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"Não vos rebeleis contra o Senhor, nem temais".

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 Senhor cria um povo santo? A Dra. Kerry Muhlestein explora o Livro dos Números e o código
de santidade que o Senhor desenvolve com seu povo à medida que o Senhor cria seu povo e o conduz
para a Terra Prometida.

Parte 2:
O Dr. Muhlestein volta para discutir como os israelitas viajam no deserto espiritual e temporal, mas
aprendem a confiar no Senhor para cura, restauração e misericórdia.

Códigos de tempo:
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00:00 Parte 1-Dr. Kerry Muhlestein
00:58 Introdução do Dr. Muhlestein
02:23 Recapitulação da Bíblia hebraica de Gênesis ao Livro de Números
12:29 O Livro de Números apresenta os israelitas fora da Lan1 Prometida
13:20 O Código de Santidade
17:02 Os israelitas viajam e levam o Tabernáculo e a Arca do Convênio
19:55 Nuvem de dia e fogo de noite
23:55 Uma viagem arquetípica
27:59 O Antigo Testamento diz-lhe o lado humano da viagem pela vida
31:06 Eles se cansam do maná e o Senhor provê codornizes
36:34 Setenta e sete anciãos estão organizados
39:40 Uma nação de profetas
44:16 Miriam e Arão desafiam Moisés, mas o Israel espera
54:52 Uma viagem de 11 dias a partir do Monte Horeb
58:24 O relatório de Caleb e Joshua sobre a Terra Prometida
1:03:47 Acreditamos que Deus pode nos exaltar?
1:08:39 Fim da Parte I com a Dra. Kerry Muhlestein

Parte 2
●
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●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

00:00 Parte II- Dr. Kerry Muhlestein
00:07 Deus quer ser misericordioso
02:13 Acreditando em Cristo e Seguindo a Cristo
05:36 Deus é paciente com os israelitas e gosta de perdoar
09:24 Deus pode redimir Seus filhos
13:41 A violência na Bíblia hebraica
18:05 Quando continuamos a repetir erros
25:20 Serpentes ferozes
28:54 Dr. Muhlestein compartilha história pessoal sobre a Conferência da Juventude e "serpentes
ardentes".
31:24 Simbolismo de uma serpente
35:30 Aplicação pessoal da história da serpente ardente
38:10 Balaão e os moabitas
43:59 O Livro dos Números é uma viagem arquetípica e uma viagem familiar
47:22 Fim da Parte II
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Kerry recebeu seu B.S. da BYU em Psicologia com um menor hebreu. Como estudante de
graduação, ele passou um tempo no Centro de Estudos do Oriente Próximo da BYU de
Jerusalém no programa intensivo de hebraico. Ele recebeu um Mestrado em Estudos do Antigo
Oriente Próximo da BYU e seu Ph.D. da UCLA em Egiptologia, onde em seu último ano foi
nomeado o Estudante Graduado do Ano da UCLA. Ele lecionou cursos em hebraico e religião
em tempo parcial na BYU e no centro de extensão UVSC, bem como em história na Cal Poly
Pomona e UCLA. Ele também lecionou no seminário matinal e no Westwood (UCLA) Institute
of Religion. Seu primeiro compromisso em tempo integral foi uma posição conjunta em Religião
e História na BYU-Hawaii. Ele é o diretor do Projeto de Escavação da BYU Egypt. Ele foi
selecionado pela Princeton Review em 2012 como um dos 300 melhores professores da nação
(os melhores .02% dos considerados). Ele também foi um Visiting Fellow na Universidade de
Oxford para o ano acadêmico de 2016-17. Ele publicou 9 livros, mais de 60 artigos revisados por
pares, e fez mais de 75 apresentações acadêmicas. Ele e sua esposa, Julianne, são os pais de seis
filhos, e juntos viveram em Jerusalém enquanto Kerry ensinou lá em várias ocasiões. Ele serviu
como presidente de um comitê nacional para o Centro de Pesquisa Americano no Egito e atua no
Conselho de Membros de Apoio à Pesquisa. Ele também serviu em um comitê para a Sociedade
para o Estudo de Antiguidades Egípcias, e atualmente serve em seu Conselho de Curadores e
como Vice-Presidente da organização, e já serviu como presidente. Ele tem sido o co-presidente
da sessão de Arqueologia Egípcia das Escolas Americanas de Pesquisa Oriental. Ele também é
membro sênior do William F. Albright Institute for Archaeological Research. Ele está envolvido
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com a Associação Internacional de Arqueólogos Egípcios, e tem trabalhado com os Serviços de
Testes Educacionais em seu exame AP de História Mundial.
Cursos Ensinados: Antigo Testamento, Ensinamentos de Isaías, Pérola de Grande Valor, Livro
de Mórmon, Novo Testamento, Textos do Antigo Oriente Próximo, Fundamentos das Escrituras
Antigas, História Egípcia, Historiografia Egípcia, História da Civilização, História dos Impérios
do Oriente Próximo, Antigo Egito e Relações Exteriores, e Casamento e Família.

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).
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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 ao 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, pois juntos o seguimos. Olá,
meus amigos, bem-vindos a mais um episódio de followHIM.
Meu nome é Hank Smith, sou seu anfitrião, estou aqui com meu
co-apresentador numerado John Bytheway. John, você está
numerado hoje.

John Bytheway:

00:00:34

Eu estava na escala, acho que é o que isso significa.

Hank Smith:

00:00:37

Sim. Foi o que foi. Foi o que foi.

John Bytheway:

00:00:38

Fui encontrado em falta.

Hank Smith:

00:00:39

Numerei meu co-apresentador e encontrei um.

John Bytheway:

00:00:44

Apenas este.

Hank Smith:

00:00:45

Você é o número um. Você é o número um do meu livro. John,
hoje vamos entrar no Livro dos Números, e temos nosso
primeiro convidado de volta. Tenho certeza que todos estão
animados para que você o apresente, quem está conosco?

John Bytheway:

00:00:58

Sim. Temos Kerry Muhlestein de volta. E quando penso no Dr.
Muhlestein, penso na palavra Egyptologist, mas deixe-me
apenas rever. Ele tem um bacharelado da BYU em psicologia e
um menor hebraico. Como estudante de graduação, ele passou
um tempo no Centro de Estudos do Oriente Próximo da BYU
Jerusalém no programa Hebraico Intensivo. Ele tem mestrado
em Estudos do Antigo Oriente Próximo pela BYU e doutorado
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pela UCLA em Egiptologia, onde em seu último ano foi nomeado
o estudante de pós-graduação afiliado da UCLA do ano. Ele deu
cursos em hebraico e religião na BYU e UVSC, agora conhecida
como Utah Valley University Extension Center, assim como
história na Cal Poly Pomona e UCLA. O que eu amo é que ele vai
para o Egito, ele é um egiptólogo, e ele é encantador, estamos
realmente felizes em tê-lo de volta. Obrigado por se juntar a nós
novamente, Kerry.
Dra. Kerry Muhlestein: 00:01:53

É bom estar de volta. Obrigada por me ter de volta, isso me faz
questionar seu julgamento, mas estou feliz por estar aqui.

Hank Smith:

00:01:58

Sim. Adoramos ter Kerry. Ele é nosso próprio Indiana Jones
pessoal, certo?

John Bytheway:

00:02:02

Da, da, da, da, da. Sim, exatamente. E também há uma
semelhança impressionante, é assombrosa.

Dra. Kerry Muhlestein: 00:02:08

Ah, sim. Você não pode mentir sobre isso sem que as pessoas
saibam, só para que você saiba.

Hank Smith:

00:02:14

Apenas uma parte de nossos convidados está no YouTube,
portanto eles não saberão. Vamos deixá-los imaginar quem eles
quiserem.

Dra. Kerry Muhlestein: 00:02:19

Nesse caso, eu me pareço exatamente com Harrison Ford, isso é
exatamente certo.

Hank Smith:

Kerry, temos tentado fazer o que você nos disse logo no
primeiro episódio do ano. Portanto, para aqueles que estão
apenas se juntando a nós, talvez no meio de nossos estudos do
Antigo Testamento, voltem e ouçam o episódio um. O Dr.
Muhlestein nos acompanhou em como estudar o Antigo
Testamento, e então saltamos para o Livro de Moisés, e
olhamos para o Livro de Abraão e realmente tivemos um
momento incrível. Portanto, encorajamos qualquer um que não
tenha escutado o episódio um, por favor, volte e escute o
episódio um. Porque vamos tentar pegar, vamos tentar fazer a
ponte entre esses dois. Se vocês não se importam, quero
começar fazendo a ponte de onde começamos, de volta com
Moisés capítulo um. E vamos apenas fazer uma rápida revisão
do Livro dos Números, John, e teremos o comentário de Kerry
sobre como fizemos, sobre o que aprendemos até agora, então
é como ter o diretor vindo.

00:02:23

Dra. Kerry Muhlestein: 00:03:11

Sim. Ou a galeria dos amendoins, eu serei a galeria dos
amendoins.
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Hank Smith:

00:03:12

A galeria dos amendoins. Então, vocês caminham comigo aqui.
Se eu fosse pegar alguém pelo caminho, começamos no Livro de
Moisés no Livro do Gênesis, falando sobre Adão e Eva. E
falamos sobre a queda do homem, e todo o tipo de coisas
maravilhosas mas desastrosas que vieram com ele, depois
falamos sobre Caim e Abel.

John Bytheway:

00:03:38

Um de nossos convidados, eu amo a maneira como ela disse,
ela disse queda do homem e redenção, a queda de uma família
e depois redenção, e depois é a queda de um povo e redenção,
eu acabei de me lembrar dessa idéia. Esta coisa da queda
continua acontecendo, mas há uma redenção que, felizmente,
se segue.

Hank Smith:

00:03:55

Ao caminharmos pelo Livro do Gênesis, acho que percebi mais
do que nunca que esta é a história familiar de Israel, e o escritor
destes livros quer que Israel saiba de onde eles vêm, quem eles
são e de onde eles vêm. Kerry, temos nos saído bem até agora?

Dra. Kerry Muhlestein: 00:04:14

Sim. E talvez eu acrescente a isso e assim se nós dissermos, e eu
733% concordo que esta é a história da família de Israel, mas
quero que nos lembremos então que isso significa que é a
história de nossa família. E lemos nossa história sobre a grande,
grande, bisavó Mildred e sobre a grande, grande, grande,
bisavó, Sarah.

Hank Smith:

Uma coisa, John, se você se lembra, notamos que nossa história
familiar tem algumas histórias humanas interessantes e
confusas. O Livro do Gênesis, vimos problemas matrimoniais,
problemas familiares, problemas com crianças, problemas com
meio-irmãos e você sabe quem ainda não vendeu um irmão,
certo? Quem ao menos não pensou nisso, eu acho? No final do
Gênesis, acabamos com a família de Israel no Egito e Kerry que
é sua pátria. Então acabamos com a família inteira no Egito e
depois centenas de anos se passam, e eles são uma nação
escravizada.

00:04:32

Dra. Kerry Muhlestein: 00:05:10

Vou ressaltar que se estamos fazendo história familiar para
qualquer descendente de José, então é a nossa pátria. Temos
alguns ancestrais que voltam para Heliópolis, onde fica o
aeroporto, por isso é sempre bem-vindo em casa, quando você
volta ao Egito.

Hank Smith:

Eu acho que foi o Dr. Chadwick, John, quem disse: "Você sabe
quem é meu bisavô? Vamos lá. Ele era o primeiro-ministro do
Egito. Eu pertenço aqui".

00:05:22
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Dra. Kerry Muhlestein: 00:05:34

E do outro lado, ele era o sumo sacerdote de On.

Hank Smith:

00:05:38

Então centenas de anos se passaram e Israel agora está
escravizado, eles querem sair da escravidão, eles querem sair da
escravidão. E assim o Senhor ergue um libertador. Moisés, do
meio deles, deixa o Egito, e depois volta ao Egito para resgatálos. Falamos sobre as pragas do Egito. Falamos sobre a Páscoa.
João acabou de mencionar a Páscoa, falamos sobre a Páscoa.
Deixamos o Egito, atravessamos o Mar Vermelho. Conversamos
com o Dr. Skinner e o Dr. Bowen sobre as pragas e a separação
do Mar Vermelho. E uma coisa que eu amava lá, que eu tinha
visto um pouco antes, mas vi agora mais do que nunca foi um
paralelo à Expiação de Jesus Cristo na despedida do Mar
Vermelho. A terra prometida, os reinos celestiais do outro lado
deste grande abismo e Deus prepara um caminho para
atravessar, que para mim foi uma visão maravilhosa. Alguma
coisa lá, John ou Kerry?

Dra. Kerry Muhlestein: 00:06:32

Concordo plenamente com isso. E eu acho que há uma série de
símbolos que fazem parte disso. Também vejo a criação ali
dentro porque a criação tem todo este caos aquoso, e então
você recebe terra seca saindo dela. Esta é a criação de Israel
como uma nação, e ao mesmo tempo simbólica de atravessar o
véu para a terra prometida. Assim eles renascem por assim
dizer ou são recriados, o que é algo que tem que acontecer para
todos nós.

Hank Smith:

00:06:56

Uma coisa que eu quero acertar e que eu achei espetacular,
pensei nisso desde então foi com o Dr. Skinner, se você se
lembra, João, o Senhor derrubou a teologia egípcia, cada deus,
um por um. E a primeira coisa que ele lhes ensina naquela 10ª
peste, agora que a teologia egípcia foi desmantelada, vamos
agora construir a teologia israelita. E a primeira coisa que eles
vão aprender é que estão sendo salvos pelo sangue do cordeiro.
Depois vão tirar o fermento de sua casa, depois vão dividir o
Mar Vermelho, atravessar o Mar Vermelho e ser conduzidos por
um pilar de fogo.

Hank Smith:

00:07:31

Lembro-me de dizer isto aos meus alunos da BYU, e eu disse:
"Você vê alguma coisa lá? E eles viram imediatamente a fé no
sangue do cordeiro, o arrependimento no fermento, terceiro é
o batismo vindo através da água, e quarto é ser conduzido por
uma coluna de fogo, sendo conduzido pelo Espírito Santo.
Assim, tivemos os primeiros princípios e ordenanças do
evangelho, e João eu sei que você ama essa parte.

John Bytheway:

00:07:52

Eu amo os primeiros princípios porque se eles são os primeiros
princípios, então provavelmente são os primeiros princípios. E
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acho que conversamos sobre voltar a Doutrina e Convênios,
falamos sobre o Dr. Richard Bennett e seu artigo no Ensign
sobre como Joseph Smith não apenas: "Deixe-me ver, deixe-me
escolher alguns princípios do ar", mas ele os experimentou. A fé
em Cristo, a primeira visão e a perda do manuscrito, o
arrependimento passando por um arrependimento doloroso, e
depois voltando à tradução e importância do batismo e daquele
convênio, e depois o sacerdote Melquisedeque, e sendo
restaurado no Espírito Santo. Há os primeiros princípios que são
evidentes em toda a história, e aqui estão eles também na
história do Antigo Testamento.
Hank Smith:

00:08:32

Bonito. Eu adoro isso. Então agora nós saímos do Egito. E se
bem me lembro, fizemos muitas murmurações, o que é
interessante que estes incríveis milagres espirituais acontecem
na vida e depois murmuramos, é uma coisa humana a ser feita.

John Bytheway:

00:08:50

É consistente.

Hank Smith:

00:08:51

Sim. Kerry, nossos últimos episódios, temos falado sobre este
tabernáculo sagrado que Deus diz: "Certo, agora que você
deixou o Egito..." Eles foram diretamente para o Sinai?

Dra. Kerry Muhlestein: 00:09:04

Esse era o objetivo deles quando estavam saindo, tipo: "Vamos
adorar a Deus". E é lá que eles vão adorar a Deus e estabelecer
um pacto, então o Sinai foi o primeiro objetivo imediato e eles
chegam lá.

Hank Smith:

Oh, foi com o Dr. Belnap, se bem me lembro, eles têm três dias
para se prepararem para ver a face de Deus, e isso meio que se
desmorona sobre eles. E assim Deus dá uma série de leis,
mandamentos, incluindo os 10 mandamentos a eles, para
torná-los santos. Então, com o Dr. Matt Gray, montamos este
tabernáculo bem no meio do campo, este espaço sagrado para
que Israel aprenda a se tornar como Deus. E eu acho que Deus
está dizendo: "Eu quero fazer de vocês um povo santo". Quero
fazer de vocês um povo absolutamente diferente". E este
tabernáculo vai ensiná-lo a se tornar santo, porque não posso
torná-lo santo porque isso não é santidade, tem que ser
escolhido". Estou ouvindo bem, é esse o objetivo principal do
tabernáculo?

00:09:13

Dra. Kerry Muhlestein: 00:10:02

Eu diria que só em geral, você tem que escolher ser santo, mas
então você não será capaz de fazê-lo sozinho. Então Deus vai ter
que mudá-los, mas não pode mudá-los sem que eles façam a
escolha. E é aí que entram os convênios, de modo que, os
convênios são você fazendo a escolha e permitindo que Deus o
mude. E eu acho que há um elemento importante aqui que o
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foco no Monte Sinai, o Monte Sinai, serve como um templo. E
todos eles devem ver Deus, ao invés disso, apenas alguns deles
vêem Deus e voltaremos a isso mais tarde, mas a idéia é que
eles têm que se tornar verdadeiramente santos para ver Deus.
Dra. Kerry Muhlestein: 00:10:31

E agora eles vão deixar o Monte Sinai, então eles precisam de
algo mais que possa ajudá-los a continuar a se tornar santos e
continuar a se aproximar de Deus. O objetivo da santidade é ser
capaz de se tornar piedoso, para poder estar com Deus e ser
como Deus. E assim, se eles não vão estar no Monte Sinai, onde
isso acontece inicialmente para eles, se eles não vão ter aquele
templo, eles precisam de algo mais que possa continuar a fazer
isso por eles. Portanto, não é uma coincidência que seja no Sinai
onde Deus lhes diz e é um grande foco do que Deus lhes diz no
Sinai: "Aqui está o que você precisa fazer ao sair daqui, a fim de
continuar sua abordagem para mim".

John Bytheway:

00:11:07

Agora, eu acho que é significativo que o Sinai seja uma
montanha e nós recebemos este símbolo da montanha do tipo
de coisa do Senhor. E então Jesus virá e será o Monte das Bemaventuranças e assim por diante. E então quando Jesus aparece
aos nefitas, ele está no templo, e então há este templo da
montanha. Eu mostro aos meus alunos três montanhas, o Cristo
pré-mortal no Sinai, e depois o Cristo mortal no Monte das
Beatitudes, e depois o Cristo ressuscitado aos justos entre os
nefitas e lamanitas lá no Livro de Mórmon, o que é interessante,
pois todos eles são montanhas ou templos.

Dra. Kerry Muhlestein: 00:11:43

E há ali algum simbolismo importante, porque a mesma coisa
com altares ou campanários ou qualquer outra coisa, é a coisa
que liga o céu, que está acima e nós estamos abaixo no plano
terrestre, e nós precisamos de algo que nos ligue. Agora é Cristo
que nos conecta, são as ordenanças e os convênios do
evangelho que nos conectam. Mas simbolicamente é a
montanha, é o templo com o campanário, é um altar, todas
essas são formas simbólicas de dizer que precisamos de algo
que nos ligue a Deus, porque estamos desconectados sem essa
ajuda.

John Bytheway:

00:12:12

Eles estão se acostumando com a idéia de Deus estar com eles.
A presença de Deus está bem ali e se comportam como se Deus
estivesse bem ali, e sua presença está ali. Ele está por perto, ele
está ali naquele tabernáculo. E isso é simbolicamente o que isso
significa, esta é a casa de Deus, este é um lugar onde Ele pode
vir e morar.

Hank Smith:

00:12:29

Kerry, Dr. Muhlestein, agora chegamos ao Livro dos Números.
Temos apenas um dia sobre isto, então vamos fazer uma visão
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geral e depois talvez nos concentremos em alguns capítulos e o
entregaremos a você. Agora vamos passar do Sinai para a terra
prometida, e não acho que as coisas vão correr muito bem.
John Bytheway:

00:12:47

Baseado no passado recente.

