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"Ele Engolirá a Morte na Vitória"

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:

O Élder Bruce C. Hafen e a Irmã Marie Hafen juntam-se a nós para um Episódio especial de Páscoa sobre
a Expiação de Jesus Cristo através de uma discussão sobre Adão e Eva, sua recepção da Expiação, e as
ordenanças do templo.

Parte 2:
Elder Hafen e Sister Hafen retornam. Páscoa, Parte II.
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Parte 1
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00:00 Parte 1 - O Ancião Bruce Hafen e a Irmã Marie Hafen
01:07 Introdução dos Hafens
05:40 Adão e Eva ensinam sobre o Salvador através do Livro de Moisés
07:25 Adão e Eva nos conectam ao templo
09:50 A história de Adão e Eva está recebendo a Expiação
11:36 O Livro de Moisés e o templo introduzem a perspectiva
15:26 A fonte batismal é geralmente o ponto mais baixo do templo
18:45 Aprendemos e crescemos através da experiência
20:03 Adão e Eva são batizados
21:45 Três categorias de bênçãos para a Expiação
25:56 Selado para o Salvador
29:17 Subimos em templos
32:33 Todas as ordenanças começam com a fé
35:11 Saímos do templo para viver as ordenanças e os princípios do evangelho
37:51 Eva e Adão escolhem a alegria e a miséria (e as crianças)
41:06 Os Hafens compartilham uma história pessoal sobre a criação de filhos
44:17 Lamentação de Poema de Arta Romeny Ballif
52:21 Fim da Parte I

Parte 2
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

00:00 Parte II- O Élder Bruce Hafen e a Irmã Marie Hafen
00:07 A obediência e depois a compreensão
05:44 Os Hafens compartilham uma história pessoal de um amigo que está passando por
quimioterapia
08:55 Adão e Eva e um templo de selagem
10:24 Jesus agora pede coração partido e espírito contrito
14:17 Caridade
18:10 Adão e Eva crescem em seu entendimento e em seu relacionamento um com o outro
19:10 A palestra do Élder Hafen "O amor não é cego" e o livro da Hafen "A fé não é cega
21:35 Elder Hafen compartilha uma história pessoal sobre um missionário na Alemanha
24:48 Como você mantém seu coração aberto?
27:28 Fim da Parte II
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Informações biográficas:

Bruce Hafen cresceu em St. George, Utah. Após servir uma missão na Alemanha, ele conheceu
Marie Kartchner de Bountiful, Utah, na BYU. Eles se casaram em 1964.
Elder Hafen recebeu um bacharelado da BYU e um doutorado Juris da Universidade de
Utah. Depois de exercer a advocacia em Salt Lake City, ele foi para a BYU em 1971 como
membro da faculdade original da nova Faculdade de Direito da BYU. Ele lecionou e publicou
pesquisas sobre direito de família e direito constitucional.
Ele serviu como Presidente da BYU-Idaho de 1978 a 1985. Depois foi reitor da Faculdade
de Direito da BYU e mais tarde serviu como o Provost-o segundo em comando-na BYU. Ele foi
chamado como Autoridade Geral em tempo integral em 1996, servindo em presidências de área
na Austrália, América do Norte e Europa. Ele também serviu na sede da Igreja como assessor do
Departamento do Sacerdócio, das presidências auxiliares gerais, da História da Igreja e do
Departamento do Templo. Ele se tornou uma Autoridade Geral Emérita em 2010 e depois
serviu como presidente do Templo de São Jorge. Mais recentemente, ele serviu como Presidente
do Comitê Corretivo SUD de Utah, supervisionando as filiais da Igreja nas prisões estaduais de
Utah e nas cadeias do condado. Ele é autor de vários livros sobre tópicos evangélicos, incluindo
a biografia do Élder Neal A. Maxwell, e livros sobre o casamento, o templo e o Atonemen incluindo The Broken Heart and Covenant Hearts.
Marie K. Hafen é uma dona de casa e professora. Ela tem mestrado em inglês pela BYU e
ensinou Shakespeare, escrita para calouros e Livro de Mórmon na BYU-Idaho, na Universidade
de Utah e na BYU. Ela também fez parte do Conselho Geral das Moças, do Conselho de
Administração do Deseret News, e foi matrona do Templo St. Ela editou e foi co-autora de livros
com seu marido, incluindo The Contrite Spirit e, mais recentemente, Faith Is Not Blind.
Os Hafens têm sete filhos e 46 netos.
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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:

00:01

Bem-vindo ao Follow Him, um podcast semanal, dedicado a
ajudar indivíduos e famílias com seu estudo Come Follow Me.
Eu sou Hank Smith.

John Bytheway:

00:09

E eu sou John Bytheway.

Hank Smith:

00:10

Nós adoramos aprender.

John Bytheway:

00:11

Nós adoramos rir.

Hank Smith:

00:13

Queremos aprender e rir com você, pois juntos O seguimos. Olá
a todos. Bem-vindos a segui-Lo. Meu nome é Hank Smith. Eu
sou seu anfitrião e estou aqui com meu co-apresentador John
Bytheway. Olá, John Bytheway.

John Bytheway:

00:33

Eu preciso de uma cadeira de escritório que reflita esse
adjetivo...

Hank Smith:

00:35

Springy. Sim, porque John Spring está no ar e são as férias. É o
nosso feriado da primavera. É a Páscoa. Que grande dia! Seus
filhos gostam tanto dele quanto meus filhos? Meus filhos
adoram as férias da Páscoa. Está ficando quente. Eles estão
entusiasmados por estar lá fora e se divertir. John, eu só não sei
como expressar o quanto estamos entusiasmados. Vou apenas
dizer, John, diga ao nosso público o quanto somos abençoados
hoje. Como somos sortudos, abençoados e entusiasmados.

John Bytheway:

01:07

Temos Elder Bruce C. Hafen e Irmã Marie K. Hafen. E Hank, eu
tenho uma história pessoal. Não sei se o Élder Hafen vai se
lembrar disso, mas quando ele era o reitor da BYU, eu não sabia
o que significava reitor. Pensei que se a BYU estivesse em Orem,
talvez esse título fosse o Oremst.

Elder Hafen:

01:28

Em Burley, Idaho, significa o Burliest.

John Bytheway:

01:30

The Burliest, aí está. Se estivesse em Idaho. Eu estava lendo algo
de Elder Hafen e ele falou sobre jovens adultos passando por
uma Kirtland de suas vidas, excitação e construção e
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crescimento e uma espécie de período Nauvoo onde as coisas
simplesmente não estão indo bem. E ele falou sobre a
experiência de se apaixonar. Eu estava intensamente curioso
sobre isso, porque não estava acontecendo para mim. E não me
lembro como, devo ter ligado para o escritório de Elder Hafen e
dito: "Posso lhe fazer algumas perguntas sobre isso"?
John Bytheway:

02:03

E ele me encontrou no refeitório Deseret Towers lá e passou um
almoço inteiro comigo. O fato de que ele pegaria um aluno ao
acaso e levaria uma hora inteira para conversar comigo durante
aquele almoço diz muito mais do que a biografia que vou ler
sobre quem é Elder Hafen. Nunca vou esquecer aquela gentileza
que você me mostrou naquele dia. E você resolveu todos os
meus problemas na questão de...

John Bytheway:

02:30

De qualquer forma, então deixe-me ler uma biografia mais
formal. O Élder Bruce C. Hafen foi chamado para o Primeiro
Quórum dos Setenta em 1996. Tem sido um Emérito da
Autoridade Geral desde 2010. Um estudioso de direito de
família reconhecido internacionalmente. E sei disso porque ele
falou no Congresso Mundial das Famílias, na Suíça, em 1999. E o
relatório que ouvi foi que ele foi interrompido por oito ovações
de pé. Ele serviu como Presidente da BYU, Idaho. Faço com que
todos os meus alunos leiam a melhor palestra que já ouvi para
jovens adultos solteiros chamada O Evangelho e o Amor
Romântico, que foi reimpressa na nova era de 2002 durante
uma edição do Valentine. Presidente da BYU Idaho, reitor da
Faculdade de Direito da BYU, reitor da BYU, dois de seus livros
anteriores ganharam o prêmio de melhor livro do ano da
Deseret Book, o Coração Quebrado, em 1989.

John Bytheway:

03:27

Muitos de nossos ouvintes terão lido isso. A Disciples Life, uma
biografia de Neil A. Maxwell em 2002 e recentemente serviu
como Presidente do Templo St. George Utah. Agora Marie K.
Hafen lecionou na BYU, Idaho, na Universidade de Utah e na
BYU Provo. Aulas em Shakespeare, escrita e, o Livro de
Mórmon. Ela tem sido autora contribuinte de vários livros,
inclusive com seu marido, Corações de Aliança, Por que o
Casamento Importa, Como Fazer Durar e O Espírito Contínuo,
Como o Templo nos Ajuda a Aplicar a Expiação de Cristo. Ela
serviu no Conselho Geral das Jovens Mulheres, no Conselho de
Diretores do Deseret News e como matriarca do Templo de São
Jorge Utah. E nesta parte você talvez precise nos atualizar, os
Hafens são muito gratos por serem os pais de sete filhos e avós
de 46?

Irmã Hafen:

04:15

Sim. E eu acho que é o fim.
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Elder Hafen:

04:18

Introduzimos uma nova linha de produtos. Agora temos
bisnetos.

John Bytheway:

04:23

Não brinca. Isso é maravilhoso. E li essa biografia de um dos
meus livros novos favoritos, Faith Is Not Blind (Fé não é cega). E
você pode ver meus marcadores de página. Esses são todos
bookmarks legítimos para coisas maravilhosas que eu usei em
minhas aulas. Este livro tem sido uma verdadeira bênção para
mim em minha aula do Livro de Mórmon e do Novo Testamento
é algumas das idéias que estão lá.

Hank Smith:

04:46

Muito raramente John, eles têm toda a faculdade de religião da
BYU lendo um livro, mas o fizeram nesse livro.

John Bytheway:

04:52

Sério?

Hank Smith:

04:53

Sim. Todas as faculdades de religião.

John Bytheway:

04:55

Acho que um dos maiores insights aqui que me abençoou e
espero que meus alunos, todos nós conhecemos a promessa do
Moroni do versículo quatro, mas o versículo três é: "Ponderai
quão misericordioso Deus tem sido desde a criação de Adão até
este momento e ponderai em vossos corações". Isto vos enche
de gratidão". E esta idéia de que a gratidão é a porta de entrada
para a revelação foi um belo pensamento para mim, aprecio
muito as idéias aqui contidas.

Hank Smith:

05:22

Elder e Sister Hafen, bem-vindos.

Irmã Hafen:

05:24

É um privilégio estar aqui.

Hank Smith:

05:26

Oh, você é gentil. Sentimo-nos como se estivéssemos do lado
privilegiado. O que queremos fazer aqui hoje, Elder e Sister
Hafen é realmente entregar as rédeas a vocês dois. O que você
gostaria que nosso público soubesse, sentisse e ouvisse?

Elder Hafen:

05:40

Bem, obrigado Hank. Somos muito gratos por estarmos aqui.
Temos o maior respeito por vocês dois. Vocês têm um formato
de conversa para seu show. Esperamos que você interrompa,
faça uma pergunta, faça um comentário à medida que
avançamos. E por isso, sinta-se à vontade para fazer isso.
Quando você nos convidou para vir falar sobre o programa da
Páscoa, pensamos: "O que o Antigo Testamento tem a dizer
sobre a Páscoa além das profecias da vinda de Cristo"? E então
nos lembramos, quando começamos este curso no início do
ano, a primeira parte dele não era o Antigo Testamento como
tal. Foi a tradução de Joseph Smith do Gênesis, que se tornou o
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Livro de Moisés. E isso está cheio de doutrina e perspectiva
sobre a Páscoa. Isso nos levou a querer nos concentrar na
história de Adão e Eva vinda do livro de Moisés, que é um
grande tesouro para a igreja.
Elder Hafen:

06:39

É provavelmente a mais significativa coleção de doutrinas sobre
a Expiação, pois tentaremos apenas arranhar a superfície de
hoje, que temos. Não é tão apreciada e conhecida como deveria
ser. Por isso, encorajamos isso e esperamos que o que
dissermos possa empurrar as pessoas para dentro do Livro de
Moisés. Talvez eu pudesse apenas falar sobre nosso interesse
na Páscoa e no Livro de Moisés e do Salvador. Temos notado
nos últimos anos que muitas pessoas estão falando sobre a
Expiação muito mais do que no passado. Falamos sobre isso
sem parar, e é assim que deve ser. Falamos de Cristo. Nos
alegramos com Cristo, mas como temos ouvido isto ao longo
dos anos, antes de tudo, estamos muito gratos porque está nos
corações e mentes dos Santos dos Últimos Dias.

