abençoado, significa
que ambas as partes são abençoadas por ele. Aquele que
recebe o perdão, e aquele que dá o perdão. Joseph ensina isso
de forma realmente bela. E então a segunda parte dessa citação
se encaixa realmente em Joseph, porque Joseph está em uma
posição de poder sobre seus irmãos. Shakespeare diz, 'tis, que
significa misericórdia, "'é o mais poderoso, no mais poderoso".
Torna-se o monarca trono melhor do que sua coroa. Seu cetro
mostra a força do poder temporal. O atributo ao temor e à
majestade em que se situa o pavor e o medo dos reis. Mas a
misericórdia está acima desta oscilação do ceptro. Ela está
entronizada nos corações dos reis. É um atributo ao próprio
Deus, e o poder terreno então mostra como os deuses quando a
misericórdia faz justiça.

Dr. S. Michael Wilcox: 12:01

"Embora a justiça seja o seu apelo, considere isto. Que, no curso
da justiça, nenhum de nós deve ver a salvação. Rezamos por
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misericórdia, e essa mesma oração nos ensina a todos a render
as obras de misericórdia".
Dr. S. Michael Wilcox: 12:21

Eu gostaria de poder escrever assim. Esse é um ponto de
exclamação adorável em muitas histórias. Há uma reconciliação,
como digo, entre Sarah e Hagar, entre Jacob e Esaú.

Hank Smith:

Duas vezes abençoado.

12:36

Dr. S. Michael Wilcox: 12:38

Duas vezes abençoado, é duas vezes abençoado. Abençoa a
pessoa que a dá e abençoa a pessoa que a recebe. E é mais fácil
dar quando o amarramos com o outro grande princípio da vida
de José, Deus vai fazer bem a todos os negativos.

Dr. S. Michael Wilcox: 12:53

Portanto, não importa o que as pessoas façam para prejudicálo, não importa o que aconteça, se você simplesmente
permanecer no caminho, Deus o fará bom. A vida é justa, a vida
é justa. Ou pelo menos a eternidade é, e vai ser assim porque
Deus tem esse poder e capacidade de fazer tudo dessa maneira.
Este é um plano de felicidade e Ele nos quer felizes e é assim
que ele vai terminar.

Hank Smith:

13:22

Parece um paradigma crítico, Mike, é a idéia de que se eu
perdoar, não estou desistindo de algo que mereço, na verdade
estou escolhendo abençoar minha própria vida. Apenas, parece
no perdão que estou sacrificando tanto para perdoar alguém
quando se pode mudar esse paradigma, que duas vezes
abençoado, você está realmente escolhendo uma bênção.

Dr. S. Michael Wilcox: 13:44

Sim. E é difícil. O perdão é difícil. Joseph, não sabemos o que ele
sentiu durante todos esses anos. Acho que provavelmente ouvir
a agonia de seu irmão por causa disso tocou algo nele, e isso é o
primeiro choro que ele sente.

John Bytheway:

Você falou em criar um espaço em si mesmo, e eu me pergunto
se levou 22 anos para Joseph chegar ao ponto em que ele
pudesse dizer: "Sabe de uma coisa? Talvez Deus tenha feito
isso. Talvez Deus..." Esses belos versos.

14:00

Dr. S. Michael Wilcox: 14:15

Quando ele nomeia seus filhos?

John Bytheway:

Sim. Quando ele diz: "Deus me enviou antes de você para
preservar a vida". Deus me enviou antes de você, não foi você
que me enviou para cá, mas Deus". Talvez tenha levado algum
tempo para ele chegar àquele lugar e dizer: "Talvez seja assim
que eu possa fazer sentido de tudo isso". Ou: "Este é o desígnio
de Deus o tempo todo". Será que levou tempo?

14:16
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Dr. S. Michael Wilcox: 14:39

Sim. E presumo que o fez. Teria sido bom ter entrevistado José
no ano 10.

John Bytheway:

Como está indo?

14:46

Dr. S. Michael Wilcox: 14:47

Como você se sente?

John Bytheway:

Como você se sente em relação a essas asas? Como está sua
família?

14:48

Dr. S. Michael Wilcox: 14:53

Certo, sim. Podemos ver um ponto de vista um pouco diferente,
mas ele vê, ao longo de todos esses anos. E falamos sobre esse
princípio, se você se encontrar vivendo a vida inesperada, faça o
melhor e não fique bravo com Deus.

Hank Smith:

Eu queria que você falasse sobre Judá, o bisavô, o bisavô de
Jesus aqui se oferecendo e onde ele diz: "Como posso ir para o
pai e o rapaz não estar comigo"? Você se lembra de ter
ensinado isso anos atrás?

15:09

Dr. S. Michael Wilcox: 15:23

Não quero ler que este é o significado disto, mas estou
tentando sempre ter uma visão do pai e do filho. O propósito
das escrituras é responder à pergunta do Faraó, que você estará
falando, eu acho, na próxima semana. O tema de todas as
escrituras, ironicamente, é dado pelo Faraó quando ele diz a
Moisés: "Quem é o Senhor que eu devo obedecer a Sua voz? Eu
não conheço o Senhor".

Dr. S. Michael Wilcox: 15:53

Portanto, o propósito da Escritura é aprender a conhecer o
Senhor para que obedeçamos à sua voz. As escrituras são a
resposta à pergunta do faraó: "Bem, deixe-me apresentá-lo a
Ele". E se você conhece este Deus, você vai querer obedecê-Lo e
adorá-Lo, se você realmente sabe como Ele é. Assim, a história
de Judá implorando por seu pai e seu irmão, às vezes eu gosto
de pensar em Jesus diante de seu Pai implorando por todos nós,
dizendo: "Eu permanecerei no lugar dele".