Hank Smith:

00:12:51

Vamos lutar um pouco no Livro de Números sobre isto. Vamos
nos mudar do Sinai para Moab, logo após a terra prometida. E
você pensaria: "Ei, nós temos este tabernáculo agora, as coisas
vão correr muito bem". Mas afinal, acho que vamos ter muito
mais murmurações e muitos problemas em nossa nação, em
nossa família.

Dra. Kerry Muhlestein: 00:13:10

Sim. É uma viagem de família difícil.

Hank Smith:

Sim. É isso que você diria que o Livro de Números é uma longa
viagem de família? Vamos entregá-lo a você, o que você quer
dizer sobre números?

00:13:12

Dra. Kerry Muhlestein: 00:13:20

Bem, assim começam os números onde o Êxodo e o Levítico se
rompem. Acredito que o Dr. Belnap até disse isto quando estava
com você, que quando você chega ao Monte Sinai, tem sido um
diário de viagem até aquele ponto, eles estavam saindo do Egito
e foram para cá, e eles foram para cá, e eles foram para cá.
Então chegamos ao Sinai e eles estão no Sinai por um longo
tempo, cerca de um ano, é uma época incrivelmente
importante para eles. Mas você tem esta longa pausa no diário
de viagem que vai do Êxodo 19 ao Números 11. E assim, tudo
entre eles é sua experiência de convênio com Deus, as leis que
Deus lhes dá. Para falar com parte do que você estava falando
sobre Hank, as instruções logo após os 10 mandamentos e
assim por diante, as instruções que lhes são dadas, as leis sobre
como se comportar é tipicamente chamado de código de
santidade.

Dra. Kerry Muhlestein: 00:14:06

São instruções, como ser santo, como agir que é diferente da
maneira como todos os outros agem, que é mais piedoso e isto
ajuda você a escolher ser santo, como você estava dizendo.
Então você recebe tudo isso, as instruções de como construir o
tabernáculo e assim por diante. Assim, a primeira parte, os
primeiros 10 capítulos de números é a mesma coisa, recebe seu
nome porque, logo no início, Moisés numera o povo. Eles
querem saber: "Quantas pessoas temos aqui". Este é um grande
grupo aqui e temos crescido, tenho certeza, enquanto
estivemos no Monte Sinai", e assim ele numera as pessoas. Mas
então você obtém informações sobre algumas leis de pureza,
como os padres devem se comportar, o que os padres vão fazer.
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Dra. Kerry Muhlestein: 00:14:40

Portanto, é um pouco mais sobre os rituais e as ordenanças do
tabernáculo, e como fazer com que tudo funcione se quisermos
ser um povo santo. Então é isso que se obtém na primeira parte
de Números. E depois, no capítulo 11, você vai voltar para o
diário de viagem. Eles vão começar a se mover novamente. E
isto conta a história de, digamos que o Exodus talvez 12 a 19 é o
diário de viagem que vai do Egito para o Sinai. Números 11 até o
final de Números é o diário de viagem que vai do Sinai para a
terra prometida.

Hank Smith:

Certo. E é uma viagem de família. Quando eu vou em uma
viagem de família, normalmente coloco uma conversa de John
Bytheway, não parece que eles tiveram uma conversa de John
Bytheway para ouvir com seus filhos.

00:15:13

Dra. Kerry Muhlestein: 00:15:24

Isso é porque você quer que eles durmam, é por isso?

Hank Smith:

00:15:27

É exatamente por isso. Todos adormecem.

John Bytheway:

00:15:31

Melatonina de áudio ou algo assim.

Hank Smith:

00:15:34

Eles acham engraçado o John: "Pai, você não é engraçado.
Vamos ouvir o John".

Dra. Kerry Muhlestein: 00:15:38

Agora, um de meus filhos, Hank, me disse que você tinha uma
aula em que eles pensavam: "Ao contrário do pai, Hank Smith
na verdade é engraçado. Ele não se acha apenas engraçado, ele
realmente é engraçado".

Hank Smith:

Bem, vou tocar isto para meus filhos.

00:15:51

Dra. Kerry Muhlestein: 00:15:53

Isso mesmo, ótimo. E isto pode parecer que estou em sincronia
com eles, mas as duas pessoas que eu posso fazer meus filhos
ouvirem em uma viagem em família são John Bytheway e Hank
Smith, esses são os dois que meus filhos pedem, eles nunca me
pedem, por sinal.

John Bytheway:

Desde que você tenha um toca-fitas em seu carro, porque estou
ficando um pouco velho. O que é engraçado sobre isto está de
volta em 2007, minha esposa disse: "Ei, minha irmã e meu
cunhado estão indo para o Monte Rushmore, vamos com eles".
E por isso alugamos uma motor home, isto foi muito fora da
minha zona de conforto. Esta é uma história verdadeira, ficamos
a menos de meio quilômetro de distância e um dos meus filhos
disse: "Quanto tempo isso vai levar?". Estávamos a sério, a meia
milha de distância. E assim, quando você diz viagem de família,
eu fico como se esta fosse a história do "ainda estamos lá" da

00:16:07
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casa de Israel: "Já ouvi falar desta terra prometida, já estamos
lá? E isto é tudo o que trouxemos para comer?" É uma forma
perfeita de dizer isso.
Dra. Kerry Muhlestein: 00:16:54

Sim. As rodas saíram. A fossa séptica da autocaravana avariou e
fez uma bagunça e tudo mais, essa é a história.

Hank Smith:

Eles estão levando o tabernáculo com eles, direita Kerry...

00:17:02

Dra. Kerry Muhlestein: 00:17:04

Sim.

Hank Smith:

00:17:04

... eles estão empacotando e vão levá-lo com eles. Oh, não
deveria rir tanto disto. Mas cara, esta idéia de uma viagem de
família me faz rir porque todos nós já estivemos lá dizendo:
"Oh, minha palavra, sente-se e fique quieto". Basta olhar pela
janela".

John Bytheway:

00:17:20

Eu estou aqui em cima fazendo todo o trabalho, dirigindo esta
coisa e vocês estão lá atrás reclamando que ficamos sem
batatas fritas para churrasco.

Dra. Kerry Muhlestein: 00:17:28

É exatamente isso que é para Moisés, é como: "Estou tentando
dirigir este ônibus, você poderia se estabelecer lá atrás". Assim,
para falar ao seu comentário sobre o tabernáculo, na verdade é
assim que termina o capítulo 10 dos números. E é isto que
sinaliza que estamos de volta ao diário de viagem, mas é uma
diferença chave agora porque eles têm o tabernáculo. Portanto,
se formos ao capítulo 10, versículo 33: "E partiram do Monte do
Senhor em três dias de viagem, e a arca da aliança do Senhor foi
antes deles nos três dias de viagem, para procurar um lugar de
descanso para eles". Então a arca do pacto, eles não tinham isso
antes, isso é algo que foi criado, que faz parte do tabernáculo e
que está à frente. E acho que isso é fundamental porque
simboliza a presença de Deus, simboliza o pacto e a tampa da
arca do pacto é o assento da misericórdia ou o assento da
expiação. Portanto, temos Deus, o pacto e a expiação liderando
o caminho, que deve liderar o caminho em tudo o que fazemos,
essa é a chave.

John Bytheway:

Meus filhos pensam que uma arca é um barco, mas o que é uma
arca aqui?

00:18:22

Dra. Kerry Muhlestein: 00:18:26

Portanto, acho que os israelitas, Deus lhes dá algo para
construir que eles são capazes de construir. Então eles acabam
de vir do Egito e têm alguns artesãos que foram treinados no
Egito. No Egito, o principal modo de viagem é um barco. A
carruagem e as rodas, eles não são tão importantes no Egito,
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eles não são inventados lá porque realmente não precisam
deles porque eles viajam principalmente de barco. Quando eles
vão ter uma estrutura na qual uma de suas divindades ou um de
seus deuses vai viajar, eles criam um barco e você encontra
representações deles em todo o lugar. Eles têm estes grandes
barcos dourados com pautas ou varas que saem deles que
carregam, que têm a estátua da divindade que será colocada
naquele barco.
Dra. Kerry Muhlestein: 00:19:06

Então, o que Deus manda os israelitas fazerem? Ele os faz
construir uma arca e eu não sei se neste caso parece um barco,
as instruções que Ele lhes dá não parecem realmente um barco.
Mas acho que isso será o que lhes passa pela cabeça, e
provavelmente são os artesãos que construíram isto para os
egípcios que estão construindo isto, eles sabem como fazer isto.
E assim eles vão ter estas varas saindo e levando-as consigo, e
assim é como um barco no qual a presença de Deus pode viajar.

John Bytheway:

É um navio. Estou tão feliz por ter perguntado, é uma ótima
explicação, então é uma maneira de carregar isso. E você disse
que o assento de misericórdia que está ali, estamos todos
pensando em Indiana Jones quando pensamos na arca do pacto.

00:19:32

Dra. Kerry Muhlestein: 00:19:43

Sim. Não olhe lá dentro.

John Bytheway:

00:19:45

Sim. E não olhe lá dentro, seus olhos vão derreter.

Hank Smith:

00:19:49

Eu amo esta Kerry, Números 10:33, "A arca do pacto do Senhor
foi diante deles".

Dra. Kerry Muhlestein: 00:19:55

Sim. Bem, versículo 34, "E a nuvem do Senhor estava sobre eles
de dia quando saíram do acampamento". E você destacou tão
perfeita e belamente que o ponto do tabernáculo é este o lugar
onde eles podem encontrar Deus. E de fato, às vezes é chamado
de tenda de encontro porque é lá que se pode ir ao encontro de
Deus. E espero que pensemos em nossos templos dessa
maneira, mas espero que também criemos nossas casas como
um templo para pensar assim, mas este é o lugar onde você
pode encontrar Deus e estar com Ele. Mas a presença de Deus é
simbolizada por uma nuvem durante o dia e um fogo durante a
noite, o que é tão fantástico porque não só simboliza a presença
de Deus, mas Deus está cuidando deles enquanto Ele faz isso.
Eles estão num deserto e é incrivelmente quente de dia e frio à
noite.

Dra. Kerry Muhlestein: 00:20:35

E assim ele é uma nuvem para protegê-los do sol durante o dia,
e ele é o fogo para aquecê-los e dar-lhes a luz que eles precisam
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à noite. Então ele é o que eles precisam que eles sejam, pois ele
está designando que sua presença está lá. Portanto, deve ter
sido de dia quando eles partem, a nuvem vai sobre eles, então
simbolicamente é claro: "Eu estou com você, é hora de ir". A
nuvem se move. E é assim que eles sabem quando é hora de ir,
a nuvem ou o fogo sai e eles pensam: "Oh, Deus está nos
dizendo que é hora de ir, precisamos seguir Deus para que
possamos estar com Ele". Então Deus está com eles, mas eles
têm uma obrigação quando Deus está pronto para eles se
moverem, seguirem a Deus e há apenas um simbolismo
fantástico lá dentro.
John Bytheway:

00:21:12

Eu quero voltar ao que Kerry estava dizendo. E só porque acho
que espero que alguns de nossos ouvintes estejam dizendo: "Ei,
isto está em um hino em algum lugar". Redentor de Israel, uma
sombra de dia e um pilar de noite, então é essa imagem. E eu
acho que em nossa, corrijam-me se eu estiver errado, nossa
cultura ocidental, poderíamos dizer que um dia perfeito não é
uma nuvem no céu, mas e se você vive no Egito? E também não
é uma nuvem, um conforto, é uma sombra.

Dra. Kerry Muhlestein: 00:21:41

Estive no Egito na semana passada e tivemos vários dias de 110
graus, e o jogo que você joga é encontrar a sombra. Vamos
trabalhar no lado da pirâmide que hoje tem alguma sombra,
seja qual for a hora do dia, vamos acabar nessa sombra.

John Bytheway:

Ouvi isso, nunca pude verificar, mas que o projeto original do
Templo Provo com um campanário feito de cobre no início, ou
que tinha a aparência de cobre. E a parte redonda arredondada,
tipo um quadrado com bordas arredondadas, era a nuvem, a
sombra de dia, e o campanário era o pilar à noite nesse desenho
original, e parece que é assim. E agora eles vão refazer tudo de
novo, mas desde então eles tornaram o campanário mais
branco, mas em algum momento ele era laranja se você olhar as
fotos antigas, e eu ouvi dizer que era a sombra de dia, o pilar de
noite, vocês já ouviram isso?

00:21:55

Dra. Kerry Muhlestein: 00:22:31

Já ouvi falar disso. Eu também não posso verificar, mas se você
olhar para isso, isso faz sentido. Eu sempre pensei: "Por que
eles fizeram com que parecesse assim?". E então quando ouvi
isso, pensei: "Oh, agora eu gosto do aspecto que tem".

Hank Smith:

Mesmo a tempo de mudá-lo.

00:22:42

Dra. Kerry Muhlestein: 00:22:43

Isso mesmo, certo.
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John Bytheway:

00:22:44

Sim. Agora eles vão mudá-lo. Mas isso foi um pensamento legal
de que isso era importante, era assim que eles sabiam que Deus
estava lá, havia uma sombra durante o dia, um pilar durante a
noite. E agora volte ao que você estava dizendo, Kerry, que
quando ele saiu, eles o seguiram.

Dra. Kerry Muhlestein: 00:22:57

Deus vai nos manter em movimento em direção à terra
prometida ou a ele e ao reino celestial. Ele não vai nos deixar
ficar em nenhum lugar para sempre. Eu quero tentar tornar isto
real, isso é algo que é realmente importante para mim é tentar
tornar as escrituras reais e imaginá-las. Então pense nestes
caras, eles saíram do Egito e estão no Monte Sinai e estão lá há
um ano. Então eu tive alguns lugares onde vivi lá por um ano ou
algumas vezes. Vivi em um lugar por um ano, mas um ano é
tempo suficiente para que você realmente se instale e se
acostume com a vida lá e como ela é. E então para ser dito:
"Certo, você descobriu como viver aqui, sabe como comer e
tem água chegando, arrumar as malas e decolar para esta
miserável região selvagem, que realmente é inóspita".

Dra. Kerry Muhlestein: 00:23:43

Não é realmente um lugar agradável para se tentar viver, é
bonito em sua dureza, mas é duro e isso vai ser duro, mas é isso
que Deus vai fazer por nós. Ele não vai nos deixar ficar em nossa
zona de conforto, Ele vai nos fazer bem quando estivermos
confortáveis e formos bons lá, Ele vai dizer: "É hora de dar o
próximo passo para nos tornarmos piedosos". Você tem que me
seguir enquanto eu o conduzo através de algo que vai ser difícil,
mas que vai te aproximar mais de mim ou do reino celestial", ou
como você quiser dizer isso. E essa é uma das coisas que espero
que pensemos e voltemos a isso várias vezes, acho que hoje.
Toda a história do Êxodo e com isso não quero dizer apenas sair
do Egito, mas a história do Egito indo para a terra prometida é o
que poderíamos chamar de uma viagem arquetípica.

Dra. Kerry Muhlestein: 00:24:28

É uma viagem que simboliza a viagem que fazemos para
retornar para estar na presença de Deus. Ao fazer isso,
queremos continuar procurando elementos do que eles estão
passando e como isso se aplica à nossa vida. E nessas viagens,
eles estão por toda parte nas escrituras, os nefitas, os jareditas,
eles estão por toda parte, mas o Êxodo é provavelmente o
bisavô de todos eles, e é em parte porque temos mais detalhes
sobre isso aqui. E não me interpretem mal, não estou dizendo
que seja simbólico, pois nesta viagem não aconteceu realmente.
Eu acho que isto é real. Acho que isto realmente aconteceu,
mas aconteceu de uma maneira intencionalmente projetada
para nos ensinar simbolicamente sobre nossa jornada.
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Dra. Kerry Muhlestein: 00:25:03

E geralmente começam com a idéia de que você está virando as
costas para a maldade. Você está virando as costas para a
escravidão. Você está virando as costas para o mundo. Então se
isso é deixar Jerusalém, ou deixar a Torre de Babel ou deixar o
Egito, e você tem uma experiência de fazer pactos. De certa
forma você poderia dizer que isto é um batismo ou algo assim, e
então você recebe um deserto pelo qual eles têm que passar, o
que geralmente acaba sendo simbólico de nossa liberdade
condicional mortal e das diferentes fases da liberdade
condicional mortal. Portanto, espero que vejamos esta história
com essa visão abrangente em mente.

Hank Smith:

00:25:31

Isso é realmente ótimo, Kerry, essa idéia de, oh, Babilônia, oh,
Babilônia. Despedimo-nos, eu vou para as montanhas de Efraim
para morar. E esta viagem de virar as costas... talvez como O
Grande Divórcio com C.S. Lewis, estou virando as costas ao
pecado e estou indo em direção a Deus, mas esta não será uma
viagem fácil. Tantas vezes pensamos, oh, virar as costas ao
pecado e ir em direção a Deus vai ser, você vai viajar através do
Havaí de rede. Quando realmente esta é a selva, esta dura selva
vai criar uma santidade em você, para que possamos vê-los
fazer isto.

John Bytheway:

00:26:09

Eu adoro que no Livro de Mórmon, Néfi use esta história de
Moisés para falar de sua própria história. E então adoro que em
nossos dias tenhamos nossos bisavós e avós atravessando as
planícies em uma espécie de outra história de viagem para fora
de Nauvoo. E mostrei aos meus filhos na outra semana,
estávamos assistindo ao filme Legado da igreja e como havia
esta idéia de "Yay, Zion". Vamos para Zion", mas foi realmente
difícil. Havia sempre este ideal de um dia chegarmos lá, mas a
parte selvagem era uma parte difícil para eles, e isso está
acontecendo aqui.

Dra. Kerry Muhlestein: 00:26:44

Acho que você está certa que essa é outra viagem arquetípica e
que eles tiveram o Wyoming para atravessar, certo?

Hank Smith:

Sim. Nebraska.

00:26:48

Dra. Kerry Muhlestein: 00:26:51

É realmente um território duro onde, no meio do verão, você
pode pegar uma tempestade de neve que mata um monte de
pessoas. Eu gosto do que você está dizendo que não é para ser
fácil. A caravana vai quebrar por assim dizer, e esta vai ser uma
viagem difícil. Vamos ser claros, um mundo caído é uma viagem
difícil. Ter a natureza caída e lidar com pessoas caídas, essa é
uma viagem difícil e isso é por projeto porque a questão é:
vamos seguir Deus através disso? E eu tenho que pensar, já que
você está falando sobre O Grande Divórcio e assim por diante,
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isso me faz pensar nas coisas que o Presidente Nelson tem nos
contado ultimamente.
Dra. Kerry Muhlestein: 00:27:25

Basta pensar nele dizendo: "Deixe Deus prevalecer em sua vida,
passe menos tempo tendo o mundo influenciando você e mais
tempo tendo Cristo influenciando você, e vamos desenvolver
algum ímpeto enquanto fazemos isso. Fazer essas coisas, deixar
Deus prevalecer e se livrar um pouco do mundo a cada dia, e
mais tempo para Cristo criará o ímpeto". Eu poderia imaginar
Moisés dizendo aos israelitas a mesma coisa e se eles tivessem
ouvido completamente, então esta jornada ainda teria sido
dura, mas teria tido alguns solavancos a menos. Eles podem não
ter sido essas serpentes ardentes a que chegamos mais tarde,
então ainda teria sido um lugar difícil, mas com alguns
solavancos a menos.

Hank Smith:

Lembro-me que em sua primeira entrevista Kerry, você disse
que o Antigo Testamento lhe dá, a verdade, ele lhe diz o lado
humano disto. E parece que este poderia ser um livro muito
reconfortante para nós, pois estamos tentando fazer esta
mesma viagem, deixando o mundo, indo para a terra
prometida, e as pessoas lutam pelo caminho. Há momentos em
que eles querem voltar para o Egito, há momentos em que
reclamam. Há um pouco de conforto nisso enquanto assistimos
a esta viagem, há um lado humano que, mesmo que você
reclame e murmure e às vezes queira voltar ao Egito, o Senhor
não vai desistir de você. Ele lhe dará as lições que você precisa
ter, a terra prometida está pronta para você, mas você precisa
estar pronto para ela.

00:27:59

Dra. Kerry Muhlestein: 00:28:39

Isso é bem dito.

John Bytheway:

Hank isso é ótimo, isso me lembra, uma coisa era Moisés tirar
os filhos de Israel do Egito, então ele precisava tirar o Egito dos
filhos de Israel.