Elder Hafen:

07:25

É lindo. E nós torcemos por isso. Como ouvimos, no entanto,
ocasionalmente detectamos que estamos passando por cima da
superfície ao acreditar que a Expiação é de alguma forma uma
palavra que reúne tudo o mais no evangelho. E se você diz que a
Expiação fez isso, isso é realmente tudo o que você precisa
saber. E certamente não é ruim, mas há muito mais.
Gostaríamos de falar sobre o que mais é isso. E nossa base para
isso, é a história de Adão e Eva, e isso nos conecta ao templo.
Teremos muito a dizer sobre o templo hoje. Você perguntou
antes sobre as experiências na Páscoa. Uma das minhas
favoritas é ser convidado quando eu era adolescente para ir
com algumas outras crianças, por volta das seis da manhã do
domingo de Páscoa, fomos convidados dentro do templo de São
Jorge.

Elder Hafen:

08:15

Tomamos todas as ruelas dos fundos, por assim dizer. E fomos
convidados a subir por um par de camarins, subir algumas
escadas e subir outras escadas. E eu pensei que estávamos
sendo levados em cativeiro. Eu não sabia o que estava
acontecendo, mas depois abrimos uma pequena porta que nos
levou para fora da varanda, estávamos do lado de fora. E eu
nunca tinha visto aquela vista de São Jorge antes. E o sol estava
apenas nascendo no leste. Cantamos para as crianças que
estavam no terreno do templo bem abaixo, Deus amou tanto o
mundo que deu Seu Filho unigênito para que todo aquele que
nele acreditasse pudesse ter a vida eterna. E você pode ver que
isso me afeta mesmo depois de todos estes anos, foi lindo. Foi
memorável. E hoje vamos concluir algumas coisas sobre o
Templo St. George.
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Hank Smith:

09:04

Aqueles de nós de São Jorge sabem que é o único templo
verdadeiro e que todos os outros templos são apêndices do
Templo de São Jorge. Porque eu cresci em São Jorge e por isso,
quando você começa a falar sobre aquele edifício, essa é a
minha infância. Esse sou eu indo para os batismos para os
mortos. Sou eu quando adolescente, que vou sentar-me fora do
terreno do templo e apenas refletir e pensar. E assim, qualquer
história que você possa contar sobre o Templo St. George, por
favor, compartilhe. Eu sempre digo, nós tínhamos Kirtland,
tínhamos Nauvoo, ambos eram aquecedores para o terceiro.

Irmã Hafen:

09:37

E conseguiu o acordo completo.

Elder Hafen:

09:40

Quando fomos chamados para ir àquele templo em 2010, não
percebemos o que nos aguardava. Alguns anos atrás, eu estava
conversando com um bom amigo, não me lembro do assunto
em geral, mas ele sempre foi atencioso ao fazer boas perguntas.
E ele disse: "Os templos contêm todas estas imagens de Cristo.
Cristo é o centro do evangelho". Ele é o centro do templo. Mas
o dom do Templo é todo sobre Adão e Eva, quem são Adão e
Eva? Por que o dom do Templo não se concentra na vida de
Cristo"? Aqui estamos nós na Páscoa e vamos falar sobre Adão e
Eva. Mas é por causa da conexão entre Adão e Eva e o Salvador.
Neste sentido, a história da vida de Cristo é a história de dar a
Expiação. A história de Adão e Eva é a história de receber a
Expiação.

Elder Hafen:

10:32

Deixe-me dizer isso novamente. A história da vida de Cristo é a
história de dar a Expiação. A história de Adão e Eva é a história
de receber a Expiação. Somos nós. Podemos olhar para eles no
templo uma e outra vez e dizer: "Sou eu, essa é a história da
minha vida". Ótimo, porque estamos no templo para receber a
Expiação. É agradável os insights, a perspectiva. E então vamos
falar um pouco sobre isso. Penso que em algum lugar teremos
um visual que mostre uma imagem do Templo St. George, isso é
para o benefício de Hank.

Hank Smith:

11:06

Oh, lindo.

Elder Hafen:

11:09

Vamos nos referir a essa foto e a algo que a acompanha.

Hank Smith:

11:13

Foi aí que minha esposa e eu fomos selados. Eu provavelmente
deveria acrescentar isso à lista de grandes coisas que
aconteceram lá. Ela vai dizer: "Lá vai você".

John Bytheway:

11:19

"E quanto a esse?"
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Elder Hafen:

11:22

Marie e eu também fomos selados lá, Hank. Isso provavelmente
foi antes de você ter começado este programa.

Irmã Hafen:

11:26

Antes de ter começado sua vida.

Hank Smith:

11:31

Isso pode ter sido um tempo antes de mim, mas não muito
mau, muito longe, eu não acho.

Elder Hafen:

11:36

Uma das perspectivas que tiramos de nosso estar no templo e
pensar em algumas das questões que tínhamos era perceber
que o templo nos dá uma perspectiva cósmica e eterna quando
jovens ou pessoas mais velhas viriam em busca de seu próprio
dom. E cada um de nós teve a oportunidade de conversar com o
irmão ou com a irmã, para apresentá-los ao templo e fazer-lhes
suas perguntas antes de começarem a receber seu dom. E
muitas vezes eu perguntava às pessoas se elas tinham lido o
Livro de Moisés, a maioria não tinha, e eu as encorajava a lê-lo.
E começa com esta perspectiva incrível que Moisés foi dado
onde ele vê todas as criações e fala com o Senhor. E ninguém
estava falando de coisas específicas, como quais são as
dimensões das roupas do meu templo? E era uma perspectiva
cósmica.

Elder Hafen:

12:28

Não faz muito tempo, um de nossos netos ia numa missão e
perguntou se estaríamos disponíveis para conversar com ela por
alguns minutos, apenas para lhe dar algumas pistas sobre como
se preparar para o templo. E ela é uma garota maravilhosa,
cheia de diversão e muito brilhante. Sabíamos que essa seria
uma ótima conversa. Enquanto conversávamos, decidimos
contar a ela em uma palavra, o que tínhamos visto com essa
perspectiva, o que descobrimos no templo. Eu lhe perguntei:
"Vamos começar com, queremos falar sobre o cosmos. Você
provavelmente não sabe o que é o cosmos, a menos que pense
em Cosmo-".

John Bytheway:

13:04

Na BYU.

Hank Smith:

13:04

Na BYU.

Elder Hafen:

13:07

Mas depois usamos isto como adjetivo. "Você sabe o que
significa cósmico?" E ela disse: "Eu trabalho em uma pequena
padaria e temos alguns brownies cósmicos". Isso ajuda?"

Hank Smith:

13:22

Provavelmente não era exatamente o que você estava
pensando, mas, tudo bem.

Elder Hafen:

13:25

Ela disse: "Bem, sim, há outros brownies, mas esses eram bons".
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Elder Hafen:

13:30

Nós lhe contamos o que acabamos de dizer sobre a história de
Adão e Eva é a história de receber a Expiação. Mas como uma
história contada de um ponto de vista cósmico, o que significa
mais ou menos a perspectiva eterna. Quando olhamos para
nossas dificuldades em nossas vidas, a partir dessa enorme
perspectiva eterna, eles olham de maneira muito diferente. É
como olhar para trás em sua primeira infância, seja como for, se
fosse difícil ou se você não pudesse entendê-la. Você pensará
de maneira diferente à medida que envelhecer, à medida que o
evangelho se tornar mais claro.

Elder Hafen:

14:02

Podemos olhar para o Adão e Eva já que essa é a história de
receber a Expiação e dizer: "Olhe para isso". Oh, eles tiveram
tantos problemas difíceis". E então observamos como o templo
os ajuda a lidar com esses problemas e a entender o que fazer
com eles e com eles. E o papel do Salvador em ajudá-los com
eles. Adão e Eva nos acompanham através do dom. Eu
encorajaria as pessoas a pensar sobre isso. Quando passam pelo
templo, com que freqüência você ouve falar de Adão e Eva? É o
tempo todo. Incluindo até o fim do dom do templo. Nós somos
Adão e Eva. Voltemos à história de Adão e Eva. Como vemos no
Livro de Moisés para enfatizar novamente, é a história de
receber a Expiação.

John Bytheway:

14:45

Como recebemos a Expiação? Observamos nossos primeiros
pais e como eles a receberam e fazemos o que eles fizeram.

Elder Hafen:

14:51

E é sobre essa história que se trata o dom. Conversamos com
várias pessoas durante nosso tempo no templo sobre
arquitetura e o projeto original daquele templo. Esse templo foi,
como você disse Hank, o primeiro a ser construído depois que
os santos deixaram Nauvoo. Foi antes de Manti ou Logan ou Salt
Lake, como nos disse um dos consultores de arquitetura da
igreja, quando ele estava lá, olhando para o templo: "Este é o
templo de José". E em todas as dimensões, é extremamente
próximo do projeto do Templo de Nauvoo.

Elder Hafen:

15:26

E mostra na forma como está montado o caminho que Adão e
Eva vão percorrer. Alguém vindo ao templo nos primeiros dias,
começou com o batismo, é claro. Agora temos batismos e
fontes para a maioria das pessoas, mas eu fui batizado no
Templo de São Jorge. E quando alguém é batizado pelos mortos,
você começa, e você mencionou isso, Hank você fez esses
batismos pelos mortos. Essa é a primeira ordenança feita no
templo.

Irmã Hafen:

15:53

E está no porão. Está...
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Elder Hafen:

15:54

Está no porão. Sim. Isso é simbólico e importante porque cada
passo que damos depois desse batismo é um passo ascendente.
O Presidente McKay disse uma vez sobre as ordenanças do
templo: "É um passo a passo de ascensão para a presença
eterna". Vamos voltar para casa a pé. Como vai a caminhada?
Bem, vamos para as ordenanças iniciáticas, depois vamos para o
dom, e depois vamos para a sala do teto. E assim é. Vamos falar
sobre cada um desses passos. Vamos olhar agora
especificamente mergulhando um pouco mais fundo. Quando a
doutrina do batismo foi explicada pela primeira vez pelo
Senhor? Ele a ensinou a Adão, está bem ali, na Pérola de Grande
Valor. Como dissemos, eles foram os primeiros a recebê-la. E
Adão foi maravilhosamente inquisitivo. Quando lhe foi dito para
batizar sua família e outras pessoas, ele disse: "Por quê? Por
que fazemos isto?".

Elder Hafen:

16:48

E o Senhor lhe disse, isto está em Moisés 6:48 e o que se segue:
"Por que os homens devem se arrepender e ser batizados"? E o
Senhor lhe respondeu. Isto está em 6:53 a 55. "Eu te perdoei a
tua transgressão no Jardim do Éden". O Filho de Deus expiou a
culpa original. Em que os pecados dos pais não podem ser
respondidos sobre a cabeça dos filhos, pois eles são inteiros, WH-O-L-E, inteiros desde a fundação do mundo que está apenas
repleto de doutrina significativa". Voltaremos a isso. A versão
fácil de entender essas frases está no Segundo Artigo de Fé para
Hank e John que ainda estão trabalhando nos Artigos de Fé,
este é o que começa.