Hank Smith:

Sim, "Leve-me em vez disso".

16:31

Dr. S. Michael Wilcox: 16:34

"Leve-me no lugar dele, e deixe Michael subir com seu irmão e
deixe Michael ir". Eu gosto da subida. "Deixe Michael subir e
estar com seu pai". Então, de certa forma, Judah, ao suplicar
por ele. Como eu digo, não estou dizendo que isto seja
messiânico de forma alguma. Eu não acho que seja messiânico.
É um irmão suplicando por seu pai que ama esta criança. Ele é
um irmão que suplica por seu irmão. E em sua mente, ele não
sabe que Joseph colocou lá a taça de prata.
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Dr. S. Michael Wilcox: 17:16

Ele não diz: "Oh, o pequeno cleptomaníaco, deixe-o ficar". Boa
viagem, finalmente nos livramos do outro filho de Rachel". Ele
realmente implora por ele, e eu acho que Judah nesse apelo
tem ecos do apelo do Salvador para todos nós, porque ele
conhece a angústia de seu pai se nós não voltarmos. E assim,
"Leve-me, eu assumirei as conseqüências e as deixarei ir livres".

Hank Smith:

17:50

Eu amo esse princípio de: "Como devo ir até o pai e o rapaz não
estar comigo? Como posso voltar sem ele"? Há um pouco de,
em minha mente eu não, obviamente não acho que tenha sido
assim, mas ouço um pouco de João 17, a grande oração
intercessória.

Dr. S. Michael Wilcox: 18:07

Não podemos dizer que Judá é uma similitude de Cristo aqui ou
uma antecipação ou um tipo Dele. Mas diríamos que Judá teria
uma compreensão do coração de Cristo. Eu posso ouvir o
Salvador dizer: "Você me entende agora, Judah? Você entende
meu coração? Porque o seu coração está com o meu coração
nesta coisa. A preocupação por um pai que ama seus filhos e a
vontade de pagar o preço que for necessário para que o rapaz
esteja comigo".

Hank Smith:

18:46

Você vê a conexão com a linhagem de Cristo da tribo de Judá.
Sim, eu acho que não há problema em ver lá.

Hank Smith:

18:52

Quais eram as outras duas coisas que você quer fazer?

Dr. S. Michael Wilcox: 18:55

Bem, eu tenho, é nas bênçãos patriarcais que são dadas. Jacob
dá a bênção a Efraim e Manasseh, e depois ele vai a todos os
outros. Você sente um pouco a tragédia de Rúben quando ele o
chama de excelência da dignidade. Reuben deve ter sido um
homem realmente maravilhoso, mas ele tem isso, que ele foi e
contaminou Bilhah. E se Joshua estiver certo, isso é uma coisa
ainda pior.

Dr. S. Michael Wilcox: 19:24

Portanto, o próximo princípio que eu diria, e está relacionado a
outros, é nossa interpretação dos eventos e até mesmo as
profecias podem mudar drasticamente com o tempo e a
perspectiva. Portanto, aqui está a mais interessante de todas as
bênçãos para mim, está nos versículos cinco e seis e cinco a
sete. São as bênçãos de Simeão e Levi. Geralmente vamos à
bênção de Judah: "O cetro não se afastará de Judah até que
Shiloh venha". E a bênção de José: "Um ramo frutífero
pendurado sobre a parede". Há muita conversa sobre isso, mas
acho que as pessoas não falam sobre as bênçãos de Simeão e
Levi, e eu apenas apontaria algo para você. Portanto, versículo
cinco.
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Hank Smith:

20:19

Em que capítulo estamos novamente?

Dr. S. Michael Wilcox: 20:20

Capítulo 49. Diana é estuprada. Ela é a irmã mais nova da
família de Leah, Judah e Simeon. Então, eles sobem e enganam
a pequena aldeia onde ela não só foi estuprada, mas ainda a
têm. Ela foi raptada e eles o enganam para ser circuncidado. E
então eles entram e massacram todos os homens. Está bem.

Dr. S. Michael Wilcox: 20:42

Você conhece essa história. É Jacob está se referindo a esse
momento. O Gênesis é um mundo violento. Não é um mundo
seguro. E assim ele diz: "Simeão e Levi são irmãos, instrumentos
de crueldade estão em suas habitações. Eles mataram pessoas
inocentes". Ó minha alma, não entreis em seu segredo. Sob sua
assembléia, minha honra não sejais unidos, pois em sua ira
mataram um homem e em sua vontade própria cavaram um
muro. Maldita seja a raiva deles, pois foi feroz. E a ira deles, pois
foi cruel. Vou dividi-los e dispersar em Jacó e espalhá-los em
Israel".

Dr. S. Michael Wilcox: 21:20

Agora isso soa como uma maldição. Não é mesmo? Eu a li para
você. Eu digo: "Isso é uma maldição". Mas veja no versículo
sete: "Vou dividi-los em Jacob".

Dr. S. Michael Wilcox: 21:34

Agora, quem são os descendentes de Levi? Bem, Moisés e Arão
são os descendentes de Arão. E o que acontece com a tribo de
Levi? Onde está a herança deles no desabamento das heranças
tribais na terra?

John Bytheway:

Eles estão espalhados por tudo, não estão?

21:50

Dr. S. Michael Wilcox: 21:52

Eles estão divididos em Jacó e espalhados em Israel. Mas é uma
coisa ruim ou uma coisa boa?

John Bytheway:

É lá que o sacerdócio está fora para abençoar todas as tribos.