00:28:41

Dra. Kerry Muhlestein: 00:28:52

E eu acho que às vezes subestimamos que há poucas pistas na
Bíblia, mas talvez não seja tão claro quanto poderia ser. Eles
estiveram no Egito onde a idolatria está e este é o ápice,
centenas de deuses, bem, esta é a norma em todos os lugares,
exceto com a família de Abraão. Mas se você quiser falar sobre
centenas de deuses e enormes representações deles em grande
escala, então isso é o Egito. Estou convencido de que os
israelitas participaram disso. E parte da razão pela qual estou
convencido disso é porque Josué acabará dizendo: "Bem, se
você quer servir aos deuses, você está servindo do outro lado
da enchente..." E ele parece estar falando sobre o Nilo e suas
inundações e assim por diante: "Se você quer servir aos deuses
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que estava servindo lá, tudo bem, mas eu e minha casa não
estamos fazendo isso".
Dra. Kerry Muhlestein: 00:29:34

E assim você obtém estas pequenas provas de que eles deixam
o Egito com idolatria, e eles vão lutar com isso por centenas de
anos, não é tão fácil tirar o Egito ou o mundo deles. E acho que
era exatamente disso que o Presidente Nelson estava falando
quando disse: "Se você obtém todas as suas informações da
mídia social e de outros meios e não de Deus, você vai ter um
problema". Você precisa parar de ouvir isso tanto e ouvir um
pouco mais a Cristo".

Hank Smith:

00:29:59

Deixar o Egito.

John Bytheway:

00:30:00

Acho que ouvimos dizer que com Elder Bednar também, não
vamos prestar atenção, há muito cuidado com as mídias sociais.
Penso que o que o Presidente Nelson disse: "Se a maior parte
das informações que você recebe vem da mídia social, sua
capacidade de sentir o espírito será diminuída".

Dra. Kerry Muhlestein: 00:30:15

Sim. E você será enganada. E isso me faz lembrar o Elder
Maxwell que disse: "Muitas vezes deixamos a Babilônia, mas
mantemos uma casa de verão lá". E eu acho que isso é verdade
para todos nós e vamos ver que é verdade para os israelitas
antigos.

Hank Smith:

00:30:29

Sim. E pobre Moisés. Ao ler os capítulos de hoje em Números,
eu sinto por Moisés. Eu me pergunto se o Presidente Nelson,
aposto que sim, me pergunto se ele é, "Senhor, estas pessoas,
estas pessoas". John, adorei como você disse sobre sua viagem
de carro. Você percorreu uma meia milha inteira que se parece
com Numbers, capítulo 11, versículo um, eles fizeram a estrada
no capítulo 10, a primeira coisa que acontece em 11:1, "O povo
reclamou".

John Bytheway:

00:30:56

Sim. Talvez Moisés quisesse: "Posso voltar a ser príncipe do
Egito"?

Hank Smith:

00:31:02

Muito bem. Kerry, o que você quer fazer aqui? Que histórias
você quer acertar no Livro de Números?

Dra. Kerry Muhlestein: 00:31:06

Bem, vamos tocar um pouco nos dias 11 e 12. Há algumas
histórias realmente importantes que precisamos fazer lá, mas
13 e 14 vão ser nosso grande foco pelo menos durante o
primeiro tempo, se não houver problema. Portanto, o 11
começa, como dissemos, é difícil se mover de repente e eles
estão em um lugar onde é difícil conseguir comida. Eles têm
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maná e nós temos este tipo de recapitulação do que é maná,
estas pequenas coisas do tamanho de um BB, é quase como um
cuscuz com sabor de mel ou algo do tipo. Mas eles estão
ficando bastante cansados disso, não importa quão boa seja
uma refeição, se é a única coisa que você comeu por um ano,
você vai ficar bastante cansado disso, então eu posso entender
isso. E eles se lembram, eu adoro este versículo que estamos no
capítulo 11, versículo cinco: "Lembramos do peixe que
comemos livremente no Egito, os pepinos, os melões, as fugas,
as cebolas e o alho".
Dra. Kerry Muhlestein: 00:31:54

Portanto, como disse, acabo de voltar do Egito e os produtos lá
são fantásticos, e o peixe é fantástico. E eu acho que os
morangos deles são mais saborosos que os nossos, os pepinos e
os tomates deles são melhores que os nossos. Eu trabalho na
fazenda e é de lá que vem a maior parte dos pepinos e tomates.
E na verdade, todos os dias víamos enormes caminhões de alho,
era a estação do alho, tão grandes caminhões de alho
chegando, e é simplesmente bom. Então há uma parte de mim
que diz: "Eu me lembro dos peixes e dos pepinos e dos
vazamentos que estavam lá". Era o que o Egito tinha de
abundante era comida e uma enorme variedade.

Dra. Kerry Muhlestein: 00:32:26

E agora eles estão comendo maná todos os dias, então eles
querem algo diferente. E há aqui um princípio interessante
porque Deus vai lhes dar o que eles pedem. E isso vai acontecer
algumas vezes neste enredo, Alma nos diz para termos um
pouco de cuidado com o que você pede, porque Deus pode dar
a você.

Hank Smith:

Certo. Certo.

00:32:42

Dra. Kerry Muhlestein: 00:32:43

E eles querem algo diferente, então Deus diz: "Vou te dar carne
até que você esteja doente até a morte". Ele diz: "Até que saia
de suas narinas", e é codorniz. Então aqui está uma interessante
dessas pequenas partes da realidade, a codorniz migra. Agora,
provavelmente você não pensa em codornizes como voando
porque a maioria delas não voa. Elas podem voar, mas não
voam muito tempo, muito bem. E assim, o que acontece
quando migram é que elas voam até estarem exaustas e depois
têm que parar e não vão mais voar, e vão ficar meio mortas no
chão por um tempo.

Dra. Kerry Muhlestein: 00:33:18

E é exatamente isso que acontece aqui, e há um vento que os
sopra, e eles não são pássaros que podem lutar muito bem
contra o vento. Então, ele nos diz que o vento vem e sopra, para
que eu possa imaginar todas essas codornizes que estão em seu
caminho migratório e o vento vem e elas têm lutado e ele sopra
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todas elas para um só lugar. Todos os diferentes grupos
migratórios são soprados para um só lugar, e eles são apenas
feitos e caem no chão, e é exatamente onde os israelitas estão,
e eles não podem correr ou qualquer outra coisa que eles estão
exaustos. E os israelitas podem ir e pegar todas as codornizes
que quiserem, e o fazem até ficarem tão fartos de codornizes
quanto estavam de maná.
Dra. Kerry Muhlestein: 00:33:50

E eles dizem: "Ah, caramba, nos dê aquele maná de novo".
Estou cansada desta codorniz". Então, eles meio que
conseguem o que querem. Se vamos falar sobre esta viagem
arquetípica, e se isto é simbólico de nossa jornada para estar
novamente com Deus, então acho que o que precisamos fazer é
identificar quais são os problemas comuns que Israel tem. E se
nossos ancestrais israelitas tiveram esses problemas, é provável
que sejam os mesmos problemas que estamos tendo em nossa
jornada mortal. Portanto, um dos problemas que vamos ver
consistentemente é que quando Deus lhes pede que façam algo
que não é fácil ou não vai perfeitamente, eles ficam bastante
infelizes. Todo este murmúrio quando as coisas não correm
bem, é uma tendência realmente comum para Israel antigo
nesta jornada arquetípica.

Hank Smith:

00:34:36

Isso atinge um pouco perto de casa, Kerry.

John Bytheway:

00:34:39

Adoro que o primeiro parágrafo do manual "Venha me seguir"
da igreja diga: "Mesmo a pé, normalmente não levaria 40 anos
para viajar do deserto do Sinai para a terra prometida em
Canaã, mas isso é o tempo que os filhos de Israel precisavam".
Não para cobrir a distância geográfica, mas para cobrir a
distância espiritual, a distância entre quem eles eram e quem o
Senhor precisava que eles se tornassem como seu povo do
pacto". Adoro essa linha porque, mais uma vez, é preciso tirar o
povo do Egito, agora é preciso tirar o Egito do povo.

Hank Smith:

00:35:09

Kerry. Notei quando você falou sobre eles se lembrando do
Egito, não há menção de serem escravos, "lembramos dos
peixes e dos melões, dos vazamentos, das cebolas, do alho",
mas eles deixaram de mencionar a escravidão em que se
encontravam.

Dra. Kerry Muhlestein: 00:35:23

Sim. As chicotadas taskmaster, elas não mencionaram essa
parte.

Hank Smith:

Certo. Então, acho que um de nossos convidados chamou isso
de lembrança errada. Lembramos mal como era a Babilônia,
como era o Egito, não era tão divertido ou tão.... É uma palavra
interessante que eles usam no capítulo 11, versículo quatro,

00:35:26
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"Eles caíram na luxúria". Se esta é a nossa viagem, sinto um
pouco a falta dos meus pecados, quero voltar aos meus
pecados.
Dra. Kerry Muhlestein: 00:35:47

E você está certo, nós nos lembramos seletivamente, então
lembramos dos pecados, esquecemos o vazio e a dor, a dor
emocional, espiritual que fazia parte disso. Esquecemos essa
parte, e nos lembramos da outra parte até você voltar e então
você pensa: "Oh cara, isso é realmente péssimo para que eu fiz
isso?".

Hank Smith:

O povo está reclamando, qual é a reação de Moisés?

00:36:05

Dra. Kerry Muhlestein: 00:36:09

O ótimo do Antigo Testamento é que você pode ver todos como
eles são. E você vê Moisés, ele fica cansado disso. Eu vejo
Moisés como o pai que de vez em quando se cansa nestas
histórias. Tipo: "É isso aí, não me faça dar a volta neste carro.
Você quer que eu o leve de volta ao Egito? Eu te levo de volta
para o Egito. Não me obrigue a voltar para lá". Isso é mais ou
menos o que acontece. Mas o Senhor diz: "Está bem, não se
preocupe. Eu cuidarei disso. Vou alimentá-los até que fiquem
fartos disso".

Dra. Kerry Muhlestein: 00:36:34

Penso que é importante especialmente se vamos continuar com
este tema do que é um desafio para eles em sua liberdade
condicional mortal ou em sua jornada no deserto, ele começa
com o versículo 16, onde Moisés vai reunir 70 homens dos
anciãos de Israel. Então é daqui que vem a idéia de um 70,
começa aqui, talvez tenha começado com Adão, não sei, este é
o primeiro lugar que temos registro dele, onde ele vai conseguir
70 pessoas. Isto parece ser um pouco um seguimento do Êxodo
18, então lembre-se que este foi o último capítulo antes do
interlúdio do Sinai, este é o primeiro capítulo depois do
interlúdio do Sinai.

Dra. Kerry Muhlestein: 00:37:07

Então ele escolheu capitães de 10 e 50 anos e assim por diante
para supervisionar o que você poderia pensar como coisas
judiciais deles. Agora ele parece estar delegando alguns
assuntos espirituais e vai fazer isso com 70 pessoas diferentes.
Olhamos o versículo 17: "Descerei e falarei contigo lá, e tomarei
do espírito que está sobre ti e o porei sobre eles". E eles
carregarão o fardo do povo contigo, para que tu não o
carregues sozinho". Assim, o espírito de profecia, a capacidade
de comungar com Deus vai descansar, não só sobre Moisés, mas
sobre várias outras pessoas na casa de Israel, e isso acontece.

Dra. Kerry Muhlestein: 00:37:43

Mas há um casal deles, aqueles 70 que não vêm, então se
formos ao versículo 24, "E Moisés saiu e contou ao povo as
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palavras do Senhor e reuniu os 70 homens dos anciãos, e do
povo e os colocou ao redor do tabernáculo". E o Senhor desceu
numa nuvem e falou-lhes, e tomou do espírito que estava sobre
ele e o deu aos 70 anciãos. E aconteceu que quando o espírito
descansou sobre eles, eles profetizaram e não cessaram. Mas
restaram dois dos homens no campo, o nome de um era Eldad e
o nome do outro era Medad, e o espírito descansou sobre eles".
Dra. Kerry Muhlestein: 00:38:14

Então eles nem estavam lá, mas mesmo assim tinham sido
escolhidos, então o espírito repousa sobre eles: "Eram deles
que estavam escritos, mas não saíram para o tabernáculo". E
um jovem corre para Moisés e diz: "Ei, ei, há pessoas que estão
profetizando". E então ele parece pensar: "Moisés, esse é o seu
trabalho, o que devemos fazer com esses outros caras que
estão fazendo isso?". E obtemos esta resposta profunda,
profunda no versículo 29: "E Moisés lhe disse: 'Inveja tu por
mim, quereria Deus que todo o povo do Senhor fosse profeta, e
que o Senhor pusesse seu espírito sobre eles'". Este é o
Presidente Nelson nos dizendo que é melhor ter o espírito com
você se você vai sobreviver nos últimos dias, todos nós
precisamos comungar com Deus, todos precisamos comungar
com Deus".

Dra. Kerry Muhlestein: 00:38:58

E isso vai começar a acontecer e tem que acontecer para nós,
mas isso vai acabar criando esta tensão interessante que
veremos trabalhada aqui. E vimos isso também nos primeiros
dias da igreja. Eu acho que como Deus está estabelecendo um
povo do pacto, o que Ele acabou de fazer aqui, o que Ele está
fazendo nos primeiros dias da igreja, você tem esta tensão
entre: "Ok, eu quero que todos comunguem com Deus, mas há
um que me representará para a igreja como um todo". E leva
um pouco de tempo para resolver isso, tanto para o Israel
antigo como nos primeiros dias da igreja. E temos a pedra
Hiram Page e Oliver Cowdery e outros que estavam se sentindo
como: "Ei, eu sou o mesmo lugar que José e Deus vai ser claro
"Não exatamente. ”

Hank Smith:

Kerry, eu amo este Números 11:29 Moisés está dizendo:
"Queira Deus que todo o povo do Senhor fosse profetas". Há
uma palestra do Élder Dallin H. Oaks, outubro de 2010, onde ele
fala que todos nós temos duas linhas de comunicação com
Deus, temos nossa linha do sacerdócio através da igreja e temos
nossa própria linha pessoal para Deus. E ele disse: "Devemos
usar tanto a linha pessoal quanto a linha do sacerdócio em
equilíbrio adequado para alcançar o crescimento, que é o
propósito desta vida mortal". Se as práticas religiosas pessoais
dependem muito da linha pessoal, o individualismo apaga a
importância da autoridade divina. Se a prática religiosa pessoal

00:39:40
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depende em demasia da linha do sacerdócio, o crescimento
individual sofre. Os filhos de Deus precisam de ambas as linhas
para alcançar seu destino eterno. O evangelho restaurado
ensina ambas as coisas e a igreja restaurada provê ambas".
Sinto que essa é uma grande conexão.
Dra. Kerry Muhlestein: 00:40:37

Ele explica as coisas tão bem, não é mesmo?

John Bytheway:

00:40:38

Então, quando Moisés diz: "Oxalá Deus quisesse que todo o
povo do Senhor fosse profeta", agora Moisés ainda será seu
líder, talvez pudéssemos dizer com chaves, mas o resto deles vai
precisar aprender a ouvi-lo como o Presidente Nelson poderia
dizer.

Dra. Kerry Muhlestein: 00:40:52

Isso é muito bem dito e essa tensão vai surgir imediatamente.
Não é uma coincidência que o capítulo 12 siga o capítulo 11, por
isso não me refiro apenas aos números, mas à maneira como a
história acontece. A próxima coisa que acontece é que no
capítulo 12 Miriam e Arão vêm a Moisés, vamos apenas ler os
versículos dois e três: "E eles disseram: 'Será que o Senhor
realmente falou somente por Moisés, não falou ele também por
nós? E o Senhor o ouviu"". Então eles disseram: "Espere,
Moisés, nós temos revelação, por que todos nós precisamos
olhar para você"? Agora eles querem ter certeza de que
entendemos isso não é porque há algo errado com Moisés,
então eles lançam no versículo três: "Agora o homem Moisés
era muito manso acima de todos os homens, que estavam sobre
a face da terra". Moisés é incrivelmente manso como o portavoz do Senhor, não é porque ele próprio se sobreponha a eles.

Dra. Kerry Muhlestein: 00:41:43

Acho que é por causa desta tensão: "Ei, na verdade, recebemos
revelação". E já que recebemos revelação, devemos ser capazes
de agir com base nisso". E individualmente eles deveriam, mas
não a recebem para toda a igreja. Novamente, o mesmo
aconteceu com Oliver Cowdery e Hiram Page e outros, e assim
Deus vai ensinar-lhes algo aqui. Se olharmos aqui, recebemos o
versículo seis: "E ele disse: 'Ouçam agora minhas palavras, se
houver um profeta entre vós, eu, o Senhor, me farei conhecer a
ele numa visão e falarei com ele num sonho. Meu servo Moisés
não é assim, que é fiel em toda a minha casa, com ele falarei
boca a boca mesmo aparentemente, e não em discursos
escuros". Agora vamos analisar isso um pouco porque usamos a
palavra profeta de maneira diferente do que é usado no resto
da Escritura.

Dra. Kerry Muhlestein: 00:42:27

Na maior parte das escrituras, quando diz profeta, significa
alguém que é inspirado por Deus. Em nossos dias, viemos a usar
profeta para significar o sumo sacerdote que preside. E não
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estou dizendo que fazemos isso errado, esta é uma boa maneira
de usá-la, você apenas usa a palavra para significar o que você
quer que ela signifique. Assim, quando ouvimos a palavra
profeta, pensamos que o Presidente Nelson, o sumo sacerdote
que preside, tem autoridade para falar por Deus a todos. Mas
não é assim que é usado aqui, o que ele está dizendo aqui é: "Se
há alguém que é inspirado, então eu o inspiro de todos os tipos
de maneiras diferentes. Mas com a pessoa que preside, eu vou
muito diretamente, ele não vai ficar confuso tentando
descobrir..."
Dra. Kerry Muhlestein: 00:43:05

É um dos grandes desafios que temos como membros da igreja,
como: "Certo, isso foi inspiração ou não? E se foi inspiração, o
que significa exatamente isso?" Deus quer que trabalhemos
através disso, isso faz parte desta provação mortal é trabalhar
nossa comunicação com Deus. Quero dizer, Alma usou o profeta
da maneira como nós o usamos, seu profeta, o sumo sacerdote
que preside, ele vai se certificar de que ele sabe. Não vai haver:
"Oh, isto significa isto ou não?". Ele vai saber, é isso que ele está
ensinando aqui quando fala com Moisés, Miriam e Aaron.

John Bytheway:

É uma grande distinção. É como quando dizemos profeta, nós
meio que nos referimos ao presidente dos profetas da igreja, a
maneira como a usamos agora. Mas todos podem ter o espírito
da profecia pela definição do Apocalipse, o testemunho de
Jesus é o espírito da profecia. E se você tem um testemunho de
Cristo, onde você o obteve? Deve ter sido por revelação.

00:43:37

Dra. Kerry Muhlestein: 00:44:00

Sim. E temos esse espírito de revelação ou espírito de profecia
também no início de Doutrina e Convênios, e é exatamente o
tipo de inspiração que todos nós conhecemos.

Hank Smith:

Então Kerry é esta Miriam e Aaron tentando descobrir sua
revelação pessoal versus qual é o papel de Moisés em suas
vidas?

00:44:08

Dra. Kerry Muhlestein: 00:44:16

Acho que é um pouco, e são eles exatamente como muitos de
nós tendo que contrastar: "Certo, bem, eu recebi revelação.
Qual é a diferença entre mim e meu bispo ou meu presidente
de estaca ou nosso membro do Quórum dos Doze, ou o
presidente da igreja". E de certa forma não há uma diferença, e
de certa forma há, volta àquelas duas linhas de comunicação de
que você estava falando sobre Hank. Mas parece-me que à
medida que Aaron e Miriam se aproximam de Moisés com isto,
eles procuram outras razões para ficar chateados com Moisés.
Portanto, é a primeira coisa que eles trazem à tona, o que eles
realmente estão lá para falar é: "Ei, nós também recebemos
revelação". Mas, para começar, eles vão trazer à tona outra
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coisa. E, versículo um, você tem a idéia de que, "Eles falaram
contra Moisés por causa da mulher etíope com quem ele se
casou, pois ele havia se casado com uma mulher etíope".
Dra. Kerry Muhlestein: 00:45:00

Não temos mais nada a ver com isso. Informação zero. Quando
isso aconteceu, eu não sei e assim por diante. Portanto, se vou
apenas colocar meu chapéu de especulação, que é tudo o que
podemos fazer com este verso. Vou adivinhar que isso é algo
que aconteceu enquanto Moisés ainda estava na corte do
Faraó, porque os egípcios tinham algumas relações realmente
importantes com seus vizinhos ao sul. Para eles, isso era mais
importante do que o que estava acontecendo ao norte, seus
vizinhos ao sul, e eles tinham uma tradição de alguns
casamentos políticos.