John Bytheway:

17:36

Nós acreditamos.

Irmã Hafen:

17:37

Ainda estamos todos trabalhando neles.

Hank Smith:

17:38

Que acreditamos um. Eu me lembro desta, que acreditamos.

Elder Hafen:

17:42

Este diz: "Os homens serão punidos por seus próprios pecados e
não pela transgressão de Adão". Muitos de nós memorizamos
que crescendo e o mergulho mais profundo disse: "O que isso
significa? Por que é significativo"? As outras igrejas cristãs estão
fazendo o melhor que podem com o que têm. Sua compreensão
da natureza da humanidade, homens ou mulheres, da natureza
dos homens, quando essas pessoas nascem, é que são más
porque estão manchadas com o pecado de Adão e Eva.

Elder Hafen:

18:11

E é por isso que algumas igrejas acreditam que as crianças têm
que ser batizadas imediatamente. Se elas morrem sem serem
batizadas, então elas podem ficar perdidas para sempre por
causa da mancha. O Senhor disse a Adão, não há nenhuma
mancha. Você pode ver como isso nos ajuda a entender, nossa
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doutrina relacionada a outras igrejas. Como é a visão da
restauração da Expiação? Como vemos o propósito da Expiação
de maneira diferente?
Elder Hafen:

18:36

O Senhor usou a palavra, inteiro. A seção 93 de Doutrina e
Convênios, diz que todos nós somos inocentes quando
nascemos, junte essas palavras, inteiros, inocentes, é único. E é
muito diferente do mal. E é diferente do bem, eu poderia dizer.
Nós precisamos da Expiação, mas por quê? Por que precisamos
dela? Se a mancha de Adão foi removida de nós, como o Senhor
disse a Adão? Bem, no Livro de Moisés, onde ele fala das
crianças, elas crescem e experimentam um mundo que está
sujeito ao pecado. E todos nós o experimentamos. Nós fazemos
coisas pecaminosas. Geralmente quando somos jovens, sem
mesmo saber, é por isso que não somos responsáveis antes dos
oito anos. Então o Senhor oferece esta explicação adicional
falando dos filhos de Adão: "Eles sentem o gosto amargo que
podem saber para premiar o bem". "O ponto ali é que
aprendemos e crescemos com a experiência.

Elder Hafen:

19:31

A Expiação não se trata apenas de apagar marcas negras, mas
também de desenvolvimento. E assim, Adão e Eva enquanto
atravessam as salas do templo, é desenvolvimentista, eles estão
aprendendo, estão crescendo. Quando eles entendem o pecado
no jardim e se arrependem, eles voltam para o porão do templo
e começam de novo? Não, eles continuam porque isto faz parte
da experiência geral até que eles vão para a vida celestial.

Elder Hafen:

20:03

Acho que poderia resumir com este, por causa da Expiação de
Cristo, podemos aprender com nossa experiência sem sermos
condenados por ela. Podemos aprender com a nossa
experiência sem sermos condenados por ela. De fato, erros e
adversidades podem promover o crescimento se engajarmos o
Senhor em nos ajudar a aprender com esses erros. Há uma
palavra neste visual que fala de confirmação. Estamos passando
por etapas. Você tem o batismo de Adão. Depois o de Eva é
confirmado.

Elder Hafen:

20:36

Ele recebe o dom do Espírito Santo. Isso está bem ali no Livro de
Moisés, diz: "Adão assim foi batizado, nasceu do Espírito,
tornou-se vivificado no homem interior". E o Senhor disse:
"Foste batizado com fogo e com o Espírito Santo". Assim, Adão
se tornou discípulo de Cristo. E isto continua, este mesmo
versículo ou o próximo diz que Adão, por causa de sua
confirmação, é um discípulo de Cristo "segundo a ordem do
Filho de Deus", o que me sugere que ele também recebeu o
sacerdócio. Adão está agora pronto para começar a percorrer o
caminho do pacto. E nós gostamos muito do que o rei Benjamim
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diz sobre o discipulado, caminhando por esse caminho do pacto.
Porque ele explicou ao seu povo quando eles queriam fazer
seus convênios para se tornarem os filhos de Cristo e caminhar
nesse caminho, ouvir o que o rei Benjamim disse a eles.
Elder Hafen:

21:29

Eles entrarão em um relacionamento com Cristo. Ele é o pai de
sua progressão, eles são novas criaturas em Cristo. E agora, o
que vai acontecer? No conselho de Benjamin ao seu povo, ele
lhes diz que eles vão experimentar coisas difíceis. Eu não vou
tentar entrar em tudo isso. Mas quando o lemos, aprendemos
sobre o que viemos a identificar como três categorias de
bênçãos para a expiação.

Elder Hafen:

21:55

O primeiro, é claro, é a redenção. Redenção da morte, redenção
do pecado. Mas há mais. Adoro a maneira como podemos ler
um versículo do Antigo Testamento que é realmente claro e
forte sobre isso. Isaías 43, Jeová diz: "Eu te redimi, tu és meu". E
porque somos Seus, ele diz em 41 e 10: "Eu te fortalecerei, eu te
ajudarei". As bênçãos fortalecedoras da Expiação vêm junto
com e depois das bênçãos redentoras. E então a categoria final
em nosso crescimento e no que vemos com Adão e Eva, como
explicaremos as bênçãos fortalecedoras levam a que sejamos
aperfeiçoados Nele.

Elder Hafen:

22:36

Se atendermos às condições, estas são bênçãos condicionais.
Moroni nos diz muito claramente como as bênçãos de
aperfeiçoamento estão ligadas a este processo. "Vinde a Cristo
e aperfeiçoai-vos n'Ele". Isso é dos versículos finais do Livro de
Mórmon. É tão poderoso, mas ele afirma as condições dessas
bênçãos da expiação. Se cumprirmos as condições, recebemos
essas bênçãos. "Vinde a Cristo, aperfeiçoai-vos nEle, por Sua
graça, podeis ser perfeitos em Cristo". ”

Elder Hafen:

23:09

Nesse caminho, se formos fiéis à nossa parte dos convênios, por
causa de Sua Expiação, Ele estende essas bênçãos através de
nosso relacionamento com Ele. Esse é um ponto que realmente
vale a pena fazer. De onde vem tudo isso? Isto é algo novo com
o Salvador? Não, é apenas parte do que acontece quando
percorremos o caminho do convênio. O Presidente Nelson
entende e ensina isto tão claramente. Ele disse em uma de suas
conferências há apenas alguns anos: "Não há nenhuma
entidade amorfa chamada Expiação sobre a qual possamos
chamar de suco, cura, perdão ou poder.

Elder Hafen:

23:44

Jesus Cristo é a fonte. Seu poder expiatório é melhor
compreendido e apreciado quando o expressamos e o
conectamos claramente a Ele". Esse é o fim dessa citação do
Presidente Nelson, e é linda. Eu acrescentaria apenas que a
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Expiação é o que qualifica Cristo para dar a Seus seguidores
estas bênçãos. A questão é que é porque Ele realizou a expiação
que lhe foi dada, eu diria apenas o poder de estender estas
bênçãos a nós, esse é o papel Dele. E sobre esta base, aqui está
outra frase. E você vai notar que esta será um eco do templo.
Elder Hafen:

24:22

Mosias diz a seu povo que se eles permanecerem neste
caminho do pacto e forem firmes e imóveis, sempre abundantes
em boas obras, o Senhor, Deus os selará como Seus. O quê?
Vamos ser selados a Cristo? Sim, essa é uma palavra do templo.
Agora escute este eco, que está mais ou menos no espelho. A
imagem inversa nos é dada no Livro de Mórmon, mas nós
tropeçamos nisto há alguns anos. Amulek está ensinando ao
povo e ele lhes ensina que se eles escolherem amar a Satanás
mais do que a Deus, eles se tornarão, não nascem assim, mas se
tornarão carnais, sensuais e demoníacos. Amuleque disse,
eventualmente, que "Satanás te sela o dele", nos
surpreendendo, que as mesmas palavras seriam ditas. De
alguma forma, isso é realmente arrepiante para mim.

John Bytheway:

25:16

Isso é arrepiante. Já falei disso em minhas aulas antes, para
quem você prefere ser selado? Quando você olha para isso, isso
é Alma 34, certo?

Elder Hafen:

25:26

Sim.

John Bytheway:

25:27

Sim, exatamente. O diabo te sela o dele. Eu sou como, whoa,
isso não soa como o que qualquer um desejaria.

Elder Hafen:

25:34

Bem, e é uma descrição da vida que teremos John. Satanás quer
que sejamos infelizes como ele é. Portanto, essa é uma vida de
miséria. E o que o Salvador quer, tornar-se um santo, através da
Expiação que é diferente da carnal, sensual e diabólica,
completamente oposta. E então a natureza de nossa vida é a
alegria.

John Bytheway:

25:56

Posso voltar por um segundo? Oh, o fim de Moisés 6 aqui. Isso é
tão bom. Versículo 66, "Tu és batizado com fogo e com o
Espírito Santo". Versículo 67, "Tu estás segundo a ordem Dele",
e essa é a linguagem do sacerdócio, o santo sacerdócio segundo
a ordem do Filho de Deus, mas depois versículo 68, "Eis que és
um em mim". E quando vi isso, pensei que essa palavra, que
meu entendimento é que os tradutores do Rei James, meio que
inventaram a Expiação, at-one-ment, você é um comigo e
amarra tudo isso ali mesmo no versículo 68. Vós sois um em
mim. Portanto, aqui está a Expiação de Jesus Cristo
trabalhando.
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Elder Hafen:

26:37

Obrigado por essa, John. Para mim, isso é o que significa. Para
ser selado a Ele em uma só vez.

Irmã Hafen:

26:43

E se Adão e Eva estão recebendo a Expiação ao máximo, eles
estão seguindo Cristo porque Ele é o pai de...

Elder Hafen:

26:52

E para onde vamos? Estamos seguindo-o até...

Irmã Hafen:

26:54

Sim, nós O seguimos. Acho que isso tem alguns ecos. Não é para
você?

John Bytheway:

26:59

Sim. Siga-o. Eu gosto do som disso.

Elder Hafen:

27:02

Sim. Sim. É interessante, será que vamos segui-lo para sempre?
Bem, há um destino para segui-Lo até o quê? Até que sejamos
selados a Ele e com nossos próprios selos, então estaremos um
com o outro, um com Ele. E, é claro, então novos mundos se
abrem.

Irmã Hafen:

27:22

Sim. E então nós somos como Ele.

Elder Hafen:

27:23

Marie gosta de dizer: "Se não somos como Ele, não podemos
estar com Ele". E a maneira como somos como Ele é
exatamente aquilo de que temos falado.

Hank Smith:

27:33

Sim. Aqueles de vocês que não estão assistindo no YouTube
estão totalmente bem. Podemos disponibilizar estes gráficos
em nosso site, followhim.co, followhim.co, venha até aqui e nos
certificaremos de que todos estes gráficos estejam disponíveis
para vocês. Então, aqueles de vocês que estão dirigindo, mãos
no volante, olhem para frente, venham nos encontrar.
Descreveremos o que estamos vendo para vocês. Mas se
quiserem vir mais tarde ao site, venham até lá e nós os
forneceremos para vocês.

Elder Hafen:

27:59

Bem, acabamos de aludir a isto sobre onde a viagem vai, onde
ela termina. E quando comparamos isso com o que estávamos
dizendo, quando Adão foi batizado e quando somos batizados
às oito. Do que se trata esta viagem? Eles não entenderam Adão
e Eva. Eles entendiam tão pouco realmente. E então, através de
uma vida inteira de aprendizagem, de descoberta, de
obediência e de tudo o que vai com ela, eles chegaram ao ponto
de que estávamos falando. Isso me faz pensar naquelas linhas
memoráveis de T.S. Elliot.