22:01

Dr. S. Michael Wilcox: 22:04

É aí que está o sacerdócio. Então, o cumprimento real da
bênção de Jacob, que eu não acho que nem ele percebeu
quando o deu, parece ser uma coisa muito ruim como você leu
no Gênesis. Mas quando você chega mais tarde no Antigo
Testamento e percebe que os levitas por sua devoção a Deus
recebem o sacerdócio e estão dispersos em todas as heranças
das outras tribos a fim de abençoá-los com as ordenanças e os
sacrifícios. Não é uma maldição em absoluto. É realmente uma
bênção.

Dr. S. Michael Wilcox: 22:44

Assim, às vezes nossas interpretações dos eventos podem
mudar drasticamente com o tempo e a perspectiva. O
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cumprimento de maldições, soa como uma maldição, mas até
mesmo Deus pode transformar maldições em bênçãos. Ele pode
fazer isso na forma como elas estão divididas e dispersas. É uma
boa divisão e uma boa dispersão para eles.
Hank Smith:

23:09

Sim. Esse é o tema de hoje. Não é?

John Bytheway:

23:11

Sim, exatamente.

Hank Smith:

23:11

Que o pior das coisas, o Senhor pode dar a volta por cima.

John Bytheway:

23:16

É a idéia da beleza de Isaías para as cinzas.

Dr. S. Michael Wilcox: 23:21

Sim, é. Bem, talvez um último pensamento final. José nos ensina
muitas coisas, e há uma frase que é usada de Jacó e de José.
Joseph, em Gênesis 50, nós não fomos lá, mas não faz mal, no
JST. Só vou tirar uma coisa disso que eu realmente, realmente
amo. Então, estou em Gênesis 49:33, Jacó está morrendo. Ele
deu bênçãos a todos os seus filhos, ou uma maldição que se
transforma em uma bênção. E no versículo 33,

Dr. S. Michael Wilcox: 24:00

"Quando Jacob terminou de comandar seus filhos, ele levantou
os pés na cama e cedeu ao fantasma". E eu amo esta expressão
do Antigo Testamento, "e foi reunido ao seu povo". E assim,
meu último princípio é que a morte não é senão uma reunião
para nosso povo. E muitos de nós temos, é uma coisa emocional
para mim, discuti se eu tentaria fazer isto, há pessoas do outro
lado do véu para as quais realmente queremos estar reunidos. E
eu amo essa frase: "Morte, onde está o teu ferrão?". pergunta
Paul. E eu diria a Paul: "Eu sei onde ela está. Eu sei onde está o
aguilhão da morte. Está bem aqui, na minha memória e no meu
coração".

Dr. S. Michael Wilcox: 25:11

Conheço a picada, mas um dia estaremos reunidos ao nosso
povo, mães, pais, irmãos, filhos, cônjuges. Vamos à tradução de
Joseph Smith de Gênesis 50:24 a 38. Joseph está agora velho e
está morrendo e ele dá todas essas previsões. "Haverá um
Moisés". Ele o levará para fora quando Moisés chegar. Quando
você voltar para Canaã, levará meus ossos com você". No
versículo 24 do Gênesis 50 no JST, no verso da página 799, José
disse a seus irmãos: "Eu morro e vou ter com meus pais". E
desço para a minha sepultura com alegria". É simplesmente
uma coisa linda. É uma coisa linda por causa das reuniões. Falar
de reconciliações e reuniões, tem que ser uma das mais belas,
para ser reunida ao seu povo, e descer ao túmulo com alegria
para ir aos seus pais.
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Dr. S. Michael Wilcox: 26:32

E penso poder dizer aos pais, como José poderia dizer, o que
espero dizer aos meus pais que me deram a herança, o direito
de nascimento que tenho, o direito à verdade evangélica, o
direito a todas as belezas da verdade evangélica, e muitas
outras bênçãos. Mas especialmente as bênçãos da verdade e
um amor a Deus que vieram de meus primeiros ancestrais que
aceitaram o Evangelho. Foram-me transmitidas por minha mãe
e por minha mãe que um dia. Creio que José poderia dizer a
Abraão, Isaac e Jacó: "Eu aceitei o presente. Eu não quebrei a
corrente". Você pode dizer: "Abraão, Isaac, Jacó, José, Efraim,
eu não quebrei a corrente". Eu passei o direito de nascimento.
Eu dei a herança. Eu passei os presentes e os convênios que
você me deu". Acho que ele também está dizendo a seus filhos,
Ephraim e Asa: "Você também deve transmiti-la. Vocês também
a transmitirão".

Dr. S. Michael Wilcox: 27:55

Vejo que meus filhos o aceitaram. Portanto, se eu morresse
hoje, eu estaria reunido aos meus pais, estaria reunido ao meu
povo, e desceria ao meu túmulo com alegria e poderia dizer a
eles: "Eu passei os presentes". Meus filhos acreditam que eles
são fiéis. Sei que muitas pessoas tentam e às vezes as crianças
não aceitam os dons, e eventualmente Efraim vai ser uma
confusão no Antigo Testamento, os descendentes de Efraim e
Manassés, mas pelo menos José, como Paulo, lutou bem,
terminou o curso, manteve a fé, e assim ele desce com alegria. E
isso é o que todos nós queremos dizer quando estivermos
reunidos ao nosso povo. "Eu mantive a fé. Eu transmiti o dom.
Eu aceitei os presentes. Fiz o melhor que pude para transmiti-lo
às próximas gerações". E cada geração tem que decidir,
aceitarão ou não esses dons? Minha bênção patriarcal termina
com essa idéia. "Eu vos abençôo com um espírito de Elias", diz,
"que vós e vossa posteridade renderão e cumprirão as
promessas feitas aos pais que, embora ainda possam se
encontrar com eles na ressurreição dos justos com a mão da
fraternidade, do amor e da grande alegria de estarem juntos".