Dra. Kerry Muhlestein: 00:45:29

E assim faria sentido se Moisés fosse parte do herdeiro do
Faraó, ele cresceu nesta parte da corte, que ele poderia ter feito
parte de um casamento político para fortalecer os laços com
alguns dos líderes etíopes. Não temos como saber se isso é
verdade ou não, mas isso faz sentido para mim. E então Moisés
deixa tudo isso para trás, e eu não tenho idéia do que
aconteceu com esta mulher, mas será que ele a pegou quando
voltou e ela veio com eles ou não? Eu não sei. Há muitos pontos
de interrogação aqui que desconhecemos.

Hank Smith:

Gosto do que você disse lá Kerry, eles estão procurando
ofender-se, estão procurando encontrar falhas em Moisés.

00:46:00

Dra. Kerry Muhlestein: 00:46:06

Sim. Portanto, eles têm um problema que não gostam, mas para
justificá-lo eles têm que encontrar algum outro motivo para
ficar chateados também.

Hank Smith:

Encontre algo pequeno, torne-o um grande negócio.

00:46:12

Dra. Kerry Muhlestein: 00:46:15

Agora o interessante é a resposta do Senhor, não é apenas que
ele os ensina. E isto, se você se lembra, volta muito atrás
quando tivemos nossa primeira entrevista com Moisés, eu
disse, uma das chaves para entender o Antigo Testamento é
reconhecer que Deus fala com eles através de uma ação
simbólica. Estas são pessoas que esperam respostas simbólicas,
portanto, não basta que ele explique a maneira como o fez
onde diz: "Vou falar com Moisés de maneira diferente dos
outros". Porque Aaron e Miriam vindo a Moisés e desafiando-o
é uma ação, é algo que eles já disseram, mas também é uma
ação. Portanto, se Deus apenas responder com a fala, isso vai
parecer como: "Está bem, o que for, você pode inventar o que
quiser, nós queremos ver uma ação que responda". Então Deus
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responde com uma ação e sua ação é que Miriam vai ser
atingida pela hanseníase.
Dra. Kerry Muhlestein: 00:46:58

E isso nos parece muito duro, mas isso é porque nós só vemos a
lepra e não seguimos até o fim da história. Vamos seguir até o
final da história. Bem, vamos ver o versículo 10, "E a nuvem
partiu do tabernáculo", agora isso é importante. Vocês,
acabaram de perder a presença de Deus. Temos isso em nossas
vidas, onde vamos desafiar algo que os profetas estão nos
ensinando, vamos perder o espírito quando isso acontecer. Isso
não significa que nunca o teremos de volta, você certamente
pode convidá-lo de volta, mas sempre que estiver no modo de
desafiar o profeta, o Espírito vai se retirar, é assim que ele
funciona. Então o Espírito se retira, "E eis que Miriam ficou
leprosa como a neve, e Arão olhou para Miriam e eis que ela era
leprosa". E Arão disse a Moisés: "Ai de mim, Senhor meu, rogote que não ponhas sobre nós o pecado em que fizemos loucuras
e em que pecamos".

Dra. Kerry Muhlestein: 00:47:42

Imediatamente eles reconhecem que esta é uma resposta de
Deus, e pensam: "Ok, nós entendemos". Nós estragamos isto".
Não sei por que Aaron fica livre do Scott, ele parece fazer isso
um pouco. E talvez seja porque, se ele é leproso, não pode
oficiar como sumo sacerdote e eles precisam que ele continue
fazendo isso. Mas eu adoro que seja Aaron, que está suplicando
em nome de Miriam. Aaron, ele é cúmplice nisto, ele é cúmplice
e cúmplice, como você quiser dizer. Ele é cúmplice nisso,
Miriam recebe a maldição e Aaron pensa: "Certo, eu quero
implorar em nome de Miriam". Nós nos arrependemos.
Pedimos desculpas. Podemos nos livrar disto?"

Hank Smith:

Sim. Nós pecamos.

00:48:12

Dra. Kerry Muhlestein: 00:48:14

E então Moisés entra e também implora: "E Moisés clamou ao
Senhor dizendo: 'Cura-a agora, ó Deus, eu te suplico'". E lembrese que esta é sua irmã, ele não cresceu realmente com ela, mas
é sua irmã. Moisés implora em nome de Deus, e então Deus diz:
"Está bem, eu a curarei". Mas lembre-se quando for um leproso,
você tem um período de purificação". Então ela precisa passar
pelo período de limpeza e eu amo este versículo 15: "E Miriam
foi excluída do acampamento sete dias", então o tempo
mínimo, "e o povo não viajou até que Miriam fosse trazida
novamente". Então pense nisto, parece uma coisa tão dura
quando Deus diz: "Está bem. Eu vou atacar Miriam com lepra".
E nós pensamos: "Uau!". Mas Deus imediatamente a cura, e
então enquanto ela passa pelo processo de poder estar
novamente com Israel, eles dizem: "Não vamos seguir em frente
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sem você, vamos esperar, e quando você estiver pronto, então
Israel seguirá em frente".
Dra. Kerry Muhlestein: 00:49:09

Para mim, essa é uma história de incrível misericórdia, não uma
história de julgamento severo. Deus faz o que precisa fazer para
ensinar o que precisa ensinar, a lição é aprendida, e então Deus
diz: "Está bem, farei isto como se não tivesse acontecido e
esperaremos até que você esteja bem e pronto, e então
continuaremos". Esse é um Deus muito misericordioso. E se
muitas vezes olharmos para toda essa história como fazemos
aqui, quando a vemos em outros lugares onde vemos o que
parece ser uma reação dura, veremos que é sempre seguida por
esta misericórdia.

John Bytheway:

00:49:38

Tantas vezes as pessoas ouvem: "Oh, o Deus do Antigo
Testamento parece ser diferente do Deus do Novo Testamento,
ele é tão severo". E por isso eu adoro isso, você pode apontar...
A maneira como você está olhando para ele, vê o amor e vê a
misericórdia ali, em vez de ver isso como um julgamento severo.
Mas eu queria perguntar-lhe, você pode nos ajudar a entender
o versículo 14, um pouco melhor: "E o Senhor disse a Moisés, se
seu pai só tivesse cuspido na cara dela, não deveria ela se
envergonhar sete dias", é isso alguma coisa da lei de Moisés?

Dra. Kerry Muhlestein: 00:50:11

Sim. Segundo a lei de Moisés há uma série de coisas que o
tornam ritualmente impuro. Portanto, não é espiritualmente
impuro, é ritualmente impuro, mas há lá símbolos que devem
ensiná-lo. Os fluidos corporais estão sobre você de uma
maneira que não é normal, não é assim que eles devem estar
indo, e isso pode incluir se você tem uma ferida que está
escorregando ou coisas assim. Assim, ser cuspido sobre isso o
torna ritualmente impuro, e você tem que passar pelo processo
de purificação. Essa é uma das coisas bonitas sobre a lei de
Moisés. Há todo tipo de coisas que o tornam impuro e tudo
bem, todo mundo vai ser impuro, todo mundo. E isso não é
nada demais, está embutido na lei como superar isso e se tornar
puro novamente, o que realmente, mais uma vez, nos ensina
uma tremenda quantidade sobre nossa própria liberdade
condicional mortal.

Dra. Kerry Muhlestein: 00:50:52

Todos nós vamos nos separar de Deus uma e outra vez, e não
estou dizendo para não nos preocuparmos com isso, mas não se
preocupem muito, está no plano e Deus preparou o caminho
para que possamos superar isso. Não se espanque e pense que
é o fim do mundo, diga: "Certo, bem, foi o que eu fiz. Aqui está
o processo para voltarmos". E então é isso que ele está dizendo
aqui é que se tivesse sido apenas cuspido, ela teria que passar
por um processo de purificação. Ela é uma leprosa, há um
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processo de purificação que tem que continuar aqui. E eu amo o
que você estava dizendo John sobre algumas pessoas o vêem
como um Deus de misericórdia no Novo Testamento e um Deus
de justiça no Antigo Testamento, eu tenho que dizer que esse é
um dos meus peeves de estimação que realmente, realmente
me incomoda.
Dra. Kerry Muhlestein: 00:51:30

Quando ouço isso, penso: "Certo. Você não leu nenhum dos
livros com muito cuidado". Há muito de ambos em ambos, de
alguma forma decidimos isso. Mas essa é uma das chaves é que
você tem que procurá-lo, você tem que seguir a história toda. E
algumas das histórias que estão sendo feitas um leproso
parecem bastante duras, mas há outras histórias que nos
parecem mais duras. Assim, por exemplo, novamente, na
história em que não cobrimos em Venha Me Seguir, mas onde
Korah e alguns levitas vêm desafiar Moisés, aqueles que
desafiam Moisés acabam sendo mortos. E vamos descobrir que
isso acontece várias vezes no Antigo Testamento, alguém é
morto, e dizemos: "Uau, agora isso é duro". E do nosso ponto
de vista é assim, mas isso é porque temos uma perspectiva
bastante mortal.

Dra. Kerry Muhlestein: 00:52:13

Da perspectiva eterna de Deus não é tão duro assim, ele apenas
os tirou de um lugar e os colocou em outro, é quase como se os
tivesse mandado para o quarto deles: "Está bem. Fiz o que pude
com você aqui". Você está causando tantos problemas com
todos, que eu tenho que tirá-lo desta situação, enviá-lo para o
seu quarto. E vou deixá-lo estufar um pouco em seu quarto, e
quando tiver se acalmado, vou até lá para conversar com você".
A outra sala é o que chamamos de mundo espiritual, e Deus
vem e fala com eles lá. Assim como o principal exemplo disso, o
maior grupo que ele havia enviado para a sala porque estavam
fazendo o pior é o povo nos dias de Noé.

Dra. Kerry Muhlestein: 00:52:45

Todos eles morrem, todos eles são enviados ao mundo
espiritual, mas sabemos que é para esse grupo que Cristo vai
quando está no mundo espiritual, o que significa que, por pior
que eles fossem, não era o fim da história, Deus ainda iria
trabalhar com eles. Assim, de uma perspectiva mortal, "Todos
eles morreram, isso é terrível". Da perspectiva de Deus, "Eu os
envio para o quarto deles e os deixo esfriar, e depois vou falar
com eles". E sabendo que ele sempre lhe dá outra chance, ele
dá outra chance às pessoas na enchente. Acho que ele vai dar a
Korah e seu grupo outra oportunidade e assim por diante, então
a vemos como uma história de misericórdia e não como uma
história de fúria.
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Hank Smith:

00:53:21

Kerry, acho que virão tempos na vida de todos em que seu
Moisés, Presidente Nelson ou outro profeta ou apóstolo dirá
coisas com as quais eles não concordam, que não gostam. O
capítulo 12 é um grande lembrete para levar essas coisas ao
Senhor, talvez não ir a público com estes problemas que você
tem, Miriam e Aaron que é a primeira coisa deles, "Vou a
público com isto". Em vez disso, vá ao Senhor e tenha essa
conexão pessoal com Ele, onde você pode resolver isso com Ele.

Dra. Kerry Muhlestein: 00:53:52

Sim. Você complica os problemas se o fizer de outra forma.

Hank Smith:

Sim. Se você se debater com algo que o profeta disse, vá até o
Senhor, ele falará com você.

00:53:55

Dra. Kerry Muhlestein: 00:54:01

Sim. O Senhor está disposto a entreter perguntas e dúvidas,
depende de como você o faz. Se você for beligerante, isso é
uma coisa. Se você vai para o Senhor e diz: "Aqui é onde estou
lutando". E se vemos Moisés, ele faz isso: "Estou cansado dessas
pessoas". E o Senhor diz: "Bem, vamos trabalhar com eles um
pouco mais de tempo".

John Bytheway:

Bem-vindo ao meu mundo.

00:54:20

Dra. Kerry Muhlestein: 00:54:22

Isso mesmo. É isso mesmo. O Senhor está disposto a trabalhar
conosco se viermos até Ele com preocupações sinceras e
honestas, não com... Ele ainda vai trabalhar conosco, só vai ser
muito mais difícil, se viermos até Ele e dissermos: "Ei, isto está
sendo feito de forma errada".

Hank Smith:

Sim.

00:54:39

Dra. Kerry Muhlestein: 00:54:40

Então ele tem que nos tratar um pouco diferente do que se
viermos até ele e dissermos: "Eu não entendo isto e me sinto
desconfortável com isto". Você pode me ajudar com isto?"

Hank Smith:

Capítulo 12, esse é um capítulo importante para mim agora
onde eu não acho que teria visto isso antes.

00:54:46

Dra. Kerry Muhlestein: 00:54:52

Mas vamos aos capítulos 13 e 14, que provavelmente são em
minha mente a maior lição que podemos aprender com esta
leitura. E ao entrarmos nos capítulos 13 e 14, eu realmente
quero pular para o capítulo um do Deuteronômio. E isto vai se
ligar ao que João estava dizendo antes, e vamos ler o que eu
acho que é um dos versículos mais importantes da Bíblia. Mas
sempre que eu digo isso e faço meus alunos lerem, eles apenas
olham para mim como: "Você é de Marte", e você fará a mesma
coisa quando eu ler isto para você. Mas este é o capítulo de
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Deuteronômio um, versículo dois, incrivelmente importante,
está tudo entre parênteses só para fazer parecer menos
importante: "Há 11 dias de viagem de Horeb, pelo caminho do
Monte Seir, até Kadesh Barnea". Você vê como isso é
importante agora, deixe-me explicar.
Dra. Kerry Muhlestein: 00:55:34

Horeb é outro nome para o Monte Sinai, Kadesh Barea é o lugar
onde eles enviam os espiões. Este é o lugar para onde eles
devem ir e herdar a terra prometida. Então aprendemos que
são 11 dias, mesmo a pé, como John disse anteriormente, são
11 dias do Monte Sinai até o lugar onde eles devem entrar e
herdar a terra prometida. Eles levam 40 anos para herdar a
terra prometida, 40 anos. Então agora temos que nos perguntar
por quê, por que demorou tanto tempo? Tendo em mente toda
esta coisa da viagem arquetípica. A idéia de que se estamos
nesta mesma jornada, então eu tenho que me perguntar: "De
que maneira estou fazendo uma jornada de 11 dias, uma
jornada de 40 anos"? E todos nós fazemos. E se o problema está
delineado nas escrituras, então a resposta também está. Então
vamos olhar o problema e o veremos nos capítulos 13 e 14, e
não temos que ler...

Hank Smith:

Eles vão pelo caminho mais longo, Kerry.

00:56:29

Dra. Kerry Muhlestein: 00:56:31

Sim. Eles vão pelo caminho mais longo.

John Bytheway:

Esta é a rota cênica para desfrutar da natureza selvagem.

00:56:33

Dra. Kerry Muhlestein: 00:56:36

Sim. Isso mesmo, aproveite a natureza selvagem e suas
serpentes. Então, deixe-me resumir parte dos 13 e 14, se não
houver problema, e depois temos alguns versos que vamos
focar. Eles chegam a Kadesh Barnea e é aqui que eles devem
entrar, e então Moisés diz: "Bem, vamos fazer uma missão de
reconhecimento". Vamos pegar uma pessoa de cada tribo e
entrar e nos informar como é a terra, e como serão os desafios
ou obstáculos para herdar aquela terra".

Hank Smith:

Então Kerry, só para esclarecer, esta é a terra que quando
Joseph trouxe sua família do Egito, era aqui que eles estavam
antes disso.

00:57:02

Dra. Kerry Muhlestein: 00:57:11

Kadesh Barea está na fronteira, ainda hoje está mais ou menos
na fronteira do Egito, Israel, no deserto do Sinai. Portanto, é o
sul mesmo antes de deixar o território desolado e começar a
entrar no sul de Canaã para eles, e onde você pode ter
rebanhos e coisas que irão crescer. Você não vai cultivar uvas na
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área do Sinai, você vai cultivar uvas no Negev ou na parte sul de
Canaã, e lá, na fronteira entre eles, é onde eles se encontram.
Hank Smith:

00:57:43

A casa de Israel já está fora há algum tempo.

Dra. Kerry Muhlestein: 00:57:45

Há muito, muito, muito tempo, eles não se lembram de como é.
Bem, e já havia pessoas que estavam lá. Lembram quando
Abraão estava lá, ele estava entre todos os cananeus, ele era
um estranho lá e também Jacob e Isaac, eles eram estranhos lá.
Portanto, este é um oásis onde eles ainda podem sobreviver,
mas ainda não estão no lugar onde se pode ter um monte de
pessoas vivendo facilmente. Então eles enviam pessoas para
descobrir como é naquela área, e voltam com um relatório e
dizem: "É fantástico". E de fato, Caleb e Joshua voltam
carregando um grande cacho de uvas tão grande, que é preciso
levá-los aos dois para carregá-lo, eles o carregam em um pau
entre os dois.

Dra. Kerry Muhlestein: 00:58:24

É o logotipo oficial do departamento de turismo em Israel,
porque Caleb e Joshua, eles pensam como o primeiro turista na
terra, eles passaram e visitaram e viram como era grande. Mas
eles voltam com provas: "Esta terra é fantástica, as coisas
crescem lá". Mas há também um relatório que eles dão, e são
os outros 10 que dão este relatório, 10 dos 12 espiões, eles
dizem: "É uma grande terra, mas vou dizer o que os caras que
vivem lá são grandes, e eles têm muros realmente grandes ao
redor de sua cidade. Isso é mais do que nós podemos superar,
não podemos superar isso. Não seremos capazes de conquistar
esses caras porque eles são duros e têm muros enormes, e não
podemos superar esses muros, não há como fazer isso".

Hank Smith:

00:59:07

Capítulo 13, versículo 31, "Não podemos ir contra o povo, eles
são mais fortes do que nós". Então versículo 33, "Nós vimos os
gigantes". E então eles dizem: "E nós estávamos à nossa própria
vista gafanhotos".

Dra. Kerry Muhlestein: 00:59:22

Sim. Assim eles podem ver, isto é difícil. Agora vamos ser claros,
eles têm uma preocupação legítima. Se eles estão por conta
própria, isto é mais do que eles podem fazer, eles não podem
fazer isto. Se eles estão por conta própria, estes caras são muito
grandes e suas cidades são muito fortes. Agora você vai cobrir
Josué e a conquista um pouco mais tarde, mas quero que tenha
em mente estas duas preocupações que eles têm, os caras são
grandes e os muros são grandes. E você vai ver como o Senhor
lida com eles, ele pode lidar com grandes muros e grandes
caras, ele tem planos para isso e ele cuida disso. Deus pode se
livrar deste problema e é exatamente esta a questão, Caleb e
Josué estão dizendo: "Não, espere, vamos fazer isto. Vamos
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entrar. Sim, as paredes são grandes, sim, as pessoas são
grandes, mas Deus disse que nós podemos fazer isso, vamos
fazer isso".
Dra. Kerry Muhlestein: 01:00:09

Se olharmos o versículo seis do capítulo 14, "E Josué, filho de
Freira, e Calebe, filho de Jefoné, que foram dos que
vasculharam a terra, alugaram suas roupas e falaram em toda a
companhia dos filhos de Israel dizendo: 'A terra pela qual
passamos para procurá-la é uma terra muito boa'. Se o Senhor
se deleita em nós..." Portanto, note como eles colocam isto na
perspectiva correta, "se o Senhor se deleita em nós", o que ele
faz porque eles são guardadores de pactos, embora estejam
prestes a não ser, "e nos dão, uma terra que flui com leite e
mel". Somente não vos revolteis contra o Senhor, nem temais o
povo da terra, pois eles são pão para nós".

Hank Smith:

Eles não são gigantes, eles são pão.

01:00:46

Dra. Kerry Muhlestein: 01:00:49

"E o Senhor está conosco, não os temais". Você vê o ponto
deles: "Se Deus está conosco, quem pode ficar contra nós", é a
pergunta deles. "Sim, eles são grandes, mas não quando temos
Deus". Deus é maior do que eles". Mas, versículo 10, toda a
congregação os apedrejou com pedras.