Elder Hafen:

28:31

"Não deixaremos de explorar. E o fim de todas as nossas
explorações será chegar onde começamos e conhecer o lugar
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pela primeira vez". Acho que deve ter sido assim para Adão e
Eva. Eles tinham estado na presença do Senhor para começar.
Eles não sabiam onde estavam. Assim como, eu não sabia onde
estávamos no Templo St. George enquanto andávamos de
bicicleta pelo templo, mas depois você entra nele e tem aquela
perspectiva eterna, a perspectiva cósmica, você se alegra.
Irmã Hafen:

29:04

E o espírito, o sentimento.

Elder Hafen:

29:07

Absolutamente. Sim. Isso é uma espécie de testemunha para
você, o que você está vendo. Certo. Continue com mais
algumas. Então, estamos tentando mostrar todos os passos que
Adão e Eva dão no seu caminho.

Irmã Hafen:

29:16

Os ascendentes.

Elder Hafen:

29:17

No Templo St. George e em todos os templos. Tentei notar
como já estive em vários templos, subimos, subimos. Às vezes,
são apenas alguns centímetros. Você subirá um pequeno
caminho, mas nos templos pioneiros, você subiria alguns
degraus até outra sala. Você vai da sala do mundo para a sala
do jardim e depois é terrestre e celestial, é seqüencial. E nós
subimos.

Hank Smith:

29:45

Elder Hafen, fizemos isso há algumas semanas com Jeff
Chadwick. Ele falou sobre a escada de Jacob e a idéia de subir
até Deus e dar esses degraus, a escada de Jacob, nós a
chamamos de escada.

Irmã Hafen:

29:57

E você só tem que tomar um de cada vez.

Hank Smith:

29:58

Sim. Um de cada vez, apenas um passo à frente de cada vez.

Irmã Hafen:

30:01

Esperançosa para mim.

Elder Hafen:

30:02

Bem, para olhar especificamente, um dos passos, como você
mencionou, há alguns minutos atrás, lemos nos ensinamentos
do Senhor a Adão. Ele entrou na ordem do sacerdócio. O
templo mostra que começamos com o sacerdócio Aarônico. É
claro, é isso que sabemos. Começamos com o sacerdócio
menor, as escrituras explicam muito bem do que se trata. E
depois vamos ao Sacerdócio de Melquisedeque.

Irmã Hafen:

30:27

Novamente em alta.

Elder Hafen:

30:27

Intensificação. Sim. As ordenanças do Sacerdócio de
Melquisedeque são essenciais para a jornada dos discípulos,
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tanto para homens quanto para mulheres. Pelo qual, apontar
isso e sublinhá-lo. Como as mulheres experimentam as bênçãos
do Sacerdócio de Melquisedeque? Bem, nas ordenanças do
Sacerdócio de Melquisedeque e nas ordenanças do templo
estão entre as principais para todos, lemos na seção 88 de
Doutrina e Convênios, através dessas ordenanças no templo e
outras ordenanças do Sacerdócio de Melquisedeque, o poder da
piedade é manifesto.
Elder Hafen:

30:59

E sem estas ordenanças, nenhum homem pode ver a face de
Deus e viver. E a outra coisa que veremos no visual, enquanto
subimos a escada e olhamos para o outro lado, dividimos estas
categorias apenas para nos ajudar a ver as conexões. A próxima
é a dos princípios. Olhando aqui para a relação entre princípios
e ordenanças. O Quarto Artigo de Fé diz que os primeiros
princípios e ordenanças do evangelho são...

Hank Smith:

31:24

Primeiro, a fé no Senhor Jesus Cristo. Segundo,
arrependimento. João, você conhece o terceiro?

John Bytheway:

31:30

E seus princípios e ordenanças. Portanto, fé no Senhor, Jesus
Cristo. Segundo arrependimento. Agora ordenanças, batismo
por imersão para a remissão dos pecados.

Elder Hafen:

31:41

Esses três são ordenanças do sacerdócio Aarônico. Elas são
chamadas as primeiras porque há mais, há princípios além disso
e o templo está ensinando-as a nós. Quais são os princípios que
poderiam ser alinhados ao lado das ordenanças superiores do
Sacerdócio de Melquisedeque? Tomemos apenas alguns
exemplos, sacrifício, consagração. Esses são os princípios que
pensamos estar alinhados ao lado das ordenanças do
Sacerdócio de Melquisedeque. Ao passarmos pelo templo,
estamos vendo esta interação entre os princípios e ordenanças
de ambos em nível Aarônico, e depois em nível Melquisedeque.

Hank Smith:

32:21

Elder Hafen, isso é simplesmente fantástico. Esta idéia de
primeiros princípios e ordenanças, ou seja, vai haver um
segundo, um terceiro, um... Há mais princípios, ordenanças.
Estes são os seus princípios iniciais, mas há mais.

John Bytheway:

32:33

Eles são fundamentais para que todos eles cresçam a partir da
fé no Senhor Jesus Cristo. Isso esclarece muito. Eu amo os
Artigos de Fé nessa idéia de que há tantos princípios do
evangelho, quais são os primeiros princípios? E que ele o
afirmaria dessa maneira. Bem, vamos falar sobre os primeiros
princípios da fé em Cristo. O que disse Elder Ballard é um poder
a ser considerado neste mundo e em vidas individuais. Qual é o
seu livro. Nossa Busca da Felicidade, a fé em Cristo é um poder

Páscoa followHIM Podcast Transcrição Parte 1 Página 14

a ser contado, mas é o primeiro princípio que tudo o mais
segue. Eu amo isso. Mas estes outros, sim, templo, estou tão
feliz que você tenha dito isso.
Elder Hafen:

33:12

Talvez possamos dizer, sacrifício e consagração são para o dom
o que os princípios de fé e arrependimento são para o batismo.
Você simplesmente vê os princípios e depois vê as ordenanças e
elas se relacionam umas com as outras.

Irmã Hafen:

33:28

Sim. Eles estão ligados e continuam subindo.

Hank Smith:

33:30

Há ordenanças ligadas aos próximos princípios que vêm assim
como os dois primeiros princípios têm duas primeiras
ordenanças, haverá mais princípios que vêm com mais
ordenanças.

John Bytheway:

33:41

Continuo pensando, foi Joseph Smith que disse: "Nascer de
novo vem pelo Espírito de Deus através de ordenanças", estou
entendendo isso corretamente?

Elder Hafen:

33:49

Eu diria apenas como uma espécie de resumo do que chegamos
a este ponto, temos olhado para a jornada de Adão e Eva como
representados através dos passos e desenvolvimentos
simbólicos à medida que crescem em compreensão, crescem no
recebimento de mais poder, como refletido nas ordenanças e
como mostrado na forma como viveram suas vidas. Nós vamos
ao templo para receber as ordenanças e deixamos o templo
para vivê-las. O mesmo acontece com o pacto de sacrifício.
Aprendemos isso no templo, então saímos do templo e vamos
tentar praticar e viver pelo pacto de sacrifício em nossas
famílias e além.

Elder Hafen:

34:28

E assim é como estamos seguindo o padrão de Adão e Eva, que
faz parte do recebimento da Expiação. Essas são as nossas
sessões de prática. Aprendemos os princípios, e depois vamos
trabalhar neles como se estivéssemos tendo aulas de piano. E é
um processo para toda a vida, mas o crescimento é real.

Hank Smith:

34:46

Bem, eu só gosto desta idéia de deixar o templo não significa,
você deixa o que aprendeu. Isto não significa deixar tudo o que
você aprendeu. E às vezes vamos ao templo e saímos e
pensamos: "Certo, de volta à vida real". De volta à vida real".

Irmã Hafen:

35:00

Vida normal.
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Hank Smith:

35:01

Sim. O que eu estava fazendo antes, onde Isaías diria não, no
templo, você bateu sua espada em um arado. Nós estamos
mudando. Estamos nos transformando em algo.

John Bytheway:

35:11

Oh, eu quero reafirmar isto. Isto é bom demais. A história de
Cristo é a história de dar a Expiação. A história de Adão Eva é a
história de receber a Expiação. E então nós vamos receber estas
ordenanças e princípios, partimos para vivê-los. Isso é
realmente bom material. E Hank, isto me faz lembrar uma
história rápida. Talvez eu tenha dito antes que o Élder John H.
Groberg, quando era presidente do templo em Idaho Falls, que
ele ouvia as pessoas chegarem às portas da frente quando
saíam após uma bela sessão e dizia coisas como: "De volta ao
mundo real". E ele disse: "Eu sabia o que eles queriam dizer,
mas isso me incomodava. E assim, uma vez, quando alguém saía
e dizia: "De volta ao mundo real", ele corria até ele e dizia:
"Errado, só o que é permanente é real". Você está deixando o
mundo real e está voltando para um mundo temporário". Esse
mundo lá fora vai acabar. Portanto, volte logo para o mundo
real". Eles dizem: "Certo, obrigado Presidente".

Hank Smith:

36:14

Sim, Irmã Hafen, vamos entregá-la agora e deixá-la levá-la
embora.

Irmã Hafen:

36:18

O que eu gostaria de fazer é falar um pouco mais sobre a
experiência de Adão e Eva, mas um pouco mais do ponto de
vista de Eva. Porque eu pensei muito nela. E se você pensar
neles no Jardim do Éden, então pelo menos eles podem falar
com Deus e fazer-Lhe perguntas e aprender com Ele. E o
relacionamento deles é que eu diria que não é superficial, é
claro, mas eles ainda não tiveram coisas difíceis para ajudá-los
realmente a se unirem de uma forma derretida.

Irmã Hafen:

36:49

Uma vez que eles, e ela, comeram da fruta e que não sabemos
quanto tempo levou entre o tempo que Adam disse: "Não acho
que vou fazer isso". E ela podia ver que eles não iriam ter filhos
se ainda estivessem no jardim. Eles tinham dois princípios, eles
tinham dois mandamentos. Eles tinham que decidir entre eles. E
ela decidiu: "Sim, nós temos que fazer isso. De alguma forma,
eu tenho que fazer essa escolha". E novamente, não sabemos o
quanto ela sabia exatamente quando escolheu, mas ela tinha
que saber o suficiente para que fosse uma decisão de livre
arbítrio.

Hank Smith:

37:26

Exatamente. Irmã Hafen, eu acho que 2 Nephi 2 deixa isso claro,
certo? Lehi diz que eles não poderiam ter...
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Irmã Hafen:

37:35

Eles não teriam tido filhos. Portanto, teriam permanecido num
estado de inocência.

John Bytheway:

37:41

Passamos tão rápido em 2 Nephi 2, mas isso é dinamite
teológica. O mundo cristão inteiro precisa saber. Não é que hoje
todos nós pudéssemos estar vivendo no paraíso se eles não
tivessem feito asneira. Assim, e Moisés 5 também.

Irmã Hafen:

37:55

Pensei em Eva porque foram expulsas para um mundo teleste.
Essa teve que ser uma queda enorme. Acho que não
entendemos o quanto isso foi uma queda para eles. Então, aqui
está ela lá fora no mundo, receberam algumas coisas para
cobrir seus corpos. Eles devem ter tido algo com o qual
poderiam fazer uma fogueira. Eles devem ter descoberto isso.
Mas ela está olhando ao redor pensando, comida? Nós temos
que comer. Temos que consertar a comida? Isto é totalmente
estranho. E eu acho que nós, seguindo o exemplo deles, como
que voltamos a crescer na ascensão, crescemos sendo
abrigados e sendo nutridos. E então, eventualmente, temos que
sair para o mundo. Mas, esperemos, com nossa armadura
posta. Já falamos sobre o batismo de Adão. E Lehi, você o
mencionou.