John Bytheway:

Uau.

29:27

Dr. S. Michael Wilcox: 29:28

Portanto, acho que uma das últimas grandes e belas mensagens
de José e Jacó é como morrer. Quero estar reunido ao meu
povo, uma pessoa em particular.

John Bytheway:

Sim. Começamos a falar sobre como estas são histórias de
famílias, de maridos, de relações de esposa, de pais, de filhos,
de irmãos e não é maravilhoso que, embora estas relações
sejam tão rochosas nestes capítulos, que é com isto que ele está
entusiasmado, seja para ser reunido ao seu povo, no caso de

29:44
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Jacó, e depois para José. Onde você já viu essa frase: "Desço à
minha sepultura com alegria"?
Dr. S. Michael Wilcox: 30:15

Certo.

John Bytheway:

Isso não é alguma coisa?

30:15

Dr. S. Michael Wilcox: 30:18

E isso está no JST. Sou grato por ele nos ter dado tão pouco.

John Bytheway:

Sim.

30:20

Dr. S. Michael Wilcox: 30:21

Para mim, esse é o acréscimo mais importante ao JST. Vamos a
algumas das outras coisas, as profecias da vinda a Joseph Smith,
mas a que eu mais amo é aquela frase: "Desço à minha
sepultura com alegria". Não vou ter vergonha quando me
apresentar diante deles.

John Bytheway:

30:36

Eu realmente quero terminar com uma nota alta, mas eu queria
perguntar-lhe, porque já tive alunos me perguntando e eles
disseram: "Ei, minha benção patriarcal diz que eu sou a tribo de
Dan. E quando olho para ver que bênção Dan foi dada", e
geralmente digo: "Você tem que ler sua própria bênção
patriarcal".

Dr. S. Michael Wilcox: 30:53

Sim, se eu tivesse um filho que recebesse um Dan como
patriarcal, o que não queremos fazer é colocar alguma
hierarquia. Todos eles têm responsabilidades. Todos eles têm as
bênçãos de Abraão, Isaac e Jacob, todos eles, assim como
Ismael.

John Bytheway:

Sim. Ele é de Abraão.

31:15

Dr. S. Michael Wilcox: 31:16

Ishmael cumpre o pacto Abraâmico. O islamismo é um
cumprimento do pacto Abraâmico. O Alcorão, o profeta
Maomé, é um cumprimento do pacto Abraâmico que Deus
abençoará através da linhagem de Abraão todas as nações da
terra. E o Islã tem sido uma grande bênção para milhões,
bilhões de pessoas durante 1.400 anos. Eles também o
cumprem. Os judeus cumprem o pacto Abraâmico. O
cristianismo o cumpre. Três grandes religiões surgiram de
Abraão e essas são as bênçãos que são mais críticas. Mas os
nomes delas, eu acho que Moisés vai dar outro conjunto de
bênçãos patriarcais no Deuteronômio e às vezes eu vou lá.
Então, aqui está Reuben em Deuteronômio 33, versículo seis:
"Deixem Reuben viver e não morrer e não deixem seus homens
serem poucos". É uma bela bênção que você teria a posteridade
e viveria. Viva como, onde você pode interpretar isso.
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Dr. S. Michael Wilcox: 32:33

Versículo sete, Judah: "Ouve, Senhor, a voz de Judá. Trazei-o ao
seu povo". Que suas mãos sejam suficientes para ele. Sê para
ele uma ajuda de seus inimigos". Levi, que recebe a maldição,
mas no capítulo 33 do Deuteronômio, versículo 10, os levitas:
"Ensinarão a Jacó teus julgamentos e a Israel tua lei. Eles
colocarão incenso, oferecerão os sacrifícios. Benjamim, o
amado do Senhor, habitará em segurança por ele e o Senhor o
cobrirá durante todo o dia". Essa é uma bela bênção para
aplicar a alguém de Benjamin. Verso 18, Zebulun, ele disse:
"Alegra-te, Zebulun, em tua saída e, Issachar, em tuas tendas".
Eles chamarão o povo para a montanha". Zebulun e Issachar eu
diria: "Bem, vocês devem se alegrar e convidar o povo para a
montanha do Senhor". Ali oferecerão sacrifícios de retidão, pois
sugarão a abundância do mar de tesouros escondidos nas
areias.

Dr. S. Michael Wilcox: 34:00

" E de Gad, bendito seja aquele que alarga Gad. Ele habita como
um leão e se humilha, rasga o braço com a coroa da cabeça.
Apanha-os a todos e encontrará coisas positivas. Gad, ainda no
versículo 21 com as cabeças do povo. "Ele veio com as cabeças
do povo". Ele executou a justiça do Senhor e seus julgamentos
com Israel".

John Bytheway:

34:28

Deuteronômio 33 é um grande texto para colocar lado a lado
com essas bênçãos patriarcais em Gênesis 49, porque isso ajuda
muito. E isso é Moisés dando uma bênção a cada uma das
tribos. Estou olhando para todas as notas de rodapé. Há cerca
de seis a Deuteronômio 33 em Gênesis 49.

Dr. S. Michael Wilcox: 34:49

Naftali, "Satisfeito com o favor pleno com as bênçãos do
Senhor". Asher, "Que Asher seja abençoado com as crianças".
Que ele seja aceitável para seus irmãos". Acho que ninguém
precisa sentir de alguma forma que não sou Ephraim ou
Manasseh. Sou Naftali e isso, de alguma forma, é uma
diminuição. Você está representando essa tribo porque todos
eles estão representados na restauração. Todos eles iriam fazer
coisas boas. Todos eles iriam cumprir o pacto Abraâmico.