Hank Smith:

Isso é o que fazemos às pessoas fiéis Kerry.

01:01:11

Dra. Kerry Muhlestein: 01:01:13

Sim. Isso mesmo, "Ei, espere, você está me dizendo, eu preciso
seguir o profeta quando isso me parece uma loucura". Vamos
dizer coisas ruins sobre você e tentar me livrar de você".

Hank Smith:

Sim. Apedreje você com pedras.

01:01:21

Dra. Kerry Muhlestein: 01:01:23

E depois note o seguinte: "E a glória do Senhor apareceu no
tabernáculo da congregação diante de todos os filhos de Israel".
Então Deus diz: "Muito bem, agora tenho algo a dizer". E
vejamos o que Ele tem a dizer, porque eu acho que é
incrivelmente poderoso. E quero amarrar isto de volta a esta
jornada arquetípica de que temos falado. Assim, o versículo 11
é onde Deus tem algo a dizer: "E disse o Senhor a Moisés: por
quanto tempo este povo me provocará". Então falamos sobre
essa provocação algumas vezes no programa, penso: "E quanto
tempo será", esta é a linha chave, "quanto tempo será antes
que eles acreditem em mim, por todos os sinais que eu mostrei
entre eles". E ele diz: "Olhe, eu lhe mostrei que posso entregar,
e você ainda não acredita que eu posso entregar".
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Dra. Kerry Muhlestein: 01:02:13

Esta é a razão pela qual eles vão vaguear 40 anos. É por isso que
essa viagem de 11 dias é uma viagem de 40 anos, porque Deus
vai dizer: "Tudo bem, se você não acredita em mim, vamos
deixar morrer todos que não acreditam em mim". E teremos
uma geração que não foi criada no Egito, que foi criada no
deserto, e a única maneira de sobreviveram foi confiando em
mim, então teremos uma geração que pode acreditar em mim".
Então, para parafrasear Moroni, ele diz que temos que nos
despojar de toda descrença, Deus está dizendo: "Vamos nos
despojar de todos os descrentes". Mas se esta é uma jornada
arquetípica, então realmente está falando em nos despojarmos
de toda descrença, temos que perguntar: "Como podemos ser
nós?". Então se a viagem arquetípica é sobre ir para a terra
prometida e a terra prometida é simbólica do reino celestial.

Dra. Kerry Muhlestein: 01:03:00

E se o verdadeiro problema de Israel é que eles não acreditam
que Deus possa superar os obstáculos e levá-los até lá, então
isso deve ser dizer que essa é uma de nossas maiores lutas para
sermos exaltados. E se você pensar nisso, há alguns obstáculos
reais para ser exaltado, a morte e o inferno são um par deles,
nossa natureza caída. E é muito natural para nós dizer...
podemos olhar para outra pessoa e dizer: "John é um cara tão
bom e faz tantas coisas boas", mas eu olho para mim mesmo e
conheço meus próprios problemas. E uma das coisas
fundamentais quando nos olhamos como: "Talvez John tenha
feito algumas coisas erradas, mas eu sei que ele é um cara bom
que tem boas intenções". Eu sei que algumas das coisas que
faço foram para más intenções. Tenho momentos em que não
tenho boas intenções e sei disso e sei que Deus sabe disso.

Dra. Kerry Muhlestein: 01:03:47

E por isso temos dificuldade em acreditar que Deus pode me
exaltar, nós realmente lutamos contra isso. Na verdade, sempre
me lembro quando vivi em Los Angeles, a estaca uma vez quis
fazer uma pesquisa e eles fizeram isso na Sociedade do
Sacerdócio e da Socorro. Portanto, isto é muito antigo quando
tínhamos três horas de igreja, portanto, isto é apenas entre
pessoas que duraram três horas e o fizeram logo no final. E uma
das perguntas da pesquisa foi: "Você acha que vai ser
exaltado?". E não me lembro do número, mas parece que mais
de 30% disseram: "Não, eu não serei exaltado". Se fizéssemos
isso com meus alunos hoje, acho que recebo um número ainda
mais alto que não acho que eles possam ser exaltados. Não
acreditamos em Cristo quando ele diz: "Eu posso mudar você".

Dra. Kerry Muhlestein: 01:04:34

Voltemos ainda mais ao que você mencionou com Êxodo 19 e
20, quando Deus quiser trazer as crianças de Israel para sua
presença no Monte Sinai. E eles vêem sua glória, vêem como ele
é magnífico com os trovões e os relâmpagos e tudo mais, e
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dizem a Moisés: "Você vai falar com Deus e nos diz o que ele
diz, porque se formos falar com Deus, vamos morrer". Agora
eles têm um ponto. Se Deus não mudar sua natureza, eles
morrerão. Moisés aprendeu que no capítulo um de Moisés para
voltar quando conversamos antes, ele teve que ser
transfigurado a fim de suportar a presença de Deus. Mas a
questão era que Deus podia transfigurá-lo e Deus disse aos
filhos de Israel: "Eu os trarei em minha presença". E então eles
disseram, basicamente: "Não acreditamos nisso". Nós
simplesmente não achamos que você possa fazer isso".
Dra. Kerry Muhlestein: 01:05:22

E é o mesmo problema que eles estão tendo novamente. E é
por isso que Joseph Smith nos diz que é por isso que eles
recebem a lei inferior. Aqui nós sabemos que é por isso que eles
vagam por 40 anos. Portanto, as duas grandes dificuldades,
desafios que eles têm, são porque não acreditam em Deus
quando ele diz que pode fazer algo. E isso me sugere,
novamente, que este é um dos nossos maiores desafios.
Pensamos que Deus não pode nos exaltar. Pensamos que nossa
capacidade de pecar pode dominar a Expiação. Agora, quando
digo dessa forma, é claro, parece uma tolice, mas é realmente o
que pensamos. Pensamos que nossa capacidade de ser apenas
ding-dong, de ser apenas tolos e tolos pode dominar a Expiação,
o que é ridículo quando o dizemos dessa forma, mas é assim
que nos sentimos. Precisamos acreditar nele, que ele pode
realmente nos mudar e nos trazer para sua presença.

Dra. Kerry Muhlestein: 01:06:09

Não importa o quão tolo você seja, não importa o quão
malvado você seja, não importa o quão estúpido você seja,
Cristo pode mudá-lo. E isso é algo em que temos que acreditar,
não importa quão inconsistente você seja, não importa quantas
vezes você faça o mesmo pecado novamente, não importa
quantas vezes você não faça o que você sabe que deve fazer,
Cristo pode mudar você e exaltar você, e vir a acreditar que essa
é uma das maiores coisas que precisamos fazer em nossa
liberdade condicional mortal. Portanto, podemos voltar ao que
João está dizendo, esse é o primeiro princípio. Não é apenas a
fé que Cristo existe, é a fé que Cristo é nosso Salvador, e por
isso esta é uma pergunta recomendada pelo templo, é nosso
Salvador e Redentor, que ele pode nos salvar de nós mesmos e
de nossos pecados e nos redimir e nos exaltar, é isso que temos
que acreditar, é o nosso maior desafio na vida, creio eu.

Hank Smith:

Ele mesmo diz: "Eu sou poderoso para salvar". Eu sou bom
nisto. Você pode confiar em mim".

01:07:04

Dra. Kerry Muhlestein: 01:07:09

E ele os mostrou, ele os mostrou que pode fazer isso. Eu diria
que a maioria de nós em algum momento de nossa vida sentiu
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algo, algum tipo de coisa espiritual que nos fez saber que Deus
poderia cuidar de nós, ou que fomos perdoados. Portanto, se
Deus me perdoou de qualquer coisa idiota que eu tenha feito
quando eu tinha 10 anos e sentia perdão, então Ele pode me
perdoar de qualquer coisa que eu esteja fazendo. Ele já me
mostrou antes que tem o poder. Eu simplesmente não acredito
nele.
John Bytheway:

01:07:39

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

00:02

Bem-vindo à parte dois do podcast desta semana.

John Bytheway:

00:07

Isto me faz lembrar o livro de Stephen Robinson. Apenas o título
era Crendo em Cristo. Sua tese, como me lembro, era: "Bem,
muitos de nós acreditamos em Cristo, mas não acreditamos
nele quando ele diz que pode nos mudar, nos purificar e nos
redimir". Há um verso que eu, durante anos, passei por ele
porque sabia o que Alma e Amulek estavam fazendo com os
zoramitas. Eles os estavam mostrando depois que ouviram a
oração no Rameumptom que você nos fez saber que não haverá
Cristo. Eles começaram a citar todos esses versos que diziam:
"Não, Deus terá um filho".

John Bytheway:

00:44

Assim, quando li Alma 33:16, todas aquelas vezes, foi: "Tu estás
irado, Senhor, com este povo, porque eles não entenderão tuas
misericórdias que tu lhes concedeste por causa de teu Filho". Eu
sempre o li nesse contexto. Ele está lhes mostrando que Deus
tem um Filho, mas eu perdi a poderosa mensagem ali dentro.
Como você enfurece o Senhor? "Tu estás zangado, Senhor, com
este povo, porque eles não compreenderão tua misericórdia".
Qual é a diferença entre "não quer" e "não pode"?

Hank Smith:

01:16

É uma escolha.

John Bytheway:

01:17

Eles se recusam a entender como ele é misericordioso. "Eles
não compreenderão tuas misericórdias que lhes concedeste por
causa de teu Filho", e esse verso se abriu para mim. As pessoas
se recusam a compreender suas misericórdias.

Hank Smith:

01:31

Apesar de todas as provas que ele lhes mostra.

John Bytheway:

01:33

Sim, e assim é bom ficar na margem com o versículo 11,
"Quanto tempo vai demorar até que eles acreditem em mim"?

Hank Smith:

01:41

Note que ele não diz: "Acredite em mim".

John Bytheway:

01:43

Acreditando em Cristo.
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Hank Smith:

01:44

Lehi fala com Jacob em 2 Nephi 2. Muito começando sua
mensagem para ele, ele diz: "Você está redimido por causa da
retidão de seu Redentor". Ele não diz: "Por causa de sua
retidão". Ele diz: "Por causa de seu Redentor é este bem". John,
você educou Acreditando em Cristo por Stephen Robinson. Na
verdade, eu trouxe um pouco dessa conversa para compartilhar
hoje. Se não se importam, vou dar a vocês dois parágrafos a
partir dela. Este é um livro BYU Devotional Believing Christ, mas
também se tornou parte do livro.

Hank Smith:

02:13

"Ter fé em Jesus Cristo não é simplesmente acreditar que ele é
quem ele diz ser, acreditar em Cristo". Às vezes, ter fé em Cristo
é também crer em Cristo, tanto como bispo quanto como
professor na igreja. Aprendi que há muitos que acreditam que
Jesus é o Filho de Deus, que ele é o Salvador do mundo, mas
que ele não pode salvá-los. Eles acreditam em sua identidade,
mas não em seu poder de purificar e purificar, e de salvá-los.
Ter fé em sua identidade é apenas a metade do processo. Ter fé
em sua capacidade, em seu poder de purificar e de salvar, ou
seja, a outra metade. Não devemos acreditar apenas em Cristo,
devemos acreditar em Cristo quando ele diz: "Eu posso te
purificar e te fazer celestial".

Hank Smith:

02:53

"Espiritualmente, há alguns de nós que estão petrificados com
as perguntas: 'Sou celestial? Será que vou conseguir? Fui
suficientemente bom hoje? Estamos tão aterrorizados se vamos
viver ou morrer, ou se chegamos ao reino ou não, que não
podemos fazer nenhum progresso. É naqueles momentos em
que o Salvador nos agarra, joga seus braços ao nosso redor e
diz: "Eu te peguei". Eu te amo". Não vou deixar você morrer.
Agora, relaxe e confie em mim'. Podemos relaxar e confiar nele
e acreditar nele, assim como acreditar nele. Então, juntos,
podemos começar a aprender a viver o evangelho. Ele coloca
seus braços ao nosso redor, e começamos a fazer progressos".

Dra. Kerry Muhlestein: 03:28

Isso já tem cerca de 30 anos, e meu sentimento é que
precisamos disso agora mais do que nunca. É tão difícil acreditar
em Cristo, e eu só quero seu público, e eu adoro que você tenha
tantas pessoas que o escutam que talvez possamos alcançar
com esta mensagem, porque eu só quero que as pessoas
saibam que não me importo com o que está errado com você.
Todos nós temos algo de errado conosco, e todos nós nos
concentramos em todas as coisas erradas conosco, e todas as
coisas que não fazemos, e todas as coisas que fazemos de
errado, e o que quer que seja. Não me importa o que há de
errado com você. Não é mais do que Cristo pode consertar. Não
está além de Seu poder salvador e redentor. Tudo o que você
tem que fazer é continuar voltando para Ele.
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Dra. Kerry Muhlestein: 04:04

Por mais que você caia muitas vezes, você só tem que continuar
voltando. Ele sabe que você vai cair. Ele sabe que você vai fazer
asneira. Ele sabe que você vai murmurar. O que quer que seja,
faz parte do plano. É por isso que Deus enviou seu Filho.
Continue voltando para ele, porque você não é mais do que o
que ele pode consertar. Se Ele pode libertar Israel dos egípcios,
se Ele pode criar este mundo, Ele pode exaltar você, e eu
testifico que Ele pode exaltar você.

Hank Smith:

04:31

Ele já está no processo de exaltá-lo. Ele tem estado desde que
você nasceu sabendo muito bem os erros que você cometeria.
Já dissemos isto com clareza suficiente, vocês? Acho que isto
pode ser a coisa mais importante que já dissemos.

John Bytheway:

04:43

Depois que Stephen Robinson escreveu "Acreditando em
Cristo", ele escreveu outro livro chamado "Seguindo Cristo", e
nesse livro, foi como: "Ok. Nós viemos a Cristo. Agora, o que
fazemos"? Havia uma frase lá dentro, que eu adoro
compartilhar com meus alunos onde ele dizia: "Realmente, a
pergunta não é: 'Será que eu vou conseguir? A pergunta é: 'Será
que eu quero ficar?'" Estamos em um pacto com Cristo. Ele é
muito bom em manter seus convênios, e Ele é poderoso para
salvar, e isso muda a pergunta. Eu amo o que você disse, Kerry.
Pensamos que nossos pecados podem dominar a Expiação.
Bem, estamos em um pacto com Cristo, e Ele nos convida de
volta toda semana para renovar isso, e por isso a pergunta não
é: "Vou conseguir?" É: "Se eu quero ficar?". Estamos no reino de
Deus porque estamos no reino de Deus na Terra, e Ele é
poderoso para salvar. Esta é uma grande discussão, e tenho
muitas notas de rodapé agora ao lado do versículo 11.

Dra. Kerry Muhlestein: 05:36

Acho que nossa resposta está, mais uma vez, na história. Por
isso, temos dito algumas vezes: "Ah, israelitas bobos". Eles
reclamam tão rápido e assim por diante". Por isso, vou lhe dizer
isto. Posso me lembrar de uma vez ter levado minha família
através da fronteira de Israel para o Egito, e era dia de 110
graus, e estávamos nos destacando neste pavimento. Meu
pensamento foi: "Uau, nunca mais vou me perguntar por que
Israel murmurou de novo". Certo? Eu entendi. Se eu estivesse
lá, eu estaria murmurando. Eu não tenho dúvidas. Eu não sou
do tipo murmurante. Tenho certeza de que eu estaria
murmurando. Portanto, não quero apontar muito o dedo para
eles, mas queremos apontar as coisas boas.

Dra. Kerry Muhlestein: 06:11

Por mais que fizessem asneira, eles continuavam voltando. Eles
são um pouco bobos neste caso porque Deus diz: "Está bem.
Você vai passar 40 anos" e eles dizem: "Está bem. Não se
preocupe. Nós vamos entrar agora mesmo". Deus diz: "Não. Eu
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disse que você vai demorar 40 anos". "Não, nós vamos entrar, e
vamos lutar contra esses caras como..." "Está bem, mas não
estou te ajudando, certo, porque tenho um novo plano". Então
eles são um pouco bobos sobre isso, mas continuam voltando.
Essa é a história do Antigo Testamento, que por mais que Israel
faça bagunça, eles continuam voltando, e Deus está sempre lá
para aceitá-los de volta.
Dra. Kerry Muhlestein: 06:43

Para que eu acredite ser outra maneira de ver o que você
estava dizendo, John. Você vai segui-lo? Você vai ficar? Não me
importa quantas vezes você cair. Essa nunca é a questão. A
pergunta é: quantas vezes você se levanta e tenta novamente?
Não me importa o quanto você é bom em pecar. Você não é
bom o suficiente para estragar tudo. Não me importa o quanto
você é bom em ser um ding-dong. Você não é bom o suficiente
para fazer asneira a ponto de Deus não ser capaz de consertar
isso. A pergunta é: você vai continuar voltando?

Dra. Kerry Muhlestein: 07:15

Acho que essa é outra coisa que vale a pena mencionar. Uma
das mentiras favoritas de Satanás é que... Digamos que você
prometeu a Deus... Você está se arrependendo e disse: "Eu não
vou mais fazer esta coisa em particular". Certo? Talvez seja
murmuração, mas seja o que for porque os israelitas
murmuraram 110 vezes nesta história. Mas seja o que for, você
prometeu a Deus que não vai mais fazer isso, e talvez até passe
cinco anos sem fazer isso. Então, você o faz novamente, e sabe
que precisa se arrepender e vir a Deus em oração. Mas como
você está fazendo isso, Satanás tem uma mentira que adora lhe
contar e diz: "Deus não quer mais ouvir de você". Você já lhe
disse tantas vezes que não faria mais isso, e você o fez
novamente. Deus não quer mais ouvir de você".

Dra. Kerry Muhlestein: 07:49

Isso é uma mentira ousada porque o que Deus diz é: "Tantas
vezes quanto meu povo se arrepender, eu o perdoarei de seus
pecados". Quando se pensa nisso, essa é uma porcentagem
alta. Certo? Isso é 100% das vezes que você se arrepende. Deus
vai levá-lo de volta. 100% do tempo que você é um ding-dong e
se esquece de fazer isso, ou não faz o que deveria, ou qualquer
outra coisa, Deus o trará de volta. Então a pergunta é: você será
como a casa de Israel? Não importa quão castigado você seja,
quão disperso você esteja, quantas vezes você tenha feito isso,
quantas vezes você fez asneira. Você vai continuar voltando e
deixar que Deus o reúna de volta a Ele? Essa é a questão para
nós.

John Bytheway:

Esse versículo que você citou: "Tantas vezes quanto o meu povo
se arrepende", acho que é Mosias 26:30, não é isso, no Livro de
Mórmon? É como se Alma tivesse que criar seu primeiro

08:30
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conselho de membros da igreja e o Senhor lhe dissesse: "Eis o
que eu faço". Veja o versículo 18 de volta no número 14. O
Senhor é sofredor e de grande misericórdia por dar injustiça e
transgressão. Agora, a parte seguinte fala sobre a área da
justiça, mas esta primeira parte, sublinhei, "Ele é sofredor e de
grande misericórdia". Isso não soa como um Deus zangado do
Antigo Testamento, da forma como algumas pessoas o
caracterizam.
Dra. Kerry Muhlestein: 09:06

Sim, continue para o versículo 19. "Perdoa, peço-te, a
iniqüidade deste povo segundo a grandeza de tua misericórdia,
e como tu perdoaste este povo do Egito até agora". Não é
verdade? "Nós já fizemos muitas vezes asneira, e você nos
perdoou". Você pode continuar fazendo isso?" A resposta é sim.

Hank Smith:

09:24

Como tivemos esta discussão sobre Acreditar em Cristo,
lembro-me de ter trabalhado isto por conta própria há nove
anos, e li o Livro de Romanos, e foi no capítulo três que Paulo
disse: "Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus", e
aqui eu estava pensando: "Bem, eu não sou material celestial.
Só não sei se vou conseguir". Foi quase um controle do meu
orgulho como se Paulo estivesse me dizendo: "Você acha que é
algum pecador especial que de alguma forma, seus pecados
caem fora da expiação de Cristo, caem fora de seu poder?" Eu
pensei: "Bem, não. Eu só me sinto como..." "O quê? Você é o
pior? Você é o mais vil de todos os pecadores? É isso que você
pensa?"