Irmã Hafen:

38:51

Vamos falar um pouco mais sobre isso. Porque Lehi os ensinou
em 2 Néfi 2:22 a 24 que provavelmente são centrais, mas o
contexto para a experiência deles e nossa no mundo teleste, há
aquele mesmo olhar de Adão e Eva novamente. Então vamos
olhar 2 Néfi 2, você já citou. Eles não teriam tido filhos.
Portanto, eles teriam permanecido num estado de inocência.
Isso é meio neutro, certo? Podemos começar neutros. E então
fazemos nossas escolhas para ir numa direção ou na outra. Eles
não teriam tido alegria, pois não conheciam a miséria. Ah, eu
entendo. Sem crianças, sem miséria.

Hank Smith:

39:36

Sim.

Irmã Hafen:

39:36

Às vezes você se sente assim. Tivemos uma, especialmente que
nos sentíamos assim. Você não tem nenhum assim, não é
mesmo? Sim.

John Bytheway:

39:44

Não, é claro. Vocês dois precisam contar a história que
compartilham em um de seus livros sobre alguém que disse:
"Sim, estou noivo". Estou no fim dos meus problemas. "Você
tem que terminar esse.
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Irmã Hafen:

39:54

Sim. Mas então você tem que perguntar: "Com que finalidade?
Qual o fim de seus problemas quando você vai se casar? Qual o
fim de seus problemas agora que estou casada?"

Hank Smith:

40:02

Irmã Hafen, eu sempre disse que Joseph Smith é um profeta
para aquele versículo. Se você não tem filhos, você não conhece
a alegria. E isso faz parte de algumas das maiores alegrias da
minha vida, se não as maiores alegrias da minha vida. Eu
encontrei em meus filhos. Se eles não tivessem conhecido as
crianças, não teriam tido nenhuma miséria. E algumas das
experiências mais infelizes da minha vida envolveram meus
filhos. E odeio dizer isso. Espero que eles não estejam
escutando, mas é esse verso que está aí, resume tudo. Não é
assim?

Irmã Hafen:

40:33

Bem, e nós experimentamos a alegria se você quiser colocar
dessa forma, porque temos nossos primeiros grandes netos. E
duas de nossas netas que são ambas as mais velhas de sua
família, uma está na casa dos 30 anos e a outra tem quase 28,
cada uma delas teve sua primeira filhinha. E ver a alegria para
ambas é isto, faz com que este verso viva quando você vê a
alegria que elas têm naquelas crianças pequenas.

Irmã Hafen:

41:06

Mas também me faz lembrar do médico que entregou nosso
primeiro filho, que não foi exatamente fácil de entregar. E eu
estava apenas andando pelo corredor. E ele era também nosso
obstetra, este tio. E ele me disse: 'Bem, qual é a sensação de ter
a parte fácil acabada?". E eu disse: "Você só pode estar
brincando. Isso não foi fácil". E ele disse: "Os próximos 20 anos
vão ser a parte mais difícil de determinar". E eu acho que Lehi
tinha alguma pista sobre isso. Porque ele disse: "Não ter alegria
porque eles não conheciam a miséria, mas não fazer o bem
porque eles não conheciam o pecado". Eles não tinham as
oposições. Não havia como eles poderem fazer escolhas.

Elder Hafen:

41:52

Agora, Marie acendeu uma memória de uma conversa entre nós
dois anos atrás, quando aquela mesma criança de quem ela
acabou de falar...

Irmã Hafen:

42:00

Não vamos mencionar seu nome.

Elder Hafen:

42:03

... estava nos empurrando pelas paredes. Ele era realmente um
desafio. Nosso obstetra havia previsto corretamente e estava
tão frustrado. Um dia eu disse a Marie: 'O Senhor colocou Adão
e Eva na terra como pessoas plenamente crescidas'. Por que ele
não poderia ter feito isso com esta criança?". E Marie com
aquele dom maravilhoso da perspicácia de uma mãe disse:
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"Acho que o Senhor nos deu aquela criança para fazer de nós
cristãos".
Irmã Hafen:

42:35

Sim. Eu não sei de onde isso veio, mas descobrimos cada vez
mais que isso estava correto.

Elder Hafen:

42:40

Portanto, isso fazia parte da progressão de Adão e Eva.

Irmã Hafen:

42:42

Dizemos freqüentemente que Adão caiu que os homens podem
ser mortais e que os homens são mortais para que tenham
alegria. Então esta terra é para nos preparar para ter alegria
tanto com a mortalidade dela, a alegria de que falamos, mas
também através do pecado, aprendemos sem sermos
condenados por ela. Se estivermos dispostos a isso, se fizermos
essas escolhas. Provamos o amargo para que possamos
compreender e premiar o bom.

John Bytheway:

43:13

Gosto do que diz Moisés 6:48, soa muito parecido com 2 Néfi 2,
mas toma um rumo diferente. Talvez você estivesse indo para
cá de qualquer maneira. Mas em 2 Néfi, Adão caiu para que os
homens fossem, e os homens são para que tivessem alegria,
mas então em Moisés 6:48, diz: "Porque Adão caiu, nós somos,
e por sua queda veio a morte e fomos feitos participantes da
miséria e do infortúnio". Eu gosto de dizer que às vezes temos 2
Néfi 2:24 dias. E às vezes temos 6:48 dias de Moisés. Para que
tenhamos alegria, diz este, para que tenhamos miséria e
infortúnio.

John Bytheway:

43:49

E eu acho que é tão belamente significativo que 2 Nephi 2
estava Lehi falando com Jacob. Jacó, você nunca viu Jerusalém.
Você viu sua família lutando toda sua vida. Deixe-me explicar a
oposição e todas as coisas. Deixe-me explicar a origem da
Queda e porque tinha que haver oposição. E eu acho realmente
maravilhoso que Leí esteja falando com Jacó e é aí que surge
esta incrível doutrina.

Irmã Hafen:

44:17

Sim. E às vezes teremos tanto a miséria quanto a alegria no
mesmo dia. Sim. Sim. Por isso, gostaria de compartilhar uma
ilustração exatamente do que temos falado. E isto é do ponto
de vista de Eve, mais uma vez, pois ela está experimentando o
que a Expiação está vindo a significar em sua vida. O que
significa seguir a Cristo? Tente lembrar o que Deus lhes ensinou
e sim, eles podem rezar a Ele. E o que eles fazem quando são
capazes? Eles constroem um altar para que possam rezar. Mas
aqui está uma ilustração que mostra Eva através de um poema
de Arta Romney Ballif, que foi irmã da Presidente Marion G.
Romney, tanto uma artista como uma poetisa. E ela estava
tentando imaginar como era para Eva através da experiência de
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Caim e Abel. E suas perguntas honestas, sua experiência
honesta, tentando resolver as coisas.
Irmã Hafen:

45:16

Ao ler este poema, nós a vemos se perguntando sobre seu
relacionamento com Deus, embora ela esteja sempre certa de
que Ele está lá, mas ela está disposta a fazer perguntas honestas
e difíceis. E é interessante que a Irmã Ballif chama este poema
de Lamentação. Note que há alguns símbolos neste poema e
camadas de significado. Símbolos, como o fruto, o fruto de seu
corpo, o fruto da terra. A semente, a semente que se tornará
suas gerações. Uma tempestade e multiplicam-se, tristeza,
muitas camadas de significado.

Irmã Hafen:

45:57

Deixe-me compartilhá-la. E Deus disse: "Sede fecundos e
multiplicai-vos". Deus disse: "Multiplicarei grandemente a tua
tristeza". Vossa tristeza, tristeza, tristeza. Eu recebi um homem
do Senhor. Troquei o fruto do jardim pelo fruto do meu corpo,
por um feixe risonho de humanidade. E agora outro que se
parece com Adão, chamaremos este, Abel, é um nome
adorável, Abel. Caim, Abel, o mundo é seu. Deus colocou o sol
nos céus para iluminar seus dias, para aquecer os rebanhos,
para amamentar o grão. Ele iluminou suas noites com estrelas.
Ele fez com que as árvores e seus frutos produzissem sementes.
Ele fez todos os seres vivos. O trigo, as ovelhas, o gado para seu
prazer. E eis que ele é muito bom.

Irmã Hafen:

47:03

Adam? Adam, onde você está? Onde estão os meninos? O céu
escurece com as nuvens. Adam? Adam, é você? Onde está
Abel? Ele está cuidando de seus rebanhos há muito tempo. O
céu está negro e os martelos de chuva. As ovelhas estão
cordeiras nesta tempestade? Por que seu rosto perturbado,
Adam? Você está doente? Por que está tão pálido? Tão agitado?
O vento vai passar. Os cordeiros vão nascer com a ajuda de
Abel. Mortos? O que está morto? Deus misericordioso se
apresse, traga água morna. Banharei as feridas dele. Traga
roupas limpas, traga ervas. Eu o curarei.

Irmã Hafen:

47:52

Eu estou tentando entender. Você disse: "Abel está morto?".
Mas eu sou hábil com as ervas. Lembre-se de quando ele tinha
sete anos, a febre. Lembra como... "Ervas não vão curar?"
Morta? Mas Caim, onde está Caim? Ouça esse trovão. Caim
amaldiçoado? O que aconteceu com ele? Deus disse: "Um
fugitivo e um vagabundo?" Mas como ele pode fazer isso? Eles
também são meus filhos. Eu os dei à luz no vale da dor. Adam,
tente entender, no vale da dor eu os aborreci. Fugitivo?
Vagabundo? Mas esta é a sua casa. Esta é a terra que ele
amava, onde ele trabalhava por trigo dourado para o milho
degustado.
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Irmã Hafen:

48:52

Para a região montanhosa? Mas há rochas na região
montanhosa. Caim não pode trabalhar na região montanhosa.
As noites são frias, frias e solitárias. E as tempestades de vento.
Rápido, temos que encontrá-lo. Uma cesta de pão em seu
casaco. Eu me preocupo pensando nele vagando, sem lugar
para colocar sua cabeça. Caim? Amaldiçoado? Um vagabundo?
Um vagabundo? Quem vai assar seu pão e consertar seu
casaco? Abel, meu filho, morto? E Caim, meu filho, um fugitivo?
Dois filhos, Adão, tivemos dois filhos. Ambos, oh, Adam,
multiplicar, tristeza. Querido Deus, por quê? Conte-me
novamente sobre o fruto. Por quê? Por favor, me diga de novo,
por quê?

Irmã Hafen:

50:07

Obrigado Irmã Ballif e obrigado Eve. Ela estava disposta a fazer
essas perguntas honestas. Eu acho que ela sabia, se eu não
posso fazer as perguntas de Deus, como posso encontrar as
respostas? Penso que temos esta experiência de Eva, ambas
querendo saber as respostas, mas também estando dispostas a
sair depois que ela tiver as perguntas e viver as respostas,
mesmo que elas sejam realmente difíceis.

Irmã Hafen:

50:36

Estou ansiosa para conhecê-la um dia, para descobrir de sua
perspectiva, cara a cara, o que ela achou de viver através dessas
respostas? Viver através dessas perguntas? Embora tenhamos
algumas pistas, mas acho que o que ela diz também neste
poema, especialmente que podemos ter estas experiências
realmente difíceis e até mesmo estas experiências abrasadoras
e que podemos encontrar as respostas através da vivência de
nossas vidas. Se você quiser dizer fora do templo, da maneira
como o templo ensina.

John Bytheway:

51:21

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

00:03

Bem-vindo à Parte 2 do podcast desta semana.

Irmã Hafen:

00:07

Mais uma vez, Moisés nos dá alguma perspectiva no Capítulo 5.
Quando Eva responde a essas perguntas, bem, é descrito como
ela ouviu todas essas coisas e ficou feliz, dizendo: "Se não fosse
por essa transgressão, se não fosse por nossa transgressão, nós
nunca deveríamos ter tido semente e nunca deveríamos ter
conhecido o bem e o mal e a alegria de nossa redenção". Mas
quando ela começou a entender isso? Isso levou um anjo a vir
até eles no altar, e eles já tinham tido filhos antes disso, certo?
Com Caim e Abel. E estas perguntas, o anjo lhes ensinou,
quando o anjo perguntou a Adão, claro: "Por que ofereces
sacrifício? O que ele diz? "Eu não sei, mas Deus ordenou, então
eu vou fazer". E o anjo disse: "Esta coisa é uma similitude do
sacrifício do único gerado". Então o anjo lhes ensina o plano de
redenção, tudo de que temos falado.