John Bytheway:

Todos eles são da Casa de Israel.

35:25

Dr. S. Michael Wilcox: 35:27

Eles são todos da Casa de Israel e há coisas positivas ditas sobre
todos eles.

John Bytheway:

Sim.

35:30

Dr. S. Michael Wilcox: 35:30

E como eu digo, até a maldição...
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John Bytheway:

35:32

Sim, de Levite.

Dr. S. Michael Wilcox: 35:34

... é uma bênção.

John Bytheway:

Sim.

35:34

Dr. S. Michael Wilcox: 35:34

Até mesmo Levite.

John Bytheway:

35:35

Sim. Oh, bem, obrigado por cobrir isso.

Hank Smith:

35:39

Mike, este foi apenas um dia absolutamente maravilhoso. Uau.
Eu adorei a história de Joseph antes. Pensei que fosse uma das
maiores histórias já contadas e sinto isso ainda mais agora.

John Bytheway:

35:51

Estou tão feliz que você disse para marcar todas as lágrimas, e
acho que estas provavelmente são parte alegria, parte tristeza.
Parte, estou tão feliz por estarmos reunidos. Houve tanta coisa
que veio em cada um desses choros, acho que foi realmente
divertido marcar todos eles.

Dr. S. Michael Wilcox: 36:08Relief

.

Hank Smith:

Eu não choro tanto quanto gostaria, às vezes. Acho que é um
presente.

36:10

Dr. S. Michael Wilcox: 36:15

Há uma bela história judaica sobre Adão e Eva quando eles
deixam o jardim e Deus lhes diz que vocês vão para um mundo
de dores e desafios e dificuldades incríveis e que suas vidas vão
ser difíceis e às vezes amargas. Por isso, eu vos trouxe um
presente. Vejam. E estende sua mão e há uma pequena pérola,
uma pequena pérola clara na palma da mão de Deus. Eles dizem
o que é isto? E Deus diz que é uma lágrima. É uma lágrima.
Quando a vida for difícil para você, quando seu coração estiver
cheio, estas pérolas cairão de seus olhos. Você será consolado.

Dr. S. Michael Wilcox: 37:10

É apenas uma pequena e bela sabedoria judaica. As lágrimas
são um presente de Deus. Nós choramos muitas lágrimas
diferentes, não é mesmo?

Hank Smith:

Mike, antes de deixá-lo ir, acho que nossos ouvintes estariam
interessados em seus pensamentos sobre onde sua bolsa de
estudos, sua educação e sua fé, como tem sido essa jornada
para você.

37:19

Dr. S. Michael Wilcox: 37:32

Eu acho que todos nós temos nossos desafios. Eu fui, em minha
bênção patriarcal, já que falamos sobre isso, fui abençoado com
um coração crente. É uma coisa boa, porque eu também tenho

Genesis 42-50 followHIM Podcast Transcrição Parte 2 Página 14

uma mente questionadora. Às vezes o coração crente e a mente
questionadora têm conversas interessantes um com o outro. O
Antigo Testamento pode despertar muitas dessas coisas
interessantes. Onde o coração diz sim, o dilúvio era universal
sobre toda a terra, e minha mente diz: você sabe como isso é
realmente impossível? Precisamos de 10 porta-aviões para
abrigar todos esses animais.
Dr. S. Michael Wilcox: 38:20

Portanto, ocasionalmente minha mente tem que dizer ao meu
coração que precisamos olhar para isto com razão. E às vezes
meu coração tem que dizer à minha mente que você só tem que
confiar em mim aqui em algumas destas questões. Tenho lutado
com quase todos os assuntos da igreja com os quais as pessoas
lutam. Foi por isso que eu fiz este último livrinho de que você
falou, Holding On. Minha tática geralmente não é que eu seja
sempre capaz de resolver todas as questões da história da igreja
ou alguma questão social hoje ou algum problema bíblico. O
que eu quero encontrar são estratégias que me ajudem apenas
a me agarrar.

Dr. S. Michael Wilcox: 39:04

Toda essa idéia de me agarrar na vida vem do Antigo
Testamento, de, de todos os livros, Habakkuk. Quantas pessoas
já leram Habakkuk? Você sabe? Mas Habakkuk está lutando
com a compreensão de Deus e dos caminhos de Deus. Ele tem
perguntas e luta com elas. Todos nós temos perguntas e
lutamos com elas. Não faz mal ter perguntas, não faz mal se
perguntar sobre a posição da igreja ou sobre as imperfeições.

Dr. S. Michael Wilcox: 39:38

Aprendi a viver com escrituras imperfeitas, pessoas imperfeitas,
profetas imperfeitos, eu imperfeito, organizações imperfeitas.
Eu estou bem com isso. E Habakkuk termina, ele não obtém
respostas a todas as suas perguntas. Ele é dito por Deus, confie
em mim. Você terá que viver de acordo com sua fé. Às vezes a
fé é como uma pequena e minúscula borda em um alto
penhasco de montanha. Não é uma estrada larga. É um
pequeno e minúsculo penhasco. E Habakkuk diz que Deus fará
meus pés como os pés de trás. Um traseiro é um veado, um
ibex, que pode caminhar sobre as mais pequenas saliências de
rocha.