Hank Smith:

10:04

Foi realmente um controle do meu orgulho dizer: "Sabe de uma
coisa? Preciso ser suficientemente submisso para perceber que
não sou um pecador especial, que todos pecaram e ficam
aquém da glória de Deus, e que o Salvador me redimirá como
redimirá todos aqueles que pecaram". Espero que nossos
ouvintes estejam sentindo o peso levantado de seus ombros e
sobre o do Senhor, porque é isso que Ele quer". "Vinde a mim,
todos vós que estais carregados de peso. Dai-me este fardo". Eu
vou salvá-los. Vocês não vão salvá-los. Eu vou salvá-los. Confiem
em mim".

John Bytheway:

10:38

Você sabe o que isso me faz lembrar? É um dos meus versos
favoritos em toda a Doutrina e Convênios do ano passado. Acho
que é a seção 46. Quero dizer, versículo 15, que o Senhor se
adapta às suas misericórdias, de acordo com as condições dos
filhos dos homens. Satanás tornou realmente fácil pecar nos
dias de hoje. Algumas das piores coisas que o mundo tem a
oferecer são fáceis de trazer para nossos lares, e nossos
smartphones, e tudo mais, mas Deus sabe disso, e o Senhor se
adapta à sua misericórdia de acordo com as condições dos filhos
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dos homens. As condições de 2022 eram diferentes das que eu
tinha quando adolescente nos anos 80, mas o Senhor sabe
disso. Ele conhece exatamente o mundo para o qual ele nos
enviou. Ele também conhece exatamente o mundo para o qual
nos enviou nossos adolescentes, e suas misericórdias sabem
disso, e eles são adequados a isso. Isso me dá muita esperança e
conforto.
Dra. Kerry Muhlestein: 11:29

Isso é lindo, e eu gosto do que você estava dizendo, Hank. Acho
que todos nós precisamos perceber que somos todos pecadores
médios de jardim-variedade.

John Bytheway:

Sim.

11:38

Dra. Kerry Muhlestein: 11:39

Não pense que você é tão especial. Você é como todo mundo, e
Cristo tem isto. Certo? Ele nos vê. Ele pensa: "Ugh, eu nunca fiz
isso antes. Isso não é nada. Eu tenho isto".

Hank Smith:

11:50

Deve ser um dos maiores propósitos de Alma, o Jovem, ter
tanto tempo de página no Livro de Mórmon é que temos um
cara que vai do que Mórmon chama de o mais vil de todos os
pecadores, o pior dos piores a um profeta traduzido dizendo:
"Eu prometo a vocês, vocês se enquadram nesse espectro".
Certo? Se eu puder fazer isso dentro dele, eu posso mudar você.
Agora, Kerry, vamos colocar você de volta no caminho certo.
Você estava no versículo 19 do número 14.

Dra. Kerry Muhlestein: 12:15

Sim. Bem, e vamos fazer 18 e 19 porque, por mais importante
que isso seja e para saber que podemos ser perdoados, também
precisamos ver o outro lado desta moeda. Certo? Então,
versículo 18 como João disse, Deus é sofredor, grande
misericórdia, perdoando a iniqüidade e a transgressão, mas de
forma alguma ilibando os culpados, visitando a iniqüidade dos
pais sobre os filhos sob a terceira e quarta geração. Agora, isso
nos parece estranho, como por que Ele visitaria a iniqüidade?
Recebemos esse tipo de frase em vários lugares. Está nos 10
Mandamentos. Acho que é isto que ele está dizendo. Eu poderia
estar errado, mas é assim que eu o entendo. Acho que ele está
dizendo que às vezes há conseqüências para os pecados, e às
vezes outros pagam essas conseqüências.

Dra. Kerry Muhlestein: 12:53

Sempre me lembro desta conversa do Élder Holland onde ele
diz: "Há algumas pessoas que têm sua fase em que não são fiéis,
e deixam a igreja, e depois voltam, e isso funciona bem para
elas, mas e quanto aos filhos que estavam criando durante o
tempo em que não eram fiéis? Essas crianças muitas vezes
pagam uma conseqüência que não é realmente totalmente
culpa delas". Portanto, acho que Deus quer que saibamos que
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podemos ser perdoados, mas Ele está dizendo: "Está bem". Não
pense que isso significa que você deve simplesmente correr
para fora e pecar o quanto quiser. O pecado traz algumas coisas
com ele". Mas então, veja como Ele volta imediatamente para...
Então ele tem que ter isso no meio, mas começa com o
sofrimento prolongado e a iniqüidade perdoadora. Depois,
temos o versículo 19 onde Moisés implora pela iniqüidade, e
depois temos o versículo 20.
Dra. Kerry Muhlestein: 13:31

O Senhor disse: "Eu perdoei segundo a tua palavra". É tão
rápido assim. "Está bem. Eu perdoei Israel, mas..." Verso 21.
"Mas tão verdadeiramente como eu vivo, toda a terra se
encherá com a glória do Senhor". Então ele vai falar sobre a
glória, mas depois ainda vai dizer: "Mas eles vão ter que vagar
por 40 anos". Eu não sei se são exatamente 40 anos. Esse é um
número que significa apenas muito tempo. Não é mesmo? Mas
a questão é: "Está bem. Eu os perdoei, mas eles ainda
demonstraram que precisam de um processo de tutoria", e é
realmente isso que é. As punições são processos de tutoria.

Hank Smith:

Certo, Kerry. Mesmo que tenham ido para a Terra Prometida
agora mesmo, eles não estão prontos para ser o povo que
precisam ser.

14:06

Dra. Kerry Muhlestein: 14:12

Sim. Sim. Eles precisam se tornar pessoas que realmente
acreditem nele. Então ele vai fazê-los passar pelo processo que
os levará a ser o tipo de pessoas que acreditam nele para que
possam herdar a Terra Prometida e passar por tudo o que eles
farão com Joshua. Você vai conseguir um grupo de pessoas que
farão isso porque aprenderam a fazer isso. Então ele diz: "Tudo
bem". Você está indultado. Ainda precisamos fazer algum
aprendizado aqui, e será um longo processo de aprendizado".

Hank Smith:

Sim. Vamos acreditar no Senhor. Vamos acreditar que Ele vai
nos salvar. Vamos acreditar no processo que Ele vai nos levar
adiante para que sejamos transformados na pessoa que eu
preciso ser. Portanto, se vai levar 40 anos no deserto para que
eu seja mudado pelo Senhor, eu vou confiar nele e nesse
processo.

14:37

Dra. Kerry Muhlestein: 14:58

Perfeitamente, lindamente dito.

Hank Smith:

Kerry, isto tem sido fantástico até agora. Estou aprendendo
muito aqui sobre o Livro de Números, que... Vamos lá. Não
consigo me lembrar da última vez que pensei: "Preciso de um
pouco de inspiração". Preciso ler alguns Números". Então,
Kerry, onde você quer ir a seguir em nossa viagem de família
por aqui?

15:00
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Dra. Kerry Muhlestein: 15:16

Vamos pular. Vamos pular alguns capítulos só porque há tantos
capítulos. Não podemos cobri-los todos em detalhes. Vamos ao
capítulo 21, que é um capítulo bastante famoso e tem muitas
coisas que podemos aprender com ele. Vamos fazê-los
murmurar novamente. Se formos ao capítulo 21, versículo 4, e
eles viajarem do Monte Hor, pelo caminho do Mar Vermelho,
para bússola da Terra de Edom. Então, vamos fazer, acho eu,
apenas um pouco de itinerário aqui.

Hank Smith:

Certo.

15:37

Dra. Kerry Muhlestein: 15:37

Eles foram do Monte Sinai até Kadesh Barnea. Então, subiram
diretamente a região do Sinai, bem naquela fronteira para
entrar no sul de Canaã, e lhes foi dito: "Agora, você tem que
vagar". Então eles vão para o leste, dali para o país moderno da
Jordânia. Certo? A área de Petra é onde eles vão atravessar
aquela área, e eles gostariam de passar por Edom, mas
perguntam aos edomitas se eles podem passar, e estes são os
descendentes de Esaú, e lhes é dito que não. Os edomitas
dizem: "Não, você não pode passar".

Dra. Kerry Muhlestein: 16:08

Agora, houve outros grupos que disseram: "Você não pode
passar", e Deus diz: "Tudo bem". Devemos destruir essas
pessoas de qualquer maneira, então vamos destruí-las agora
mesmo". Como temos isso em mente, isto é outra coisa
realmente importante, e tenho certeza que você vai tocar mais
nisto quando chegar à conquista, mas temos que nos lembrar
de algumas coisas sobre as batalhas que os israelitas estão
travando com pessoas diferentes. Uma, Néfi deixa claro, e isso
fica um pouco no relato do Gênesis 12 quando Deus diz: "Seus
descendentes vão ficar no Egito por 400 anos porque os
cananeus ainda não estão aptos para a destruição", eles têm
muito tempo para serem mandados arrepender-se.

Dra. Kerry Muhlestein: 16:42

Dois, lembre-se que se alguém é morto, está sendo colocado na
outra sala como falamos, e três, é muito, muito importante que
os israelitas se livrem de tudo o que os leva à idolatria. Como
dissemos, estamos no processo de tentar tirar o Egito deles, e
não ajuda se você estiver entre um grupo inteiro de pessoas
que também estão fazendo a adoração de ídolos. É um pouco
como se você fosse um alcoólatra em recuperação,
provavelmente não queira ir passar as noites de sexta-feira em
bares. É apenas uma má idéia. Então você também, se você é
um idólatra em recuperação, não quer ir e sair com um bando
de pessoas que estão praticando a idolatria. Vai ser apenas um
problema para você. Você tem que se despojar de toda a
desgraça.
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Dra. Kerry Muhlestein: 17:23

Isso é o que Deus está tentando ter acontecido aqui. Mas com
os edomitas, quando eles dizem: "Você não pode passar por
aqui", Deus diz: "Bem, estes são na verdade parentes,
descendentes de Abraão". Não estamos destruindo os
descendentes de Abraão, então você vai ter que dar a volta".
Então eles vão ter que dar a volta completa, certo? Eles não
podem cortar o que é chamado de King's Highway, que é esta
estrada de cumeeira onde eles podem viajar facilmente de
norte a sul, no país moderno da Jordânia. Eles têm que ir até o
deserto, novamente, passando por Petra, passando por todas
essas coisas, e depois seguir para o norte de lá porque os
Edomitas não querem que eles passem, e Deus diz: "Sim". Bem,
nós vamos trabalhar com os Edomitas, então é para lá que você
vai". Isto é o que acontece quando você decide que vai ter que
vagar em vez de ir direto para dentro.

Dra. Kerry Muhlestein: 18:05

Então eles estão em algum território bastante duro, e se formos
ao versículo quatro... Nós já começamos a viagem deles. Parte
através do versículo quatro: "E a alma do povo estava muito
desanimada por causa do caminho". Este caminho é difícil,
certo? Novamente, este é o caminho que eles têm que seguir, já
que escolheram não ir direto para cima. O caminho é difícil, e o
povo falou contra Deus e contra Moisés. Há uma surpresa. É
este murmúrio novamente, e há uma parte de nós que diz a
eles: "Por que não aprenderam sua lição? Realmente, você está
murmurando de novo"? Mas aqui está a pergunta que tenho
para nós. Há alguém... e se pudéssemos ver todo o seu
gigantesco e enorme público, então perguntaríamos de mão
levantada, mas vou assumir que sei qual é a resposta. Há
alguém aqui que não tenha cometido um pecado várias vezes e
que queira deixar de fazê-lo, e depois o faça novamente?

Dra. Kerry Muhlestein: 18:55

A resposta é não. Todos nós fazemos isso. Todos nós fazemos
isso, e assim novamente, vemos as crianças de Israel fazendo
isso. Nunca se pergunte se você está fazendo o que as crianças
de Israel fazem. Pergunte a si mesmo como você está fazendo.
Você está sempre fazendo isso de alguma forma. Você só tem
que descobrir qual é o caminho. Certo? Portanto, todos nós
temos pecados que continuamos cometendo. A propósito, acho
que isto traz à tona outro ponto que vale a pena pensar. Às
vezes, nós realmente nos batemos que continuamos a lutar com
um desafio. Minha pergunta para você é: você realmente
pensou que estaria pronto para a luta antes de sair da
mortalidade? Porque eu não acho que seja esse o plano. Eu
acho que o plano é que você tem algumas coisas com as quais
luta até a mortalidade, e a pergunta é: você vai continuar
lutando? Não, você vai acabar com as lutas?

Numbers 11-14; 20-24 followHIM Podcast Transcrição Parte 1 Página 9

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

Dra. Kerry Muhlestein: 19:42

Vamos continuar fazendo algumas coisas. Você vai continuar
fazendo isso durante toda a sua vida. Você vai lutar até o fim de
sua vida para não perder a calma, ou para não fofocar, ou para
não cobiçar ou não ter orgulho, ou seja lá o que for. Você vai
lutar com isso durante toda a sua vida, e isso faz parte do plano.
Deus sabia que você o faria. Ele só quer ver se você vai
continuar lutando. Eventualmente, Cristo vai consertar isso,
mas não creio que Ele conserte tudo nesta vida, e por isso não
vamos bater em nós mesmos por causa disso.

Hank Smith:

20:04

Sim. Oh, Kerry, isto é tão importante. Nosso bom amigo, Brad
Wilcox, deu uma palestra na BYU chamada His Grace is
Sufficient onde disse: "Muitas vezes, passamos pelo processo de
arrependimento e pensamos: 'Está bem. Não posso cometer
este mesmo erro novamente. Se eu fizer, então todo esse
arrependimento foi para não fazer"". Ele disse: "Isso o coloca
em uma posição impossível". Ele fala sobre: "Os adolescentes
fazem isso". Quando eles cometem o mesmo pecado
repetidamente. Até mesmo missionários retornados, casados.
Este é um pensamento tão desencorajador". Ele disse: "Em
todos esses casos, nunca deveria haver apenas duas opções, a
perfeição ou a desistência". Ele disse: "Quando se aprende
piano, são as únicas opções de se apresentar no Carnegie Hall
ou desistir? Não. O crescimento e o desenvolvimento levam
tempo. O aprendizado leva tempo".

Hank Smith:

20:48

Quando entendemos a graça, entendemos que Deus é sofredor,
que a mudança é um processo e que o arrependimento é um
padrão em nossas vidas. Quando compreendemos a graça,
entendemos que as bênçãos da expiação de Cristo são
contínuas e que sua força é perfeita em nossa fraqueza. Quando
compreendemos a graça, podemos, como diz na Doutrina e nas
Convênios, continuar com paciência até sermos aperfeiçoados.
Que lição crucial, pois como pode ser desencorajador na
adolescência. John, eu sei que você já falou sobre isso antes que
pensava pecar quando adolescente, se cometesse um erro, todo
pecado retornaria, e é como se você nunca se arrependesse, e
você estava aterrorizado. Certo?

John Bytheway:

21:27

Sim. É o mal entendido de um verso. Eu adoro aviões, e aprecio
Elder Uchtdorf por esta analogia de... Você sabe disso. Um avião
está fora de rota algo como 90% do tempo, mas você
simplesmente mantém o rumo corrigido. Se você vai de Nova
Iorque para Londres, e percebe que está fora da rota, não dá a
volta e volta para Nova Iorque, e desiste. Você continua
corrigindo o curso. Você está fora da rota na maioria das vezes,
mas você continua fazendo pequenas correções até tocar em
Heathrow, e isso funciona. Você chega lá porque continua,
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como Kerry disse, apenas continua lutando. Continue corrigindo
o rumo, e você chegará ao seu destino.
John Bytheway:

22:09

Eu precisava ouvir isso mais porque pensei que um dos passos,
abandonar este pecado e nunca mais fazê-lo, essa é a minha
intenção. Eu posso estar disposto, mas não sou capaz. Adoro
que a oração sacramental diga que eles estão dispostos a tomar
sobre eles o nome de Cristo. Eles estão dispostos a cumprir seus
mandamentos, mas nós não somos capazes. Portanto,
continuamos voltando àquela mesa sacramental, e o Senhor
arranjou-a para que, todas as semanas, possamos voltar e
corrigir novamente.

Dra. Kerry Muhlestein: 22:36

Isso é bom, e muitas das perguntas recomendadas pelo templo
foram alteradas para dizer: "Você está se esforçando? Você está
tentando?" É isso que Deus está nos pedindo.

John Bytheway:

22:43

Mantenha o rumo correto.

Hank Smith:

22:44

Kerry, parece-me que Deus sabe que eles vão murmurar de
novo, e de novo, e de novo, e a experiência do deserto foi
projetada para eles porque o Senhor sabe que eles vão
continuar cometendo este pecado. Eu só quero ter certeza de
que se há um adolescente ouvindo que está lutando com
pornografia ou algo assim, que eles não digam: "Eu desisto". Já
tentei cem vezes, e não estou ganhando esta luta", talvez esta
seja a experiência selvagem deles, e o Senhor sabe. Portanto, a
qualquer um de nossos ouvintes que lute com o mesmo pecado
repetidamente, por favor, não pense que de alguma forma você
não está fazendo nenhum progresso. Eles estão fazendo
progressos através do deserto aqui, certo, Kerry? Mesmo que
estejam cometendo o mesmo pecado repetidamente, eles
estão aprendendo, e mudando, e crescendo, e eventualmente,
estarão prontos para a Terra Prometida.

Dra. Kerry Muhlestein: 23:29

É exatamente isso. Portanto, vamos ter em mente que estamos
usando isto como uma viagem arquetípica. Portanto, a jornada
deles é semelhante à nossa liberdade condicional mortal. Eles
estão tomando o longo caminho ao redor, e todos nós o
fazemos. Sejamos claros também. Todos nós fazemos o longo
caminho ao redor. Ninguém é traduzido em 11 dias.

Hank Smith:

Foi somente Jesus que fez uma viagem de 11 dias em 11 dias.

23:44

Dra. Kerry Muhlestein: 23:47

É exatamente isso. Ele é o único. Isso é bem dito. O resto de nós
está levando 40 anos, mas para os israelitas, a viagem foi
projetada para ajudá-los a se tornarem uma espécie de pessoas
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que confiam em Deus e acreditam que Ele os libertará. Eles não
confiam em mais nada porque tiveram que aprender que nada
mais funciona, e já viram Deus libertá-los vezes suficientes, e
eles se lembram disso. Essa é uma das verdadeiras frases-chave
em todo Êxodo, Números e Deuteronômio é lembrar-se disso.
Dra. Kerry Muhlestein: 24:15

Então, agora, eles realmente acreditam que Deus os fará. Isso é
o que é uma provação selvagem, e por isso estamos todos no
meio disso, e todos nós vamos ter momentos que esquecemos,
e fazemos asneira de novo, e de novo, e de novo, e de novo.
Isso é parte do processo. Enquanto você ainda estiver tentando,
então você está realmente fazendo progressos. Não importa se
você já o tenha lambido. É isso, você ainda está se levantando e
tentando? Porque, como você disse, isto acaba levando-os para
as Planícies de Moab, onde eles vão se deparar, e atingir a
cidade de Jericó, e entrar a partir daí.

Hank Smith:

24:46

Sim. Portanto, por favor, não desanime com o que você acha
que é uma falta de arrependimento de sua parte. Eu acho que o
Senhor o entende. Ele entende de onde você veio. Ele entende
como era o Egito. Ele entende que vai demorar um pouco para
que este processo faça sua coisa, para que este processo o
transforme também em quem você quer ser. Tenho certeza que
eles ficam frustrados consigo mesmos, tendo que aprender a
mesma lição repetidamente.

Dra. Kerry Muhlestein: 25:12

Sim. Absolutamente. Precisamos ter em mente que este é um
processo de crescimento para eles e é um processo de
crescimento para nós, mas vamos olhar para esta instância
específica em seu processo de crescimento porque este é um
símbolo que vai ser muito usado. No versículo 5, eles estão
novamente fartos do maná e assim por diante. Verso 6, "E o
Senhor enviou serpentes ardentes entre o povo, e elas
atingiram o povo, e grande parte de Israel morreu". Agora,
suponho que o fogo tem algo a ver com a forma como se sente
quando se é mordido. É um veneno ardente e desagradável que
pode matar você. Há muitas cobras naquela área que podem
matar você. Asps, e víboras, e todo tipo de coisas. Então
recebemos o versículo 7. Eles percebem: "Ah, sim. Certo. Isto é
uma coisa ruim que aconteceu porque Deus está tentando nos
humilhar". Realmente, vamos ter em mente, Deus, quando Ele
pune, Ele pune com um propósito, e o propósito é fazer com
que as pessoas voltem para Ele e confiem nEle, e é exatamente
isso que isto é projetado para fazer, para fazê-las perceber que
precisamos de Deus.