John Bytheway:

01:06

Adoro que a explicação tenha vindo após a obediência a Adão.
Adoro essa idéia. "Muito bem, assim que eu entender tudo
perfeitamente, então eu irei com ela". Então nunca vamos com
nada, nunca vamos seguir em frente, mas o: "Eu vou fazer". E
então veio a explicação. Eu amo essa seqüência.

Irmã Hafen:

01:26

Sim, e Eva aqui teve que agir inicialmente no Jardim mais de
talvez... Você chamaria isso de intuição de uma mulher
conectada a Deus? Enquanto que muitas vezes, e nem sempre,
mas um homem pensa de frente para trás, logicamente, e como
você disse: "Eu vou cumprir esses mandamentos". Você só me
diz quais são e eu os cumprirei". E às vezes uma mulher tem que
agir sem saber exatamente como as coisas vão acontecer com a
fé de que falamos, sobre a fé em Cristo, como também já
falamos, sobre a fé em Cristo e Sua missão.

Irmã Hafen:

02:02

Não posso deixar de compartilhar algo de Elder Maxwell sobre
este tipo de experiência, "me dê experiência", porque sabemos
que só através da experiência, do aprendizado da experiência,
do crescimento através da experiência é que podemos nos
tornar como Ele, podemos crescer. Então o Élder Maxwell disse
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uma vez, um pouco satíricamente: "Como você e eu realmente
podemos esperar deslizar ingenuamente pela vida como se
disséssemos: 'Senhor, dá-me experiência, mas não tristeza, não
dor, não oposição, não traição, e certamente não ser
abandonado'. Guarda de mim, Senhor, todas aquelas
experiências que te fizeram o que és, então deixa-me vir morar
contigo e compartilhar plenamente tua alegria".
Irmã Hafen:

02:52

O que ele estava dizendo? É claro que ele estava dizendo: "Não
podemos fazer isso". Não podemos fazer isso". Então o que a
Expiação tem a ver com esta parte do poder crescente de Eva,
com esta parte de sua experiência é a visita do anjo e eu acho
que a pintura de Walter Rane pode estar agora, a pintura do
anjo com Adão e Eva em seu altar de sacrifício. E o que você vê
aqui nos rostos de cada um deles? E percebo que nosso público
que está ouvindo não consegue ver seus rostos, mas talvez eles
possam acessar uma imagem desta pintura em seu site.

Irmã Hafen:

03:26

Veja, na cara do anjo, ele não está repreendendo-os. Ele os
ama. Você pode ver em sua atitude, na forma como sua cabeça
está um pouco inclinada para o lado. Ele os está ensinando. Ele
quer que eles entendam. E nós vemos isso no rosto de Adam. E
vemos, na posição de Eva, seu apoio a Adão, mas também
vemos que ela está obtendo respostas também para si mesma,
que estas respostas estão chegando até ela, portanto, sua
atitude é a de aprender, de alcançar, de esticar. "Queremos
compreender, queremos viver mais".

Irmã Hafen:

04:01

E também gostei do que Eva disse em Moisés 5 e 11, que eles
não teriam conhecido a alegria de sua redenção e da vida
eterna, a vida de Deus, que Deus dá a todos os obedientes. Ele
não diz, como você disse, João, que a obediência é tão
importante e as lições difíceis nos ajudam a aprender, mas Ele
está dando a todos os obedientes, não a todos os perfeitos,
porque não estamos completos. Gosto de pensar em "perfeitos"
sendo completos novamente. Não a todos os perfeitos ou
completos, mas a todos aqueles que são obedientes, que estão
se tornando.

Irmã Hafen:

04:41

Estamos passando do teleste para o terrestre, para o celestial.
Estamos nos movendo através da redenção e do fortalecimento
e aperfeiçoamento dos aspectos da Expiação. Podemos ver as
bênçãos fortalecedoras que o anjo estava dando a Adão e Eva
para que eles pudessem continuar vivendo sua vida, tendo esse
núcleo dentro deles, que mesmo dentro das experiências
realmente difíceis, eles tinham a certeza, eles tinham esse
testemunho essencial de que Deus está conosco, Cristo está
conosco, eles nos ajudarão.
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Irmã Hafen:

05:14

Alma 7:10 e 11. "E Ele tomará sobre Ele as dores, as doenças e
as enfermidades de Seu povo". Isso se tornou um verso muito
comunicativo para todos nós. Por quê? Para que Cristo saiba
como suceder ao Seu povo. Não que Ele vá tirar nossas
experiências, mesmo as mais difíceis, mas Ele sabe como
succionar Seu povo de acordo com suas enfermidades. Eve
aprendeu isto.

Irmã Hafen:

05:44

Temos agora uma amiga que está aprendendo isto, que está
começando a quimioterapia para o câncer hoje, e embora, em
seu câncer, seja um câncer abdominal, há dor e sofrimento
extremos, ela sempre teve o núcleo de que Cristo está lá, Deus
está lá. Sim, eu tenho perguntas. "Por que isto é tão duradouro
e por que é tão doloroso?" Mas eu sei que Ele está lá. Eu sei que
Ele sabe onde estou e Ele responderá minhas orações. Ela tem
muita fé de que a quimioterapia em que ela está irá reduzir os
tumores para que ela possa entrar em cirurgia e trabalhar
através do câncer, e se isso significa que eu servirei do outro
lado, está bem, está bem. Mas se isso significa que estarei aqui,
eu quero servir. Eu não quero ficar à margem. Eu quero servir.

Irmã Hafen:

06:43

Portanto, ela é um exemplo de receber a Expiação em sua vida.
E ela é uma frequentadora do templo, uma ávida frequentadora
do templo. Ela compreende a experiência de Eva e como, se
seguirmos Eva, e O seguirmos olhando para Eva como um
exemplo, que recebemos a Expiação.

Elder Hafen:

07:04

Agradecida por você ter mencionado essa experiência, Marie,
porque essa experiência ilustra o que descobrimos no Templo
St. George e o que estamos tentando captar e refletir,
exatamente o que vimos, então só queremos compartilhá-la.
Sabemos quantas pessoas já a viram e depois que nós... Uma
das primeiras vezes em que juntamos algumas dessas idéias e
achamos que não faziam muito sentido, mas fizeram sentido
para nós, então as praticamos em alguns de nossos filhos não
faz muito tempo, e, "Vocês conseguem entender isso? E foi
precioso para nós que depois daquela sessão de ensaio, um de
nossos filhos que tem um MBA disse: "Ei, quando você faz um
gráfico como esse, você não começa no fundo onde diz
'batismo' e você vai até o 'selamento'. Você tem isso ao
contrário".

Irmã Hafen:

08:03

Você tem que começar com as coisas importantes e ir para
baixo.

Elder Hafen:

08:04

Estou feliz que o Senhor não tenha tido nenhuma ajuda de um
MBA para decidir por onde devemos começar. Depois daquela
sessão, uma de nossas crianças que teve mais enigmas, eu acho,
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sobre o templo, ela nos disse depois, meio silenciosamente, ela
disse: "Eu acho que vejo um padrão aqui". É aquele sobre o qual
Marie acabou de falar. À medida que você passa, passo a passo,
a subida, o caminho do pacto, ele sobe e você ganha força ao
longo do caminho. Conhecendo esse processo, ela disse que
isso só ajudou. Parece meio que... Faz sentido sobre o templo
agora, e é realmente isso que tem sido para nós.
Irmã Hafen:

08:48

"Eu entendo agora e não entendia antes".

Elder Hafen:

08:48

Sim.

Irmã Hafen:

08:48

E assim tem sido para nós.

Elder Hafen:

08:55

Bem, apenas um último passo. Adão e Eva foram selados no
templo? O que você acha? Sim. Provavelmente era um templo
ao ar livre, mas...

Irmã Hafen:

09:07

Há algumas boas provas.

Elder Hafen:

09:09

O casamento entre Adão e Eva é uma espécie de resposta de
livro de texto sobre o que é um casamento, e não é
interessante? É apenas mais um exemplo de como a história de
Adão e Eva é a história de receber a Expiação, incluindo as
bênçãos do casamento eterno e do selamento, que a Expiação
torna possível. A experiência que me vem à mente, Marie e eu
temos conversado constantemente sobre coisas como esta. De
repente percebi quando minha secretária disse: "Ei, você deve ir
fazer um selamento". Fui até a sala de selagem, poderia ter sido
onde você estava casado, Hank. Procurei por suas impressões
digitais.

Hank Smith:

09:50

Sim, foi o que saiu da Sala Celestial ali.

Elder Hafen:

09:53

Sim. É esse mesmo. É lá que...

Irmã Hafen:

09:55

Subindo as escadas, novamente, simbolicamente, subindo as
escadas.

Elder Hafen:

09:58

E quando entrei com todas estas idéias na cabeça, vi esta linda
noiva e noivo e, depois de termos conversado um pouco,
convidei-os a virem ao altar, e quando chegaram a esse altar, de
repente, ele clicou para mim. Aprendi no templo para que serve
um altar. É para a oração. É para os convênios. É para
ordenanças. E todos eles interagem...

Irmã Hafen:

10:24

Por sacrifício.
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Elder Hafen:

10:24

Sim, e aquele que eles iam experimentar naquele dia, de
repente veio até mim: "O que... Oh, estou vendo o que está
acontecendo". Então continuei pensando pelo que lhes disse
quando chegaram ao altar e começamos a falar um pouco sobre
isso, eu me vi dizendo a eles que um altar era o lugar no Antigo
Testamento onde se dizia ao povo do Senhor que oferecesse os
primogênitos do rebanho. Aquela foto que tínhamos há apenas
alguns minutos, mostra Adão e Eva ajoelhados junto a um altar
e há alguma evidência de um animal naquele altar, então eu
mencionei isso, e disse: "Mas não é isso que você está fazendo
hoje". Você está fazendo o que Cristo pediu ao povo depois de
ter sido ressuscitado".

Elder Hafen:

11:06

O Salvador disse aos nefitas em 3 Néfi 9: "Ele não queria mais
sacrifícios". Ele tinha completado Seu sacrifício, mas isso não
significava que a lei ou o princípio do sacrifício tivesse sido feito.
Ele disse: "Agora, quero ter de vocês, o sacrifício de um coração
partido e de um espírito contrito". E o pensamento me bateu
que o sacrifício de um animal era realmente um símbolo da
oferta do Senhor Seu filho como um sacrifício naquele altar,
mas depois que o sacrifício do Salvador foi completado, Ele
pediu um tipo diferente de sacrifício, e me impressionou que
quando Ele disse: "Eu quero um coração partido e um espírito
contrito", eu acho que isso é Cristo. Ele é o símbolo, que Ele
está oferecendo a Si mesmo. James E. Talmage disse: "Em Jesus,
o Cristo, Ele morreu de um coração partido". Literalmente, Ele é
o sacrifício. Então, quando Ele pediu isso de nós, nós somos o
sacrifício.

Elder Hafen:

12:02

E assim eu me vi dizendo a este casal: "Vocês vão se sacrificar
fazendo um pacto hoje para fazer isso". Vocês estão se
sacrificando em duas direções, uma para o Senhor e a outra um
para o outro. É realmente disso que se trata este casamento. É
como se fosse um triângulo. Você tem a noiva e o noivo nos
dois cantos, e ambos vão oferecer tudo ao Senhor, mas então,
você também está procurando maneiras de se sacrificar um ao
outro e olhar para o triângulo. À medida que vocês ascendem à
presença de Deus, quanto mais se aproximam Dele, mais se
aproximam um do outro. É o grande uníssono em todos se
reunindo de uma só vez".