Dr. S. Michael Wilcox: 40:26

Houve momentos em minha vida em que minha fé se sentia
como os lugares altos de Habakkuk. Ele me dará os pés traseiros
para que eu possa andar nos meus lugares altos e não cair. Eu
apenas aprendi a me agarrar. Mais cedo ou mais tarde, o
caminho se alarga. Não tenho andado sobre um pequeno
parapeito a vida toda, mas sei o que é andar sobre um pequeno
parapeito e ter o caminho aberto e voltado para um pequeno
parapeito. Então, nós apenas nos agarramos.
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Dr. S. Michael Wilcox: 41:02

Sou grato pela imagem de Habakkuk, é uma bela imagem. Eu
tento ajudar as pessoas. O caminho vai se alargar. Há em
Gênesis uma coisa linda que o servo de Abraão diz quando vai
buscar Rebekah. Ele a encontra. Ela rega o camelo, tenho
certeza que você já falou sobre isso, há 10 camelos. Ele diz: "Eu
estou no caminho que Deus me levou, até Rebeca". Para o
irmão do meu mestre. Gosto disso, eu estar no caminho. Se eu
simplesmente permanecer no caminho que Deus pode me
conduzir.

Dr. S. Michael Wilcox: 41:44

Portanto, eu digo que tudo de bom que você quer na vida está
no caminho certo. Cada coisa boa que você quer está no
caminho em algum lugar. Pode não estar na posição no
caminho que você quer que esteja no caminho. Pode ser no
caminho que você quer que ele esteja. Mas se eu deixar o
caminho, Deus não pode me guiar. Ele só pode me dar todos os
meus desejos de coração se eu permanecer no caminho.

Dr. S. Michael Wilcox: 42:13

Eu realmente amo essa frase, eu estou no caminho que Deus
me conduziu. Portanto, queremos continuar no caminho.
Quando o caminho se estreitar e não parecer que eu possa
progredir ou me mover para qualquer lugar, talvez eu não
progrida por um tempo. Eu apenas me agarro. Eu só pego os
pés de trás que Deus me deu e me agarro. Todos já vimos
imagens de cabras da montanha e ibex. Toda vez que vou a
Israel para a região selvagem da Judéia, espero mostrar ao povo
o ibex nas bordas estreitas dos penhascos para que eles tenham
uma boa visão de Habakkuk e tenham uma boa visão de suas
vidas e do que precisam fazer.

Dr. S. Michael Wilcox: 42:57

Mas eu sei o que é lutar com os problemas e sentir esse medo
que entra em seu coração. E se não for verdade, e se ... Eu não
gosto desta posição. Ficar com raiva, mesmo. Zangado com
Deus, zangado com a igreja. Todas essas coisas. Eu sei muito
bem por experiência pessoal. Mas eu tenho o coração crente.

Hank Smith:

43:27

Sim. Então, você continua no caminho.

John Bytheway:

43:31

Eu adoro isso. Tudo de bom que você quer na vida está no
caminho certo. Talvez o Presidente Nelson diria no caminho do
Pacto, certo?

Dr. S. Michael Wilcox: 43:40

Sim. Nós só ficamos nele.

John Bytheway:

As coisas boas estão lá. Eventualmente.

43:44
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Dr. S. Michael Wilcox: 43:46

No Islã, você constrói seu próprio caminho. No cristianismo é o
caminho estreito em que você quer estar. No Islã é o caminho
largo que você quer seguir porque você o constrói. O caminho
para o céu está sobre um abismo, como o de Indiana Jones.
Você o constrói por suas boas ações. Portanto, quanto mais
boas ações você fizer, mais bons pensamentos, melhor sua vida
é vivida, mais amplo é o caminho que o leva para o céu.
Portanto, no cristianismo eu quero permanecer no caminho
estreito.

John Bytheway:

Interessante.

44:20

Dr. S. Michael Wilcox: 44:20

Mas no Islã, Alá está dizendo que o caminho para o céu é um
caminho que você mesmo construirá. Toda boa ação o torna
cada vez mais amplo.

John Bytheway:

44:32

Interessante.

Hank Smith:

44:33

Que lindo.

Dr. S. Michael Wilcox: 44:35

Sim. Eu amo muito o Islã. Ishmael nos deu coisas boas. Ele
também, como eu digo, cumpriu o pacto Abraâmico, o Islã é um
cumprimento do pacto Abraâmico.

Hank Smith:

44:48

Uau. John Bytheway, que dia.

John Bytheway:

44:51

Maravilhoso.

Hank Smith:

44:52

Que dia. Adoramos ter o Mike aqui porque você só sabe, só
sabe. Não precisamos nos apressar. Somos gratos por você,
Mike.

Dr. S. Michael Wilcox: 45:00

Obrigado.

Hank Smith:

Adoramos ter você aqui.

45:00

Dr. S. Michael Wilcox: 45:01

Obrigado por me deixar vir, é sempre bom sentir-se útil.
Quando você tem 72 anos você precisa se sentir útil, você não é
tão útil quanto costumava ser. A menos que você seja o
Presidente Nelson.

Hank Smith:

Sim. Ele diria que você é apenas uma criança, não é mesmo?

45:12

Dr. S. Michael Wilcox: 45:15

Sim, ele o faria.

Hank Smith:

Imagine isso, apenas começando. Bem, obrigado a todos por
ouvirem e aproveitarem este tempo com o Dr. Wilcox conosco.

45:16
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Somos gratos por seu apoio. Estamos gratos por nossos
produtores executivos, Steve e Shannon Sorensen, e nossos
patrocinadores, David e Verla Sorensen. Esperamos que todos
vocês se juntem a nós na próxima semana para mais um
episódio do FollowHIM.
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Hank Smith:

00:02

Olá, meus amigos, bem-vindos ao FollowHIM Favoritos. Este
ano, para o Come Follow Me, John e eu estamos respondendo a
uma pergunta individual para cada semana de aula.