Dra. Kerry Muhlestein: 26:07

Verso 7. "Por isso, o povo veio a Moisés e disse: 'Pecamos,
porque falamos contra o Senhor e contra ti'". Ore ao Senhor
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para que ele nos tire as serpentes', e Moisés orou pelo povo. O
Senhor disse a Moisés: 'Faça de ti uma serpente ardente, e
ponha-a sobre um poste, e acontecerá que todo aquele que foi
mordido quando ele a olhar, viverá'. Moisés fez uma serpente
de latão e a colocou sobre um poste, e aconteceu que se uma
serpente tivesse mordido qualquer homem, quando ele viu a
serpente de latão, ele viveu". Vamos ser claros. Isto acaba
sendo um símbolo de Cristo. John fala sobre isso. Cristo sendo
levantado na cruz é como esta serpente sendo levantada no
poste. Néfi nos dirá que, por ser tão simples, algumas pessoas
simplesmente não o fariam. Agora, eu adoro fazer com que as
escrituras se tornem tão reais quanto possível. Acho que posso
fazer com que elas se apliquem mais à minha vida e tirar mais
força e poder delas, se elas se tornarem reais.
John Bytheway:

26:58

Você tem um podcast chamado The Scriptures Are Real. É isso
mesmo, que fala sobre isso mesmo?

Dra. Kerry Muhlestein: 27:04

Sim.

Hank Smith:

Chama-se "As Escrituras são Verdadeiras". É um amigo de
seguimentoHIM. É um parceiro de HIM seguidor. As Escrituras
São Reais.

27:04

Dra. Kerry Muhlestein: 27:13

Aí está.

Hank Smith:

Isto é algo em que você apenas passa pelas escrituras como
você fez conosco hoje?

27:15

Dra. Kerry Muhlestein: 27:19

Sim, e às vezes eu tenho pessoas em cima, e eu apenas digo:
"Conte uma história sobre uma época em que as escrituras se
tornaram reais para você. O que as fez se tornarem reais? Como
você as usou em sua vida"? Esse tipo de coisa porque acho que
podemos aplicá-las mais a nós mesmos quando sentimos que se
trata de pessoas reais.

Hank Smith:

27:33

Kerry, há também um site do qual você me falou. O que é isso?
O que é esse site?

Dra. Kerry Muhlestein: 27:36

Oh, sim, outofthedust.org, onde coloco todo tipo de ajuda para
entender o Antigo Testamento, e o pacto de Abraão, e o Livro
de Abraão, coisas assim.

Hank Smith:

Ok. As Escrituras são Podcast e outofthedust.org reais.
Queremos ter certeza de que nossos ouvintes saibam sobre
ambas.

27:46
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Dra. Kerry Muhlestein: 27:53

Esse site é dedicado a ajudar as pessoas a entender e ter uma
boa experiência este ano com o Antigo Testamento.

Hank Smith:

Ótimo.

27:59

Dra. Kerry Muhlestein: 28:00

Mas houve uma hora. Só quero compartilhar um momento em
que esta história se tornou mais real para mim e me ajudou a
entender um pouco do porquê, porque sempre pensei: "Bem,
absolutamente estúpido que eles não olhassem para a serpente
e o que...".

Hank Smith:

Sim.

28:13

Dra. Kerry Muhlestein: 28:13

"Está bem. Não estou olhando. Eu vou olhar para o chão. Eu não
quero..."

Hank Smith:

28:16

Mas você tem que caminhar algumas centenas de metros?
Quero dizer, quão difícil é isto, certo?

John Bytheway:

28:19

Quão difícil é olhar para cima?

Dra. Kerry Muhlestein: 28:21

Então, foram as duas centenas de metros que eu percebi aqui.
Então, neste último verão, minha ala, fizemos uma conferência
de jovens, e descemos para Hole in the Rock down em Blanding,
Utah. Enquanto estivemos lá, isto realmente é muito parecido
com a área de Moab-Edom.

Hank Smith:

28:36

É uma longa jornada. Eu também já estive lá fora. Você tem que
ir até Escalante ou "Escalante" como eles chamam [inaudível
00:28:43].

John Bytheway:

28:42

Sim. Eles não põem o "E" no final se você já esteve lá. É
"Escalante".

Hank Smith:

28:46

Jacob e Audrey Sorensen moram lá embaixo. Eu só tenho que
dar-lhes um grito. Isto é ótimo. Então, conte-nos a história.
Você está indo para Hole in the Rock.

Dra. Kerry Muhlestein: 28:54

É como Moab ou Edom, certo? É como se você estivesse
naquela área biblicamente, e eu pensei: "Bem, então temos que
jogar algumas coisas bíblicas para...". Estas são as pobres
pessoas da minha... pobre juventude da minha ala estão sempre
recebendo estas coisas do Antigo Testamento de seu bispo que
não podem evitá-lo. O perigo de ter um professor do Velho
Testamento para seu bispo. Antes de descermos, comprei um
monte inteiro de cobras de borracha, e depois comprei uma
grande, e pintei-a de ouro. Então, quando acordaram e estavam
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chegando para o café da manhã, tiveram que passar por todas
essas cobras que eu havia jogado por toda parte. Então, eu
tinha uma em um poste, certo, para passar por esta história e
dar a lição. Mas enquanto eu fazia isso e tentava descobrir: "Ok.
Até onde quero colocar estas cobras em direção às suas
barracas e coisas assim? " e comecei a pensar sobre os números
da casa de Israel.
Dra. Kerry Muhlestein: 29:35

Os números podem ser exagerados, mas somos dados como
600.000 combatentes, e isso significa que é como os homens,
digamos, entre talvez 17 e 35 ou algo parecido. Então, você vai
estimar assim, se você quiser toda a população, como três a
cinco vezes isso ou algo parecido, e você começa a chegar aos
milhões de pessoas. Certo? Agora, isso pode ser mais do que
realmente é, e o Antigo Testamento está mais preocupado em
criar impressões e ensinar do que em dar números precisos,
mas ainda assim, suponho que você esteja pelo menos nas
muitas, muitas centenas de milhares.

Dra. Kerry Muhlestein: 30:04

Então, comecei a pensar: "Bem, se você tem muitas, muitas
centenas de milhares de pessoas com barracas, a maioria delas
não está perto do centro. Alguns desses caras podem realmente
ter que andar meia hora numa perna que foi mordida por uma
serpente ardente, e dói andar sobre essa perna para ir ver
aquele poste. Isso mudou um pouco a história para mim. Não é
mesmo? Então não é o: "Estou evitando intencionalmente olhar
para aquele poste". É o: "Bem, pode ser preciso um pouco de
esforço. Você acredita o suficiente para colocar nesse esforço,
mesmo quando é doloroso?"

Dra. Kerry Muhlestein: 30:37

Novamente, voltemos ao simbolismo de nossa vida e de nossa
liberdade condicional mortal. Vai haver momentos em que a
vida te morde e vai demorar um pouco para chegar a Cristo te
curando, e você vai ter que caminhar sobre alguma dor e
através de alguma dor para chegar aonde Cristo está te
curando, mas você tem que acreditar que há algo no final disto
que torna possível para Cristo te curar. De repente, quando isso
aconteceu, esta história se tornou mais real para mim. Eu posso
aplicá-la mais em minha vida. A cura é possível, mas pode não
ser instantânea, e é assim que ela funciona para nós muitas
vezes em nossa vida.

Hank Smith:

31:12

Adoro isso, e acho que ajudaria se você estivesse sentado em
sua barraca dizendo: "Oh, não vai funcionar", e então alguém
aparece e diz: "Não, funciona mesmo". Aconteceu comigo", e
você pensa: "Bem, talvez eu tente".

John Bytheway:

31:22

Sim.

Numbers 11-14; 20-24 followHIM Podcast Transcrição Parte 1 Página 15

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

Hank Smith:

31:22

Certo?

John Bytheway:

31:22

Eles chamam isso de uma reunião de testemunho.

Dra. Kerry Muhlestein: 31:24

Sim, isso tem que estar acontecendo para eles. Isso mesmo. É
isso mesmo. Agora, muitas pessoas se perguntam: "Então, está
bem. Por que uma cobra? Esse é um símbolo estranho,
especialmente porque temos a serpente representando Satanás
na história da criação". Então, acontece que em quase todas as
culturas, há um par de símbolos que simbolizam tanto o bom
quanto o ruim. Um deles é a água. A água dá vida, e também é
destrutiva e afoga você. Certo? Portanto, a água é quase
sempre um símbolo tanto do bom quanto do ruim, e o outro
são serpentes. É parcialmente porque algumas serpentes... a
maioria não são venenosas, mas algumas são, e as venenosas
não são boas para você. Sejamos claros sobre isso. Certo?

Hank Smith:

Eles não são.

32:00

Dra. Kerry Muhlestein: 32:01

Assim eles podem ser um símbolo para algo que é muito, muito
ruim.

John Bytheway:

Pergunta. Você sabe como os faraós, muitos deles tinham a
cobra na cabeça?

32:04

Dra. Kerry Muhlestein: 32:09

Sim.

John Bytheway:

O vestido de cabeça deles, o que for. Era um símbolo de: "Não
se metam comigo", ou era um símbolo de poder ou...

32:09

Dra. Kerry Muhlestein: 32:15

Então, a idéia é que é uma cobra que pode cuspir. Então ela
realmente pode cuspir veneno ardente, certo? Isso se tornou
simbólico da capacidade de destruir as forças ruins. Então, esta
é uma das razões pelas quais as cobras se tornam um símbolo
para o bem. Antropologicamente, colocaríamos desta forma,
que você tente pegar isso, que é perigoso, e domá-lo, e
aproveitá-lo, e torná-lo algo que funcione para você. Na
verdade, você faz isso com cobras. Você pode ordenhar seu
veneno e usá-lo para uma série de coisas boas, inclusive
tornando-se tolerante ao veneno e assim por diante, mas ele se
torna um símbolo para o bem dessa maneira. Mas há outra
razão para que as cobras se tornem um símbolo, um bom
símbolo, e isso é porque elas derramam sua pele.

John Bytheway:

Oh, a Ressurreição?

32:51
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Dra. Kerry Muhlestein: 32:52

Sim. Eles se tornam um símbolo de renascimento em quase
todas as culturas porque os vêem deixar para trás o velho e se
tornarem novos, e assim eles se tornam um símbolo de
renascimento. É claro, é exatamente isso que Cristo é o
renascimento. Você pode ver isto de duas maneiras, e
provavelmente ambas estão corretas. Satanás adora pegar
coisas boas e fazer uma imitação satânica. Então é possível que
ele soubesse que as serpentes iriam simbolizar Cristo, e assim
ele usa uma serpente para ser a imitação do bom símbolo, ele
usa essa serpente no Jardim do Éden? Isso é possível. Também
é possível que Cristo pegue isso, que é mau, amargo e perigoso,
e o transforme naquilo, que é bom, que é exatamente o que
Cristo faz, certo? A queda é perigosa e terrível, mas também é
boa, e ele a toma, e a transforma em algo maravilhoso.

Dra. Kerry Muhlestein: 33:39

Talvez ambos sejam destinados. Não sei qual é a galinha e qual
é o ovo, mas acho importante reconhecer este simbolismo que
tanto Néfi quanto João certamente apontam para isso, assim
como levantaram esta serpente de latão em um poste no
deserto, e se você olhar para ela e viver, então se olharmos para
Cristo... e novamente, veja como isso é simples. É a coisa de
Crer em Cristo de que temos falado. Se você olhar para Cristo,
você vai viver. Esse é um símbolo fantástico.

Hank Smith:

34:08

John, você pode fazer Harrison Ford? Por que sempre tem que
ser serpentes?

John Bytheway:

34:11

Sim, veja, porque eu sou mais da escola de cobras Harrison
Ford. Eu as odeio. Eu odeio cobras.

Hank Smith:

34:18

Sim. Serpentes? Sim.

John Bytheway:

34:18

"Oh, essa é minha cobra de estimação, Reggie. Mostre um
pouco de espinha dorsal ou o que seja", diz ele.

Dra. Kerry Muhlestein: 34:22

Sim. Isso mesmo. Sim.

John Bytheway:

Eu quero falar de um verso porque li isto em Helaman. Este é o
capítulo 8, versículo 14. "Sim, ele não tinha registro de que o
Filho de Deus deveria vir? E como ele levantou a serpente
descarada no deserto, assim também será levantado quem
deve vir". E eu digo: "Ele está falando de Moisés". Moisés não
tinha o registro de que o Filho de Deus deveria vir?" Estou
procurando em Números 21, e não estou vendo Moisés dizer
explicitamente: "Este é um tipo do Filho de Deus". Você sabe o
que estou perguntando?

34:24
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Dra. Kerry Muhlestein: 34:56

Sim.

John Bytheway:

Isto era algo simples e precioso que não temos agora?

34:56

Dra. Kerry Muhlestein: 35:00

Pode ser. Não sei se alguma vez esteve neste registro e foi
tirado, ou se foi uma coisa oral, porque sabemos que Moisés
ensinou muitas coisas oralmente que não foram escritas, mas
foram passadas adiante. As tradições orais eram uma coisa
muito importante e real. Eu não sei exatamente o que era e
como desapareceu, mas claramente, Moisés ensinou isso.

Hank Smith:

Você pode ver Jesus em João 3, como você disse, Kerry,
claramente se vê a si mesmo como o Messias nesta história.

35:21

Dra. Kerry Muhlestein: 35:29

Sim. Absolutamente.

Hank Smith:

35:30

Falamos sobre... ou você confia o suficiente para caminhar
através da dor? Há outras pequenas coisas que provavelmente
precisamos fazer que pensamos: "Oh, não vai fazer diferença se
eu fizer essa pequena coisa". Se eu ler um pouco minhas
escrituras todos os dias, qual é a diferença?

Dra. Kerry Muhlestein: 35:47

Essa é enorme, Hank. Encontro tantas pessoas que têm algum
tipo de crise de fé ou algo assim, e por alguma razão, é
exatamente quando param de ler as escrituras e param de rezar
quando realmente, às vezes é tão simples quanto... Isto pode
levar muito tempo. Pode levar, eu não sei, cinco anos para
superar sua crise de fé. Pode demorar cinco meses, cinco
semanas. Eu não sei. A chave é continuar procurando por Deus
no meio disso, e a maneira como você faz isso é lendo suas
escrituras e orando. Pode parecer uma coisa tão simples, que
você não vai fazer isso, mas não vai. É exatamente o que você
precisa fazer. Não desista disso. Isso é ir na caminhada para ver
a serpente de latão. É uma das muitas analogias possíveis para
isso, mas é uma das principais. Continue lendo suas escrituras.
Continue orando a Deus através de qualquer tipo de lixo que
você esteja passando. Continue fazendo isso. Essa é uma
maneira de você andar para ver a serpente de latão.

John Bytheway:

Na época em que estamos gravando isto, eu tinha acabado de
terminar alguns de meus cursos, e o conselho que tentei deixar
com meus maravilhosos alunos foi a seção 50, versículo 24 de
Doutrina e Convênios. "O que é de Deus é luz, e aquele que
recebe luz e continua em Deus". Apenas essas três palavras. Por
favor, continue em Deus, e se você tem um momento em que
sente que a luz está ficando mais escura ou que algo está
acontecendo, bem, você não se desconecta de Deus. Você

36:38
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continua em Deus. Se você quer mais luz, você tem que
permanecer conectado. Portanto, continue em Deus, e então
você receberá mais luz. Você passa por essa crise de fé, mas não
desconecte de Deus.
John Bytheway:

37:15

Qual é a história, Hank, de... Tenho certeza de que ambos
sabem que o Ancião Ballard conta sobre um de seus
missionários chamando e dizendo: "Estou lutando com minha
fé, e tenho todas estas perguntas". O Élder Ballard disse: "Traga
suas perguntas em uma semana. Mas antes disso, você já
esteve estudando seu Livro de Mórmon?" "Não". "Você tem
estado orando?" "Não". Ele diz: "Quero que você faça isso" em
alguns dias, o missionário chama o Presidente Ballard e diz:
"Não se preocupe. Eu sou bom". Ele diz: "Que pena. Eu
trabalhei muito nestas perguntas".

Hank Smith:

37:43

"E você vai ouvir as respostas".

John Bytheway:

37:45

Sim. Eles conversaram e, ao final da entrevista, o Presidente
Ballard disse: "O que você aprendeu?". Ele disse: "Dê a Deus
tempo igual", disse o missionário. Dê a ele mais do que tempo
igual. Certo? Isso é o que eu penso.

Hank Smith:

37:56

Sim. Sim.

John Bytheway:

37:57

Mas continue em Deus porque essa é a fonte da luz e da
verdade. Ele é a fonte da luz e da verdade. Portanto, nunca se
desliga da tomada de Deus.

Hank Smith:

38:05

Kerry, mais alguma coisa no livro de Números que você acha
que devemos ver antes de terminarmos?

Dra. Kerry Muhlestein: 38:10

Sim, há uma história. Na verdade são necessários vários
capítulos, mas talvez possamos tocar brevemente nela, e é um
pouco de uma história famosa enquanto as crianças de Israel
estão passando, você tem alguns dos moabitas que ouviram o
que aconteceu com os egípcios. Eles ouviram falar dos outros
povos que os israelitas estão lutando. Eles sabem que têm um
problema em suas mãos aqui.

Hank Smith:

Eles estão assustados.

38:28

Dra. Kerry Muhlestein: 38:30

Eles estão assustados, e por isso querem conseguir alguém que
profetize e amaldiçoe os israelitas para ajudá-los a derrotar os
israelitas. Então eles vão a um cara chamado Balaam, e parece
que ele é um midianita. Agora, lembre-se que o Midianita é um
dos filhos de Abraão através de sua esposa, Keturah. Jethro era
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um midianita. Portanto, estas são pessoas que conhecem a
Jeová, e isto parece ser um profeta de Jeová. Balaão sabe.
Balak, que é o rei, o rei moabita. Ele diz: "Eu lhe pagarei uma
tonelada se você puder amaldiçoar estes israelitas", Balaão,
sendo um bom profeta de Jeová, diz: "Bem, eu só posso
profetizar o que Jeová me manda". Não direi mais do que isso, e
não direi menos. O que quer que Jeová me diga, isso é o que
farei". Mas o interessante é que tanto Balak como Balaam
gostariam que isso funcionasse. Balak gostaria que os
israelenses fossem amaldiçoados, e Balaam gostaria de receber
o pagamento. Certo?
Hank Smith:

39:24

Certo.

Dra. Kerry Muhlestein: 39:24

Então eles sobem nesta montanha, e enquanto sobem, há um
anjo que está tentando impedir Balaão de vir, e seu burro pode
ver o anjo. O burro continua tentando dar a volta, e ele está
batendo a perna contra a parede do penhasco ou algo parecido
com isto. Finalmente, Balaam fica furioso, e pensa: "O que há de
errado com você burro?". O burro volta e diz: "Bem, eu sempre
fui um bom burro". Eu já lhe causei problemas? É que há
alguém aqui tentando matá-lo, e eu estou tentando evitar isso".

Dra. Kerry Muhlestein: 39:51

Então, Balaam diz: "Oh, desculpe. Obrigado por isso", e o anjo
lhe diz: "É melhor você só fazer o que Deus lhe diz para fazer",
certo, e assim por diante. Então, Balaão não profetiza contra
Israel. Então Balak quer tentar novamente. Eles partem do topo
de uma montanha. Agora, eles vão para outra ao norte de lá, e
ele dá esta profecia sobre como Israel vai ser fantástico, e Balak
pensa: "Isto não é o que eu estou procurando. "

Hank Smith:

Sim.

40:12

Dra. Kerry Muhlestein: 40:13

Certo?

Hank Smith:

"Você não está sendo pago".

40:13

Dra. Kerry Muhlestein: 40:15

Então, eles vão para outra montanha, e ele dá uma profecia,
aquela profecia messiânica sobre o cetro, e a estrela, e assim
por diante. Ele está apenas abençoando Israel em vez de
amaldiçoar Israel. Portanto, acho que ele não recebe o
pagamento, e Balak não está satisfeito com isso, mas acho que
é uma grande história de um profeta que era fiel ao que Deus
queria que ele fizesse, não importa o que fosse.