Elder Hafen:

12:44

Isso é uma espécie de conclusão para eles e sua experiência.
Bem, é a conclusão em um sentido, a introdução em outro, do
que foi o padrão de Adão e Eva para todos nós. Chegamos ao
selo e o que temos que fazer para chegar lá, para viver o pacto?
Fazemos o que Moroni disse que temos que fazer para receber
as bênçãos da perfeição. Estas são as bênçãos de
aperfeiçoamento de Cristo que Ele pode nos dar por causa da
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Expiação e de nossa obediência. "Negai-vos de toda a
impiedade", disse ele no Capítulo 10 de Moroni, "Amai a Deus
com toda a vossa mente e força, então estais santificados,
aperfeiçoados em Cristo". Nós nos tornamos como Ele,
imitando-O. Isso aconteceu com Adão e Eva. Acontece a
qualquer pessoa que segue a Cristo até aqui.
Irmã Hafen:

13:33

Se você notar a pintura, há uma espécie de linha vertical que vai
da parte inferior esquerda para a parte superior direita. Do lado
esquerdo está o anjo e esta luz brilhante, como as árvores estão
sendo consumidas. É a luz que ele traz, o que ele vai ensinar a
eles. E nós temos Adão e Eva na lama da terra deste mundo
mortal. E é um símbolo tão maravilhoso do que o anjo os está
trazendo, que eles podem se tornar, eles podem se elevar
através da lama e, por causa da lama, eles podem se elevar para
aquela luz que o anjo está trazendo e se tornar como o
Salvador, como o anjo.

Elder Hafen:

14:17

Assim, esta doutrina para nos retirarmos da lama com Sua
ajuda, através de Seu poder de fortalecimento, nos
aproximamos, nos tornamos um com Ele. Esta doutrina nos
encoraja em nossos esforços contínuos para fortalecer nossos
próprios casamentos. Todos nós precisamos continuar
trabalhando nisso. Está tudo bem. É parte do processo. Está
relacionado com o exemplo do poder de aperfeiçoamento do
Salvador. Como li sobre caridade no Moroni 7, adoro que me
digam que este é o presente que Ele dá a todos os verdadeiros
seguidores de Cristo. É parte do que acontece quando O
seguimos até o final dessa parte de nossa jornada. Tornamo-nos
como Ele o suficiente para recebermos o dom da caridade. Ele é
o mais caridoso de todos. Ele nos diz o que é caridade, é o puro
amor de Cristo, e quando somos possuídos por ele, como
Moroni nos ensina no Capítulo 7, somos como Ele.

Irmã Hafen:

15:16

Bem, isso é um recebimento tangível da Expiação. É outorgada.

Elder Hafen:

15:21

Sim, certo. Que Ele concedeu a todos aqueles que são
verdadeiros seguidores. Como é que é? Bem, o amor que Ele
concedeu a todos aqueles que são verdadeiros seguidores de
Seu filho, para que quando Ele aparecer, nós sejamos como Ele.
Acho que isso pode significar que O reconheceremos, e você
tem que ser como Ele para reconhecê-lo. Nós O veremos para
que possamos ser purificados mesmo como Ele é puro, e então
a jornada de Adão e Eva está completa. Eles subiram por todos
esses passos e o templo foi o que os ajudou a chegar lá, passo a
passo, aumentando sua compreensão, dando-lhes força, dandolhes as chaves que abrem as portas mais distantes, essas
ordenanças, convênios, então obrigado por nos dar a
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oportunidade de falar sobre essas coisas, que eles fazem para
uma Páscoa feliz para nós.
John Bytheway:

16:15

Que bênção estar no templo e ter isso constantemente em sua
mente e ter estas coisas, linha após linha, vindo até você. É tão
bonito. Eu estava pensando, enquanto você estava falando
sobre obediência e sacrifício, como essas não são palavras
muito populares na cultura de hoje, mas o que vai, oh, mal
posso esperar para compartilhar isso com os outros, essa idéia
de, "Aqui estou eu". Aqui está o meu cônjuge. Aqui está Deus".
E o que você disse, Elder Hafen: "À medida que nos
aproximamos um do outro, o Senhor se aproxima de nós"?

Irmã Hafen:

16:47

À medida que nos aproximamos de Deus, nos aproximamos um
do outro.

John Bytheway:

16:50

Sim, é como este triângulo equilátero. Nós nos aproximamos de
Deus, estamos simultaneamente nos aproximando um do outro
e vice-versa e Ele faz parte do pacto. Acho que seu livro,
Corações do Pacto, o livro do casamento, que... Foi você, Elder
Hafen, que falou sobre a diferença entre um casamento
contratual onde cada parte dá 100% e um casamento de pacto
onde Deus faz parte do pacto e o menino, esse triângulo, isso é
simplesmente lindo. Nunca vou esquecer isso. Obrigado.

Hank Smith:

17:18

Eu não percebi na época, sendo jovem e apaixonado, que é um
privilégio começar um casamento em um altar. Esta relação está
começando com sacrifício. Não apenas sacrifício de minha
esposa e eu um para o outro, e para Deus, mas o sacrifício final.
Estamos iniciando este casamento na Expiação de Jesus Cristo.
Essa será a nossa base daqui para frente. Para mim, eu não
percebi na época, é claro, porque eu sonhava e achava que era
o melhor dia de todos os tempos e pensava que tinha ganho a
loteria, mas agora, olhando para trás, eu penso: "Ah, foi assim
que começamos tudo". É de lá que vem nossa força como casal,
é do grande sacrifício naquele altar".

John Bytheway:

18:02

Como disse Amulek, "O grande e último sacrifício", certo? Que
todos os sacrifícios anteriores de animais estavam apontando
para isso.

Irmã Hafen:

18:10

Posso fazer mais um pequeno comentário sobre Adão e Eva a
esse respeito? Porque eu acho que, quando Adão e Eva
precisaram explicar ao Senhor por que haviam participado do
fruto, o que Adão disse? "A mulher que me deste e mandaste
que eu ficasse com ela". E então você simplesmente os vê
crescer, vê o relacionamento deles crescer, exatamente como
você acabou de dizer. Através da compreensão mais da
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Expiação, eles cresceram juntos, eles se entenderam, suas
experiências os aproximaram de uma maneira que não
poderiam ter sido reunidos no Jardim até que você tenha Adão
dizendo: "Eva, minha esposa...".
Irmã Hafen:

18:52

Quero dizer, é uma atitude muito diferente que ele mostra mais
tarde, e você pode simplesmente vê-los crescer por causa da
Expiação, por causa das atitudes, por causa de sua
compreensão e de sua agência e do que sua agência produziria.

Hank Smith:

19:11

Elder Hafen, em 1979, eu tinha um ano de idade e você deu
uma palestra na BYU chamada "O amor não é cego". Essa
palestra, eu me lembro, foi me dada por minha amiga Lizzie
Jolly, ela era minha assistente na época, ela disse: "Você já leu
essa palestra? E eu disse: "Não, eu acho que nunca li". E eu a
peguei e ela mudou minha vida. Agora, estou assumindo que a
Irmã Hafen teve muito a ver com essa conversa, por isso vou
perguntar isto a vocês dois. Mesmo que tenha sido você quem
deu voz à conversa, tenho certeza de que ela informou um
pouco sobre isso.

Hank Smith:

19:44

A conversa, eu nem sei se você se lembra, mas a idéia era, como
santo dos últimos dias, temos que ter nossos olhos abertos,
temos que ver a realidade, temos que ver as dificuldades de que
falamos hoje, e ao mesmo tempo, temos que ter nossos
corações abertos. Não podemos fechar nossos olhos, não
podemos fechar nosso coração. Temos que ter nosso coração
aberto a Deus. E mesmo que vejamos as realidades desta vida,
as dificuldades desta vida que todos nós enfrentamos de
maneiras diferentes, como manter meu coração aberto?

Irmã Hafen:

20:19

Vou mencionar Faith is Not Blind porque acho que esse é
exatamente o contexto para o livro. Você começa inocente,
depois tem complexidades, tem as dificuldades de que falou.
Eles abrem seus olhos, dão-lhe nuances, dão-lhe cor. Se você
aprender com eles, eles são realmente bons, mas você não
pode subir ao nível ou à fase 3 sem ter seu coração aberto,
porque você não está disposto a isso. Você não está disposto a
fazer a escalada, a fazer o trabalho duro que o leva à Etapa 3, e
você também não experimenta, então, a certeza absoluta de
que Ele está lhe ajudando a fazer aquela escalada.

Irmã Hafen:

21:00

Portanto, o nível 3 então, Fase 3, vale a pena porque é
informado, como você disse. Está provado, está provado. Está
brunido, é lindo. Mas você não experimenta isso até estar
disposto a fazer a escalada, até que tanto seu coração quanto
sua mente estejam abertos para que você veja que a Etapa 3 é
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maravilhosa. Vale a pena, como Sheri Dew disse, vale a pena
lutar. Portanto, vale a pena o trabalho.
Hank Smith:

21:29

Há uma história sobre você servir uma missão como... Acho que
na Alemanha, não é verdade?

Elder Hafen:

21:34

Sim.

Hank Smith:

21:35

Um Ancião novinho em folha que tinha decidido encontrar uma
mulher para ensinar e você disse: "Não, você não encontrou. Eu
prometo". Certo? Porque seus olhos haviam sido abertos para
as realidades do trabalho missionário. Isto é muito mais difícil
do que uma missionária novinha em folha pensa.

Elder Hafen:

21:52

Eu estava na Etapa 2. Eu tinha um caso terminal da Etapa 2.

Hank Smith:

21:57

Sim, que é "Meus olhos estão abertos". Isto é real".

Irmã Hafen:

22:00

"Meus sapatos estão gastos". Sim.

Hank Smith:

22:03

Sim. "Meus sapatos estão gastos e já lidei com a complexidade,
tive orações não atendidas e recebo". Mas você não quer ficar
lá. Você não quer ficar na Etapa 2.

Elder Hafen:

22:12

O resto dessa história, que está em Fé não é cega porque é uma
história inesquecível para mim. Ele persistiu. Ele não tinha
escrito o endereço, ele não conseguia se lembrar do nome. Ele
estava traçando com outro novo missionário e eu só virava os
olhos. "Então, o que vamos fazer? Vaguear por aí por alguns
dias e chamar isso de bom?". Apenas sentimos com certeza que
o testemunho do Espírito era que precisávamos encontrar
aquela mulher, e ele lamentava não ter escrito o nome e o
endereço. Ele começou a fazer isso depois disso.

Hank Smith:

22:46

Você pensaria, se você fosse ensinar alguém, escreveria seu
nome e seu endereço ou algo sobre ele.

Elder Hafen:

22:52

Então, depois de subir e descer escadas para...

Irmã Hafen:

22:54

Não era de cinco andares? Ela se lembrou na parte de cima de...

Elder Hafen:

22:58

Ela está no último andar, e eu me lembro dessa parte e eles têm
os nomes bem perto da campainha da porta, então se
pudermos ir procurá-la, bem, como seria?

Irmã Hafen:

23:10

Você poderia falar com ela.
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Hank Smith:

23:10

Sim. "E você fala a língua. Eu não falo. Sim, você pode dizer a
ela".

Elder Hafen:

23:12

Depois de todo esse trabalho, ele viu o nome junto à porta,
Wolfart, e essa mulher abriu um pouco a porta e sussurrou-me:
"Essa é a senhora, fale com ela". Então, cerca de 40 anos depois
disso, Marie e eu estávamos no templo de Frankfurt, Alemanha,
em uma sala de selagem com aquela mulher.

Hank Smith:

23:33

Uau.

Elder Hafen:

23:34

O selador era seu marido. Todos os seus filhos estavam na sala.
Todos eles tinham sido casados no templo com outros
europeus. E eu fiquei ali sentado pensando: "Eu não quero ser
apenas um cético". Estou feliz por ter aprendido as realidades
do trabalho missionário, mas não posso me comprometer tanto
com o ceticismo e não me apressar tanto. Preciso que meu
coração esteja aberto".