Hank Smith:

00:11

A lição desta semana são os últimos capítulos do Gênesis, João,
onde Joseph do Egito faz algo que eu acho absolutamente
incrível e vou levá-lo a dizer que ele é genuíno e sincero aqui.
Ele perdoa seus irmãos por tê-lo vendido há tanto tempo. É
quase como se ele dissesse: "Ei, vamos lá. Está tudo bem. Quem
ainda não vendeu um irmão, certo? Todos nós cometemos
erros".

Hank Smith:

00:38

Tive alunos e amigos e até minha própria família, meu próprio
eu digo ao longo dos anos, como você perdoa? Como você
perdoa isso? Não estou falando de pequenas coisas. Meu colega
de quarto bebeu meu leite, certo? Você tem que ser capaz de
superar coisas como essas. Mas às vezes as pessoas fazem
coisas que têm um impacto duradouro, como Joseph e seus
irmãos, certo? Isso tem um sério impacto no resto de sua vida e
ele diz: "Eu te perdôo".

Hank Smith:

01:09

Então John, eu vou jogar isto no seu colo. Como você aconselha
os outros a perdoar estas grandes ofensas que vêm na vida?

John Bytheway:

01:18

Bem, Hank, você me perdoará se eu não responder a isso.

Hank Smith:

01:21

Sim. Está bem. Você terá que me perdoar por eu não saber a
resposta.

John Bytheway:

01:27

Podemos chegar a uma conclusão, o que é uma coisa boa, que
eu não posso fazer isso sem Deus.
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Hank Smith:

01:33

Sim.

John Bytheway:

01:33

Eu não tenho forças para oferecer este perdão. Vou ter que
obter ajuda externa e talvez isso seja uma coisa boa para
perceber isso. Há tantos versículos da Escritura que,
intelectualmente, entendemos que temos que perdoar. Eu
perdoarei, a quem perdoarei, de vocês é necessário perdoar a
todos os homens. Ou na oração do Senhor: Perdoai-nos nossas
dívidas como nós perdoamos a nossos devedores ou àqueles
que pecam contra nós.

John Bytheway:

01:56

Mas não acha que é verdade que existem alguns, onde eu acho
que vou precisar da ajuda de Deus para poder largar isso e
seguir em frente ou simplesmente dizer, você toma a justiça e a
misericórdia, e é assim que eu gosto de ver as coisas. Ainda vai
haver justiça e misericórdia, mas vou colocar isso nas mãos de
Deus e deixar que Ele o faça e tenho que seguir em frente.

Hank Smith:

02:17

Acho que isso é sábio, que em algum momento você tem que
dizer, estou entregando isto para você. Vou ter um
encerramento sobre isto. E então você continua voltando a esse
fechamento porque ele vai voltar à sua mente. E então você diz:
"Bem, eu entreguei isto. Eu entreguei isto ao Senhor há muito
tempo. E você pode continuar voltando a esse momento de
dizer, eu tomei uma decisão. Certo.

Hank Smith:

02:39

Lembro-me que Elder Holland diz: "Às vezes é preciso perdoar e
depois perdoar novamente, e depois perdoar novamente".
Portanto, acho que o Senhor sabe que este vai ser um processo
para nós. Não creio que Ele esteja esperando que tudo aconteça
neste momento.

John Bytheway:

02:57

Sim. Não acho que seja instantâneo. Acho que muitos de nós
vamos lutar contra isso e isso faz parte do processo de
crescimento, talvez. Finalmente chegamos a esse ponto em que
dizemos, sabe de uma coisa? Tenho que entregar isto a Deus
porque eu mesmo não posso fazer isso. Ou, preciso de Sua
ajuda para poder perdoar porque não tenho força em mim,
então isso provavelmente é uma coisa boa.

Hank Smith:

03:19

Em Mateus 18, o Salvador fala de um homem que foi perdoado
de uma grande, grande dívida; 10.000 dívidas de talento, uma
quantia incrível. Bilhões de dólares. Então o homem saiu e
procurou um de seus colegas servos que lhe devia um pouco de
dinheiro, uns dois mil dólares.

John Bytheway:

03:36

Como uma centena de pence ou algo assim
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Hank Smith:

03:39

Ele está realmente louco e o leva pela garganta. Ele põe as mãos
sobre ele e diz: "Dê-me o que você deve". E o cara diz: "Eu não
posso fazer isso". Por favor, me perdoe". E o cara diz: "Eu vou te
colocar...". Ele o coloca na prisão e então o cara que o perdoou
da grande dívida, ele o chama de volta e diz: "Ah, aquele servo
malvado. Eu te perdoei, toda essa dívida porque tu me desejas".
Você não deveria ter tido piedade de seu companheiro de
trabalho? Assim como eu tive piedade de ti".

Hank Smith:

04:08

Portanto, há um momento em que o Senhor diz: "Olha, quando
eu te perdoar, espero que tu me agradeças". Dois, aprendam de
mim. Aprenda o quão rápido eu sou para perdoar. Eu quero que
vocês tentem se tornar mais como eu. Quero que você pratique
ser como eu e que seja rápido para perdoar.

Hank Smith:

04:33

Ambos conhecemos Chris Williams, essa incrível história de sua
família. Membros de sua família sendo mortos por um
motorista bêbado e sua decisão. Ele disse que eu tinha que
fazer para perdoar, ou isto me comeria vivo. Ia destruir minha
vida se eu não conseguisse perdoar.