Hank Smith:

Sim. Aí está a pressão.

40:38
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Dra. Kerry Muhlestein: 40:40

Sim, é exatamente isso. Há algumas outras coisas que
acontecem depois disto que é difícil saber do que se deve fazer,
e acho que podemos ler o que acontece, mas não tenho 100%
de certeza. Não é muito tempo depois disto que as crianças de
Israel estão nas Planícies de Moab, e é de lá que elas vão
atravessar para a Terra Prometida. Midianitas e moabitas estão
entrando e os inundando de coisas sexuais e de idolatria. De
alguma forma este personagem Balaão está envolvido com isso
e acaba sendo morto pelos israelitas em nome do Senhor com
isso, e quase parece que Balaão ainda está tentando dizer: "Está
bem". Bem, eu ainda gostaria de receber esse pagamento.
Talvez a maneira de obtê-lo seja conseguir que os israelitas
pequem tanto que então Deus me permita amaldiçoá-los, e
então eu possa ser pago".

Dra. Kerry Muhlestein: 41:29

Agora, eu não sei. Eu posso estar lendo demais nesta história,
mas ele está envolvido nisto de alguma forma. Provavelmente a
razão pela qual eu vejo isto é porque sou excepcionalmente boa
nisto em que eu... Há uma parte de mim que quer fazer as
coisas exatamente como Deus quer, e há uma parte de mim que
quer seguir minha natureza caída e seguir meus pecados
favoritos. Portanto, se eu puder encontrar uma maneira de
racionalizá-la, certo, se eu puder encontrar uma maneira de
dizer: "Bem, se ela funciona assim e nós fazemos isso, então
esse pecado está realmente bem".

Hank Smith:

"Eu posso fazer as duas coisas".

41:56

Dra. Kerry Muhlestein: 41:57

Sim. "Eu ainda estou fazendo a vontade de Deus, e estou
recebendo este pequeno e prático pecado dandy". Certo? Então
eu posso estar lendo Balaam errado, mas eu acho que é isso
que está acontecendo é que ele seguiu o Senhor, mas a atração
do dinheiro ainda estava lá, e então ele não ficou tão verdadeiro
quanto deveria e estava apenas tentando encontrar uma
maneira de fazer com que tudo ficasse bem. Eu não sei.
Provavelmente estou lendo demais, mas acho que há uma lição
valiosa para nós de uma maneira ou de outra. Há sempre a
atração do mundo. Sempre, sempre a atração do mundo.

Dra. Kerry Muhlestein: 42:31

Quando estamos racionalizando, há sempre em algum lugar no
fundo de nossas mentes que sabemos que estamos
racionalizando. Quando você pega aquela pequena cócegas no
fundo da sua mente que está racionalizando, é um bom
momento para parar e dizer: "Estou fazendo isso por causa da
atração do mundo? Estou prestes a tentar fazer isso acontecer
de forma errada, tentando fingir que está certo, e no final, serei
morto como Balaam"? Podemos ser bons em racionalizar e, no
final, isso não funciona.
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Hank Smith:

42:55

Kerry, não consigo lembrar se foi você ou em outro episódio em
que falamos sobre o convite do Senhor a Moisés, mas ele diz:
"Tire os sapatos dos pés". Ou seja, quero que você venha a
minha presença, mas seus pecados não podem vir com você".

Dra. Kerry Muhlestein: 43:09

Sim, sim. Você está deixando o mundo para trás, certo, porque
é isso que está em seus pés.

Hank Smith:

Certo.

43:13

Dra. Kerry Muhlestein: 43:13

O que está em seus sapatos é o mundo.

Hank Smith:

Sim. Esta é uma grande idéia aqui com Balaam que você não
pode ter ambos. Você não pode ter as duas coisas. Você tem
que deixar seus pecados para trás, mesmo que eles chamem
por você. Mesmo nos filhos de Israel. Vamos voltar para o Egito.
Vamos voltar para o Egito.

43:14

Dra. Kerry Muhlestein: 43:28

Sim. Sim. Você não pode manter a cabana de verão na
Babilônia. Certo?

Hank Smith:

Kerry, este foi apenas um dia fantástico no Livro de Números.

43:32

Dra. Kerry Muhlestein: 43:35

Quem diria?

Hank Smith:

43:37

Sim. Quem diria que você poderia ter um grande dia no Livro de
Números? Muito provavelmente teremos você de volta este
ano, a menos que você seja como Indiana Jones e fique preso
em algum lugar no Oriente Médio e no Egito em alguma grande
aventura mordida por uma áspide.

John Bytheway:

43:50

Cuidado com datas ruins.

Hank Smith:

43:52

Sim, isso mesmo. Então, onde você quer deixar nossos ouvintes
nesta grande viagem de família?

Dra. Kerry Muhlestein: 43:59

Acho que essa é uma maneira perfeita de pensar. Certo?
Números é realmente o itinerário do Sinai para a Terra
Prometida. Assim, desde fazer pactos do templo até entrar no
reino celestial, e como já dissemos, é esta viagem arquetípica. É
uma viagem por estrada familiar. Não é? Nós vamos nesta
viagem. É com quem fazemos isso, com nossa família. Quer
queiramos ou não, quer pensemos ou não que o plano deve ser
assim, é assim que funciona. Estamos nesta viagem de família, e
não são só os meus irmãos. É também a nossa família do pacto.
Não é? Nós nos tornamos uma família do pacto. Eu fiz um
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pacto. Você fez um pacto. Nós estamos nisto. Somos uma
comunidade do pacto ou uma família do pacto também.
Dra. Kerry Muhlestein: 44:36

Então, todos nós juntos, nosso grupo mais imediato do pacto,
que é nossa família, nosso grupo maior do pacto, nossa ala, e
assim por diante, mas estamos todos nesta viagem de estrada
onde fizemos pactos, e estamos nessa dura labuta através do
deserto. É mais difícil do que deveria ser porque fizemos
algumas coisas estúpidas, mas as crianças de Israel chegam ao
rio Jordão, que é aquele véu para entrar na Terra Prometida, e
depois vão passar por lá. Essa é a história de Josué, certo? Mas
por mais acidentada que seja a viagem e por mais que as rodas
tenham saído da caravana, isso realmente me aconteceu uma
vez onde eu estava drenando o penico, e havia buracos no tubo,
e isso fez uma bagunça. Certo? Por mais que esse tipo de coisa
aconteça, nós chegamos lá se continuarmos voltando e
continuaremos tentando.

Dra. Kerry Muhlestein: 45:20

Portanto, o que eu espero é que todos que estão ouvindo,
enquanto lêem Números, e alguns deles, tenham que ir mais
fundo do que tivemos tempo aqui porque, mais uma vez, é este
enorme pedaço de leitura. Pense nisso como sua jornada, e
pense no profeta como seu guia, mas é Cristo quem torna isso
possível e o entregará, e veja como você pode aplicar isso à sua
vida, e à sua jornada, e à jornada de sua família, e à sua
comunidade do pacto.

Dra. Kerry Muhlestein: 45:46

Acredito que se lermos isso com isso em mente, que o espírito
nos sussurrará sobre coisas que precisamos aprender com isso
só nos fará mais bem-sucedidos na jornada e nos ajudará a
superar a dor das serpentes, nos ajudará a parar de murmurar
contra os profetas de Deus, e nos ajudará a chegar onde
estamos tentando ir, acreditando em Cristo. O Senhor, através
do Espírito Santo, lhe dirá exatamente como isso acontece em
sua vida se você estiver perguntando a Ele enquanto faz esta
leitura, e eu realmente acredito nisso.

Hank Smith:

Não nos despediremos de você, Dr. Muhlestein. Diremos
apenas: até breve.

46:17

Dra. Kerry Muhlestein: 46:21

Ah, soa bem.

Hank Smith:

Sim. Queremos agradecer à Dra. Kerry Muhlestein por estar
conosco hoje. Queremos agradecer-lhe por nos ouvir.
Queremos agradecer aos nossos produtores executivos, Steve e
Shannon Sorensen, e aos nossos patrocinadores, David e Verla
Sorensen. Esperamos que todos vocês se juntem a nós em
nosso próximo episódio do FollowHIM.

46:22

Numbers 11-14; 20-24 followHIM Podcast Transcrição Parte 1 Página 23

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

Hank Smith:

00:05

Olá a todos. Bem-vindos aos Favoritos do FollowHIM. Meu
nome é Hank Smith, e estou aqui com o incrível John Bytheway.
Olá, John.

John Bytheway:

00:11

Oi, Hank.

Hank Smith:

00:12

É a hora dos FollowHIM Favoritos. Esta semana, a lição está no
Livro de Números. Você pode não pensar, John, que pode tirar
muito do Livro de Números, mas você ficaria surpreso.

John Bytheway:

00:23

O livro de matemática original, o Livro dos Números.

Hank Smith:

00:25

O original...

John Bytheway:

00:25

Certo.

Hank Smith:

00:26

Não diga isso, John. As pessoas não vão ...

John Bytheway:

00:27

Ninguém vai ouvir.

Hank Smith:

00:29

Sim. Então, no Livro de Números, eu queria me concentrar em
uma questão. Ela vem de um verso, Números 13:33. Os
israelitas devem entrar e tomar a Terra Prometida. E assim,
Moisés envia 12 espiões para lá e 10 deles voltam, e eles estão
morrendo de medo. Eles acham que não podem fazer isso.
Portanto, quero mostrar-lhes o que eles dizem sobre como se
vêem a si mesmos, porque nossa pergunta será: como me vejo
da maneira como o Senhor me vê? Como eu vejo o valor que Ele
vê?

Hank Smith:

00:57

Eles voltam e dizem a Moisés: "Moisés, não podemos fazer
isso". As pessoas de lá são gigantes". Então eles dizem no
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versículo 33: "E nós estávamos à nossa própria vista
gafanhotos". Isso é uma coisa interessante de se ver como, que
se olha no espelho e se vê um gafanhoto.
Hank Smith:

01:13

Mas eu escrevi em minhas escrituras, como você se vê a si
mesmo? Isso pode ser diferente, muitas vezes, do que o que o
Senhor vê. Se você estivesse falando com um jovem adulto, um
adolescente, John, e eles dissessem: "Eu não vejo o que o
Senhor vê", que conselho você lhes daria?

John Bytheway:

01:27

Você sabe o que? Estou tão feliz que você tenha feito essa
pergunta. Lembro-me de algo que Stephen Covey fez uma vez
com um grupo de jovens adultos ou adolescentes que ... Eu
nunca conheci o Stephen Covey. Eu gostaria de ter conhecido.

John Bytheway:

01:38

Mas ele mandou as pessoas pegarem um pedaço de papel,
dobrá-lo ao meio. Isso foi apenas para transformá-lo em
colunas. Depois, na primeira coluna, escrever no topo: "Como
eu me vejo", escrever: "Como os outros me vêem". Ele disse
que estava um pouco surpreso com o quão negativos as
crianças podem ser sobre si mesmas. "Eu sou isto, eu sou
aquilo". Sou esquisito. Eu sou estranho. Eu não sou atraente. Eu
sou qualquer coisa". Eles colocariam todas essas coisas lá
dentro.

John Bytheway:

02:04

Então ele disse: "Do outro lado, quero que você escreva como
Deus me vê", e começou a passar por referências bíblicas. Qual
é o valor da alma? O que Ele fez por você? O que Ele disse sobre
você em sua bênção patriarcal, o que é surpreendente, seus
talentos, seus dons, suas capacidades. Eles escreveram tudo
isso na coluna da direita, como Deus o vê? Então Ele apenas fez
a melhor pergunta, Hank. Ele apenas disse: "Em quem você vai
acreditar?".

Hank Smith:

02:32

Isso é ótimo. Em quem você vai acreditar?

John Bytheway:

02:34

Em quem você vai acreditar? Vejam isso do lado direito. Eu acho
que Deus nos vê melhor do que nós mesmos, o que é uma das
razões pelas quais O amamos é porque Ele vê o melhor de nós e
nos deixa arrepender. Isso tem me ajudado muito. Em quem
você vai acreditar?

John Bytheway:

02:50

Adoro que o evangelho que amamos e abraçamos esteja
sempre dizendo as coisas mais maravilhosas sobre nossa
capacidade e nosso potencial. Não importa como nos vemos a
nós mesmos, está sempre nos dizendo que você é de grande
valor e que tem grande capacidade.
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Hank Smith:

03:04

Sim. Esta é uma escolha consciente que você tem que fazer. Há
tantas mensagens sutis por aí nas mídias sociais e na televisão
em todos os lugares. A mídia social é que você não é suficiente.
Você não é bonito o suficiente. Você não é atraente o
suficiente. Você não é inteligente o suficiente. Você nunca será
feliz porque não tem esta aparência, não tem tanto dinheiro,
não mora nesta casa ou não dirige este carro.

Hank Smith:

03:22

São mensagens muito sutis. Elas estão logo abaixo da superfície
colhendo em você. Mas, cara, depois de um tempo isso pode
criar um belo desfiladeiro em sua mente sobre a maneira como
você se sente. Pode ferir tanto sua auto-imagem e sua autoestima que logo tudo o que você vê no espelho são falhas e
falhas.

Hank Smith:

03:38

Mas eu gosto do que você disse, em quem você vai acreditar?
Porque no número 14, o Senhor faz exatamente essa pergunta.
Ele diz: "Moisés, quanto tempo até que o povo acredite em
mim? Eu vejo algo neles e eles não acreditam em mim". Agora
note que Ele não diz: "Eles não acreditam em mim". Eles
acreditam nEle. Eles simplesmente não acreditam Nele. "Eu sei
que você disse todas essas coisas maravilhosas sobre mim, mas
não sei se acredito em você".

Hank Smith:

04:02

Quanto mais pudermos nos distanciar dessas mensagens, mais
poderemos ouvir o que o Senhor tem a dizer sobre nós. Volto à
minha bênção patriarcal. Posso ir para aqueles em minha
família em quem confio e amo, aqueles que são meus amigos
em quem confio e amo, e posso começar a pegar o que eles
vêem. Acho que foi o Ancião Wirthlin que certa vez disse que o
Senhor não te vê apenas a ti. Ele vê o ser glorioso que você vai
se tornar. É isso que Ele vê.

Hank Smith:

04:27

Há uma autoconfiança que vem quando você se põe a mão
naquilo que não virá de outra forma. O mundo não pode tirar a
autoconfiança dada por Deus. Ele a deu a você. O mundo não
pode tirar o que não deu.

John Bytheway:

04:39

Eu gosto de desenhar um gráfico com palavras diferentes: autovalorização e auto-estima. A estima soa como uma estimativa. É
como eu estimo meu valor. Pode ser para cima e para baixo nas
circunstâncias da vida, ou eu não fui convidado para o baile de
finalistas ou fui convidado para o baile de finalistas, estou na
nuvem nove, o que quer que seja. Entregamos o controle
remoto aos nossos sentimentos a outra pessoa e os deixamos
decidir. Essa estima é estimada para cima e para baixo. Mas
nossa auto-estima, aqui está o problema. Como você pode
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colocar em um gráfico algo que é infinito? Você não pode
colocá-lo lá.
John Bytheway:

05:15

Um dos exemplos realmente maravilhosos desta idéia de
estimar as coisas e o quanto podemos estar errados é o capítulo
messiânico de Isaías, é Isaías 53. Portanto, todos sabem quem é
Abinádi. Abinadi entra, o sacerdote malvado, "O que você está
ensinando?". "Nós ensinamos a lei de Moisés". Ele diz: "A lei de
Moisés não salva". Jesus salva".

John Bytheway:

05:36

Depois ele lê Isaías 53, que é Mosias 14. Ouça isto. Eis como as
pessoas estimavam Jesus. Imagine como você poderia estar
errado. "Ele é desprezado, rejeitado, um homem de tristezas,
familiarizado com a tristeza. Nós nos escondemos dEle, como se
fosse nosso rosto. Ele foi desprezado e nós não O estimamos".
Verso quatro: "Certamente Ele suportou nossas mágoas e
carregou nossas mágoas". No entanto, nós O estimamos,
feridos, golpeados por Deus e aflitos".

John Bytheway:

06:04

É assim que as estimativas dos outros podem estar erradas, até
mesmo as de Jesus. Em quem eu vou acreditar? Eu vou a Deus.
Eu vou ao Seu evangelho. Essa é uma base sobre a qual você
pode construir sua vida. Você terá altos e baixos. Todo mundo
tem. Mas quando você volta para o evangelho, você está
construindo sobre uma rocha firme.

Hank Smith:

06:26

Eu amo isso. Eu amo. Lembro-me de uma vez que você me
disse: "Minha esposa queria casar com alguém alto, moreno e
bonito, e ela não conseguiu nenhum desses". Kim disse a você:
"Ah, vamos lá. Você não é baixo". Eu ri e você riu porque não
conseguimos nossa auto-estima com a nossa aparência. Não
obtemos nossa auto-estima de nenhuma dessas coisas.
Recebemos nossa confiança do Senhor.

Hank Smith:

06:51

E Joshua e Caleb do. Neste próximo capítulo, no número 14,
eles dizem: "Nós podemos fazer isto". Não vamos nos rebelar
contra o Senhor". Não tenhamos medo. O Senhor está
conosco".

John Bytheway:

07:00

Essa é a canção, (cantando). Essa é a canção. É de onde vem
esta canção. Nós não amamos nossas avós porque elas são
supermodelos. Por que amamos nossas avós?

Hank Smith:

07:10

Sim, por causa de nosso relacionamento.

John Bytheway:

07:11

Há tanta bondade, tanta fé e devoção, e nós os amamos. Que
dom poder nos ver da maneira como o Senhor nos vê. Temos
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provas do que Ele sente por nós nas escrituras, em nossas
bênçãos patriarcais.
Hank Smith:

07:24

Sim. Queremos que nossos ouvintes sejam Joshuas e Calebs
neste mundo de gafanhotos. Em um mundo de gafanhotos, ser
um Josué e um Calebe e dizer: "Não, eu sei quem eu sou". Eu sei
que o Senhor vê grandeza em mim. Portanto, vou viver à altura
disso. Eu quero ser aquele ser que Ele vê".

John Bytheway:

07:41

Em quem você vai acreditar?

Hank Smith:

07:43

Então, olhe-se no espelho, distancie-se dessas mensagens sutis,
e volte para sua bênção patriarcal. Quando você começar a
sentir o gosto, acho que você vai gostar. Quando você começar
a ver o que o Senhor vê em você, e você vai sentir essa
confiança chegando, você vai agir de maneira diferente. Você
vai fazer escolhas diferentes. Você vai ter limites diferentes para
si mesmo e para os outros, só por causa da maneira como você
se vê a si mesmo. Vai ser lindo, porque você é. Você será lindo
por dentro e por fora, completamente.

Hank Smith:

08:09

Quando o Senhor te vê, não consigo imaginar os sentimentos
que estão bem em Seu coração, o que Ele sente por você. Seria
como pedir a João que descrevesse uma de suas filhas, uma de
seus filhos. Ele transborda de amor. Ele não olha para elas e diz:
"Uau, ela é um pouco alta" e, "Oh, ela tem pés grandes". Tudo o
que ele vê é quase a perfeição, certo, John?

John Bytheway:

08:28

Obrigado por apontar isso, Hank. Nós nos vimos como
gafanhotos. Está bem, tudo bem. Como Deus o vê? Que
maneira maravilhosa de olhar para isso, e depois o Senhor lhe
dizer: "Eu te peguei". Eu vou estar com você".

Hank Smith:

08:39

Podemos confiar Nele. Eu acredito em mim porque Ele acredita
em mim. Obrigado, John. Obrigado por me ajudar a aumentar
minha autoconfiança hoje. Eu também não sou pequeno. Essa é
a única coisa que eu...

John Bytheway:

08:52

Haverá uma ressurreição.

Hank Smith:

08:55

Eu vou ter esse cabelo na ressurreição. Bem, esperamos que
você se junte a nós em nosso podcast completo. Chama-se
FollowHIM. Junte-se a nós esta semana. Estamos no livro de
Números com a Dra. Kerry Muhlestein, uma Indiana Jones dos
tempos modernos. Você quer vir e nos visitar. Junte-se a nós na
próxima semana para mais um FollowHIM Favoritos.
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