Elder Hafen:

24:01

Na época em que escrevi a palestra, em 1979, que
originalmente era no Ricks College, agora BYU Idaho devocional.
Eu tinha sentido, em meu papel com os estudantes, que havia
muitos deles de olhos arregalados e inocentes e na Etapa 1 e é
Adão e Eva, você sabe? Esse é o exemplo clássico dessas três
etapas. Você está no Jardim, você é tão inocente, ingênuo, e
depois é expulso do Jardim e é duro. É a Etapa 2. Eles tentam
fazer o melhor que podem e oferecem um sacrifício e não
sabem por quê, "mas eu vou fazer de qualquer maneira". Aí
vem o anjo. Já falamos sobre isso. E então eles dizem: "Oh",
porque agora eles estão na Etapa 3 e o recebem e o entendem.

Elder Hafen:

24:48

Isso foi há muito tempo, mas os princípios são os mesmos, mas
voltando à sua pergunta original: "Como você mantém seu
coração aberto?". E isso se aplicaria à era da Internet. Você tem
dúvidas, você tem perguntas, há pessoas que às vezes nos
perguntam: "Então, não devemos duvidar? Isso é errado?" Estas
são de pessoas, geralmente, que estão duvidando e, como
duvidadores, eu era um duvidoso sobre essa experiência
missionária, então o Élder Maxwell escreveu a um de seus...
Acho que foi a um de seus netos que enviou uma carta, os netos
lhe perguntaram sobre a dúvida e ele disse: "Duvidar pode
fortalecer ou enfraquecer nossa fé, dependendo do nosso
suprimento de mansidão". Soa como Elder Maxwell, não soa? E
assim, para ter essa atitude, que se reflete na citação que Marie
leu para nós, não somos mansos. Se não formos, então todas as
outras ferramentas para lidar com perguntas e problemas não
serão muito úteis. Isso talvez seja uma resposta simplista, mas...
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Irmã Hafen:

25:47

Perguntas e dúvidas podem ser realmente boas.

Elder Hafen:

25:50

Sim, e uma das combinações favoritas do Élder Maxwell ao
conhecer as pessoas, às vezes falávamos sobre isso e eu podia
dizer pelos exemplos que ele usava, sua combinação favorita
em uma pessoa que estava crescendo e indo para a vida
universitária e tinha muitos dons e potencial, ele diria que a
combinação é brilho e mansidão. Eu também gosto disso, e
acho que isso diz "Claro", para responder à sua pergunta. Se
você puder ser manso sobre: "Bem, o que é mansidão?" abre
uma porta para todo um assunto evangélico.

Irmã Hafen:

26:24

Então quanto mais você entender, melhor.

Elder Hafen:

26:26

Sim.

Hank Smith:

26:28

Brilho e mansidão. Uau. Que grande dia. Queremos agradecer
ao Elder e à Irmã Hafen por estarem conosco. Que belo dia.
Obrigada a ambos. Queremos agradecer a todos vocês por nos
ouvirem e queremos agradecer a 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, quando voltarmos ao Antigo Testamento no
seguimentoHIM.
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Hank Smith:

00:04

Feliz Páscoa, a todos. Bem-vindo a seguirHIM Favoritos. Meu
nome é Hank Smith, sou o anfitrião de um podcast chamado
followHIM e estou aqui com meu co-apresentador, John
Bytheway. Você é tão elástico, John. É Páscoa e nós estamos
celebrando a Páscoa.

Hank Smith:

00:21

O que é interessante este ano, João, é que a Páscoa é tudo
sobre Jesus. Mas nosso estudo deste ano é todo sobre o Antigo
Testamento. E alguém poderia dizer: "Bem, não há nenhum
Jesus no Antigo Testamento". Então, como você liga esses dois?
Como você encontra Jesus no Antigo Testamento? Porque ele
não está especificamente listado como Jesus disse isto ou como
Jesus fez aquilo, mas ainda assim O vemos por toda parte. Onde
você O vê no Antigo Testamento?

John Bytheway:

00:47

É isso que é tão divertido nisto. As pessoas podem pensar:
"Bem, por que estamos interrompendo o Antigo Testamento
com a Páscoa?" Não, o Antigo Testamento tem tudo a ver com
Cristo e com a Sua prefiguração e como Moisés era um tipo tão
forte de Cristo e todos os sacrifícios da lei de Moisés e da
Páscoa e do cordeiro imaculado. Todas estas coisas, um
cordeiro macho primogênito e imaculado, nos apontavam a
Cristo e, por fim, a Seu sacrifício.

John Bytheway:

01:13

Eu adoro como todos nós estamos olhando para frente no
tempo, e a casa de Israel foi, para frente no tempo até o grande
e último sacrifício, o Livro de Mórmon poderia chamá-lo. E
agora é como se cada vez que vamos à reunião sacramental,
estivéssemos olhando para trás no tempo para que os eventos
da expiação, Getsêmani e a cruz, e a ressurreição. Estamos
olhando para trás, para aquele meridiano do tempo. E assim,
não importa onde estejamos nas escrituras, estamos falando de
Cristo.

Hank Smith:

01:42

Estamos tentando apontar esses números este ano, mas tenho
certeza de que perdemos alguns ao longo do caminho. Falamos
sobre Abraão e Isaac, essa idéia de um pai oferecendo um filho
como sacrifício, e isso nos aponta para Cristo. Falamos de José
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no Egito que foi vendido e depois acaba salvando as próprias
pessoas que o feriram. Definitivamente.
John Bytheway:

02:03

Vendido pelo preço de um escravo, como Jesus foi, e também
foi para o Egito como Jesus fez brevemente.

Hank Smith:

02:10

Certo. Depois olhamos para Moisés e como é este milagre,
basicamente um bebê milagroso que nasceu. O faraó tenta
matá-lo assim como Herodes tentou matar as crianças de
Belém. E então ele foge e retorna um dia para dar à luz, para
salvar Israel. Então, há novamente a história de Jesus. E ainda
temos mais para vir.

John Bytheway:

02:32

O capítulo messiânico de Isaías é Isaías 53. Abinádi o cita ao rei
Noé e aos sacerdotes malvados, porque disseram: "Ensinamos a
lei de Moisés". Abinádi disse: "Bem, se você a ensina, guarde-a".
Mas a salvação vem em Cristo". Então ele lê Isaías 53. "Ele foi
ferido por nossas iniqüidades; o castigo de nossa paz estava
sobre ele, com suas listras somos curados". Como você sente
falta disso? Ele é como que dizendo a eles. Isto é tudo sobre o
Salvador. O Salvador está por toda parte aqui no Antigo
Testamento, se estivermos procurando por Ele.

Hank Smith:

03:03

Eu acho que é Jó que vai perguntar: "Se um homem morrer, ele
vai viver novamente?" Essa é a pergunta que Jesus responde.
Esta pergunta do Antigo Testamento que Jesus coloca uma
profunda: "Absolutamente, ele viverá de novo". Notei que
quando falamos da Páscoa, podemos falar de Jonas. Jonas vai
para a baleia por três dias. Em algum lugar de onde ele nunca
deveria ter saído. Ninguém entra em uma baleia e volta a sair.

John Bytheway:

03:27

Ninguém que eu conheça saiu dela.

Hank Smith:

03:29

Mas ainda assim, Jonas o fez. E este é o túmulo de Jesus. Que
Jesus entra no túmulo, um lugar de onde ninguém deveria sair,
três dias depois Ele sai do túmulo.

John Bytheway:

03:40

E Jesus usa isso. Não haverá um sinal, a não ser o sinal de Jonas,
diz ele. Eles têm que pensar: "Espere, o que aconteceu com ele,
e como esse sinal vai ser semelhante"?

Hank Smith:

03:49

E vamos discutir aqui os Reis durante o Antigo Testamento.
Vamos falar sobre a vinda do Salvador novamente como o Rei.
Portanto, ainda há muito por vir onde este incrível livro do
Antigo Testamento, esta Bíblia hebraica pode nos apontar para
o Salvador. Uma das minhas favoritas de que espero que
possamos falar é Abigail. Como Abigail se oferece a si mesma
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até David. Ela diz: "Que os pecados de meu marido estejam
sobre mim". Deixe-os estar sobre mim". Um tipo maravilhoso
de Cristo assumindo nossos pecados. Por isso, acho que até
agora só arranhamos a superfície e ainda há mais por vir ao
encontrar Jesus no Antigo Testamento.
John Bytheway:

04:28

Isso só o torna meio divertido e excitante. É como desmontar
uma parábola ou algo parecido. Então, quando começarmos a
procurá-lo, começaremos a vê-lo em todo lugar, e o Antigo
Testamento será uma bênção para nós.

Hank Smith:

04:39

Há muita coisa por vir. Esperamos que você se junte a nós em
nosso podcast, porque vamos desmontar o Antigo Testamento
aqui para o resto do ano. Mas para esta semana, queremos que
você tenha uma Páscoa maravilhosa e feliz.

Hank Smith:

04:51

John, acho que poderia falar por você aqui, onde
testemunhamos que qualquer um que você tenha perdido,
qualquer um que você deseje ver novamente. John, ambos seus
pais faleceram. Meu pai faleceu. Meu irmão faleceu. E nós
desejamos vê-los de novo. Sabemos que por causa de Cristo,
nós os veremos novamente. Então a Páscoa muda um pouco,
não é João, pois quando você tem alguém do outro lado
esperando por você?

John Bytheway:

05:18

Essa tumba vazia é uma mensagem de vitória real. É tão
interessante ler o Novo Testamento e ver que eles estavam tão
animados. Jesus veio porque muitos deles entenderam mal. Ele
vai nos livrar dos romanos. Jesus disse: "Não, temos inimigos
mais duros como o pecado e a morte". Eu não vou apenas
libertá-los, vou libertar o mundo inteiro da morte e do pecado".
Isso é uma vitória.

Hank Smith:

05:45

E essa é uma bela vitória que também podemos experimentar.
Como falamos em encontrar Cristo no Antigo Testamento, mas
podemos encontrar Cristo em nossas vidas hoje. Nossa
maravilhosa amiga, Jamie, que trabalha conosco no podcast,
disse: "Oh, lembre-se que não é só Cristo viveu, é Ele vive".
Podemos encontrá-lo hoje em nossas vidas e em nosso futuro,
enquanto aguardamos ansiosamente futuras reuniões com
entes queridos que faleceram.

John Bytheway:

06:12

Como Jamie disse, Ele não é apenas o grande que eu era, Ele é o
grande que eu sou. Para Ele, chamar a si mesmo de presente
para sempre. Eu sou. Que grande nome para Ele escolher dizer
a Moisés. Eu sou.
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Hank Smith:

06:26

Você estará com sua família e amigos que faleceram e será um
dia glorioso, glorioso. Não é de admirar que Jacó em 2 Néfi 9
diga: "Oh, quão grande é a bondade de nosso Deus". Quando
penso, John, em ver meu irmão e meu pai novamente e pessoas
queridas que faleceram, nosso bom amigo, Steve Sorensen, que
é uma grande parte da nossa equipe neste podcast, quando
penso nesses momentos futuros, eu meio que sinto o mesmo
que Jacob. Oh, a grandeza do nosso Deus. Seu plano, Sua
bondade. Eu quero cantar seus louvores.

John Bytheway:

06:59

Essas reuniões serão tão doces. Não consigo nem imaginar
agora, mas vai ser tão maravilhoso. Tudo por causa do Salvador.

Hank Smith:

07:07

Tudo por causa d'Ele. Portanto, feliz Páscoa de todos nós em
segui-Lo a você e a sua família. Esperamos que você se junte a
nós para nosso podcast durante o resto deste ano, enquanto
mergulhamos no Antigo Testamento. Mas se não, você pode
sempre nos encontrar exatamente aqui na próxima semana
para os Favoritos do SeguidorHIM.
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