Hank Smith:

04:52

Isso é parte desta idéia de, tenho que tentar isto. E uma coisa
que aprendi com essa parábola é que não vá procurar essas
pessoas e buscar vingança. Não os persiga no Facebook. Não os
persigam on-line. Não vá buscá-los. Isso faz parte do perdão é
que não estou tentando feri-lo. Eu não estou tentando te
procurar. Talvez isso ainda não tenha acontecido em meu
coração, mas minhas ações são, eu estou meio que me
afastando. Será que isso faz sentido? Não estou procurando por
você para machucá-lo.

John Bytheway:

05:23

É apenas um velho ditado, acho eu. Mas quando nos recusamos
a perdoar, queimamos a ponte sobre a qual nós mesmos
devemos atravessar, essa idéia. É que as escrituras, penso eu, às
vezes a chamamos de doutrina da reciprocidade, de se você não
perdoar, nem seu Pai Celestial o perdoará. Vai nos dois
sentidos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois eles
obterão misericórdia. E se eu quero misericórdia, tenho que ser
misericordioso. Se eu quero perdão, tenho que ser
misericordioso. Isso não facilita, mas intelectualmente me ajuda
a entender. Eu tenho que perdoar se eu quero perdão.

Hank Smith:

05:59

Certo. Deveríamos dizer, John, que perdoar não significa que
você vai se colocar de volta em uma situação terrível ou que
você...

John Bytheway:

06:04

Nunca.
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Hank Smith:

06:05

Necessidade de reconciliar-se e que você tem que dizer, hey,
voltar a entrar na minha vida novamente. Se alguém ferir minha
família, eu posso perdoá-los e não permitir que se aproximem
demais da minha família e isso ainda é perdão.

John Bytheway:

06:18

Certo.

Hank Smith:

06:19

O Senhor nunca diz que o perdão tem este aspecto, onde os
dois... Se você conseguir se reconciliar, isso é lindo. Não é?
Acabamos de discutir Jacob e Esaú em nosso podcast e esse é
um belo momento em que os dois se reencontram e podem
reconstruir seu relacionamento, mas às vezes isso não pode
acontecer e tudo bem.

John Bytheway:

06:37

Um exemplo que eu penso é que Nephi chegou a um ponto em
que, 2 Nephi 4, Lehi morre. 2 Néfi 5. Eu só tenho que ir.

Hank Smith:

06:46

Eu tenho que me separar.

John Bytheway:

06:48

Não há reconciliações. Tenho que me separar de minha família,
que deve ter partido seu coração. Talvez Lehi tenha dito,
manter a família unida. Talvez Nephi tenha tentado, mas eu só
tenho que ir. Ele podia perdoar, mas não ficou porque era muito
perigoso. Talvez isso seja um bom exemplo do que você estava
dizendo há um minuto atrás.

Hank Smith:

07:09

Sim.

John Bytheway:

07:09

Você não traz sua família para uma situação ruim porque eu
perdoo. Você pode perdoar, mas talvez precise se separar e
talvez isso esteja abrindo mais do que queremos enfrentar
agora mesmo.

Hank Smith:

07:19

Mas é preciso que haja limites. Você está bem para ter limites
que se protejam.

John Bytheway:

07:26

Certo.

Hank Smith:

07:26

Certo. Acho que há muita base bíblica para isso. Lembro-me do
Presidente James E. Faust, alguns de nossos ouvintes mais
jovens nem se lembrarão quem é, mas ele era um dos meus
oradores favoritos quando eu era criança. Lembro-me de sentar
na reunião do sacerdócio, na sessão do sacerdócio e sentar e
observá-lo e ele tinha Parkinson. Ele tremia e sua última
conversa, podemos ver isso. Fácil, basta usar o seu Google e dar
uma olhada nele e procurar James E. Faust, perdão. Será a
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primeira coisa que surgirá e sua última conversa foi sobre
perdão e foi uma conversa incrível e centrada nisto.
John Bytheway:

08:00

São os Amish? A história dos Amish?

Hank Smith:

08:03

Estes Amish. Esta terrível, terrível tragédia destes tiroteios que
ocorreram em uma escola ali e a maneira como eles chegaram
até a família do atirador para consolá-los. Esta idéia de que eles
também estão em um lugar ruim e nós precisamos ajudá-los.
Foi um momento lindo, lindo. Realmente foi.

John Bytheway:

08:26

Esse é um recurso muito bom para apontar as pessoas também,
porque isso teve um impacto sobre mim. Lembro-me dessa
conversa, especialmente porque ele estava falando de pessoas
que não são da nossa fé, mas de pessoas que tinham poder para
perdoar. Essa foi uma ótima conversa.

Hank Smith:

08:40

Sim. Portanto, lembre-se que eu acho, John, que isto é um
processo, não um evento. Você pode ter que perdoar uma e
outra vez, mas seu coração está no lugar certo. Você quer que
isto aconteça. E, como você disse, talvez precisemos terceirizar
um pouco isso e trazer Deus e dizer: "Preciso de sua ajuda". Eu
não posso perdoar. Você tem que me dar ajuda e depois deixar
o Senhor fazer seu trabalho.

Hank Smith:

09:03

Bem, esperamos que isto tenha sido útil. Queremos que você
venha se juntar a nós em nosso podcast completo. Venha se
juntar a nós esta semana. Estamos com o Dr. Mike Wilcox
falando sobre Joseph do Egito e a pessoa incrível que ele se
tornou e como ele foi capaz de perdoar seus irmãos.

Hank Smith:

09:16

Mas se você não puder fazer isso, tudo bem. Venha se juntar a
nós na próxima semana para mais um FollowHIM Favoritos.
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