
"Cuidado para não esquecer o Senhor". 

Mostrar Notas e Transcrições 

Descrição geral do podcast: 

Siga-o: A Come, Follow Me Podcast com Hank Smith & John Bytheway 

Você já sentiu que a preparação para sua aula semanal "Venha, Siga-me" é insuficiente? Junte-se aos 
anfitriões Hank Smith e John Bytheway enquanto eles entrevistam especialistas para fazer seu estudo para 
o curso "Vinde, siga-me" da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias não apenas agradável,
mas original e educacional. Se você está procurando recursos para tornar seu estudo fresco, fiel e
divertido - não importa sua idade - então junte-se a nós todas as sextas e sábados.

Descrições do Episódio Podcast: 

Parte 1:   
Por que a palavra lembrar uma das palavras mais importantes do Deuteronômio? O Dr. Bruce Satterfield 
se junta ao podcast e discute convênios, uma feliz dispersão de Israel e um Deus das emoções. 

Parte 2: 
Dr. Bruce Satterfield retorna e discute a dispersão de Israel, a importância dos convênios e seu 
testemunho como estudioso. 
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● 00:00 Parte 1-Dr. Bruce Satterfield 
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● 03:31 O quadro geral 
● 05:47 A plenitude do evangelho foi dada a Adão e Eva 
● 06:59 Enoque tinha uma cidade justa 
● 10:37 Deus prepara um caminho 
● 13:43 Uma dispersão feliz 
● 16:31 O Senhor inundará a terra de verdade 
● 20:14 Deus está criando uma nação santa 
● 25:09 Deuteronômio é sobre os filhos de Israel que se preparam para entrar na Terra Prometida 
● 29:17 Deus está criando uma nação que pode abençoar o mundo inteiro 
● 33:22 Lembre-se de que Deus tem emoções 
● 36:39 Deus fala com o homem 
● 40:48 Fim da Parte I com o Dr. Bruce Satterfield 
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● 00:00 Parte II- Dr. Bruce Satterfield 
● 00:07 O Shema 
● 05:01 Lembre-se de Deus e seja abençoado 
● 06:41 A dispersão é a derradeira maldição 
● 11:03 Moisés e Lehi 
● 15:22 A dispersão de Israel levaria o evangelho para o mundo 
● 17:06 Sacrifício à similitude do sacrifício do Salvador 
● 22:14 Dr. Satterfield compartilha como ele se tornou um estudioso e um santo dos últimos dias 
● 30:06 Fim da Parte II-Dr. Bruce Satterfield 
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o Livro de Mórmon e Doutrina e Convênios e tem publicado artigos sobre estes volumes das 
escrituras. O Ir. Satterfield lecionou seminário e instituto no Sistema Educacional da Igreja por dez 
anos cumprindo várias tarefas no Arizona e Idaho. Ele está na BYU-Idaho há dez anos. No ano 
passado, o Ir. Satterfield foi membro do corpo docente do Centro de Estudos do Oriente Próximo 
da BYU em Jerusalém. Enquanto estava na escola em Jerusalém em 1979, o Ir. Satterfield 
conheceu sua esposa, Carol. Seu namoro teve lugar em Israel e na Europa. Eles estavam noivos na 
Escócia e casados no Templo de Idaho Falls por seu pai, Homer Satterfield, que era um selador no 
templo. Eles têm cinco filhos. 
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Hank Smith:  00:01  Bem-vindo ao Follow Him, um podcast semanal dedicado a 
ajudar indivíduos e famílias com seu estudo Come Follow Me. 
Eu sou Hank Smith. 

John Bytheway:  00:09  E eu sou John Bytheway. Nós adoramos aprender. 

Hank Smith:  00:11  Nós adoramos rir. 

John Bytheway:  00:13  Queremos aprender e rir com você, pois juntos O seguimos. 

Hank Smith:  00:19  Olá a todos. Bem-vindos a segui-lo. Meu nome é Hank Smith. Eu 
sou seu anfitrião. Estou aqui com meu memorável co-
apresentador John Bytheway. Bem-vindo, John Bytheway, ao 
FollowHIM. 

John Bytheway:  00:33  Obrigado. 

Hank Smith:  00:34  Sim. 

John Bytheway:  00:34  Ainda bem que você se lembrou de mim. 

Hank Smith:  00:35  Sim. Bem, a razão de você ser memorável é porque a lição desta 
semana é tudo sobre lembrar o Senhor e você faz isso. Você se 
lembra do Senhor, John. Por isso pensei que memorável seria 
uma boa palavra para descrevê-lo. 

John Bytheway:  00:49  Oh, obrigado. 

Hank Smith:  00:50  John, recebemos um ótimo e-mail de uma mulher maravilhosa 
que escreveu, e ela disse que seu pai adora nosso podcast. E seu 
nome é Matt Sherwood. Ele vive em Carl Junction, no Missouri. 
Por isso, só queremos cumprimentar Matt e agradecer por 
compartilhar o podcast com seus filhos. 

John Bytheway:  01:07  Obrigado, Matt. 

Hank Smith:  01:08  John, estamos hoje no livro de Deuteronômio. É difícil encontrar 
um especialista em Deuteronômio do Antigo Testamento, até 
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mesmo encontrar um especialista em Deuteronômio do Antigo 
Testamento que também seja um especialista em 
Deuteronômio. Vou ser honesto, este não é o primeiro lugar 
aonde vou se precisar de um pouco de discernimento espiritual. 
Normalmente não abro o Deuteronômio, mas aposto que a 
partir de agora vou por causa de quem está se juntando a nós. 

John Bytheway:  01:31  Sim. Temos alguém que eu nunca conheci até esta manhã, mas 
eu usei um de seus ensaios do Simpósio de Sperry. Eu o distribuí 
para minha classe quando fazemos a festa dos tabernáculos. 

John Bytheway:  01:41  Então temos Bruce K. Satterfield conosco hoje. Tão 
entusiasmado com isto. Ele é professor de estudos religiosos na 
Universidade Brigham Young, Idaho, onde ensina o Antigo e o 
Novo Testamento. Ele também leciona hebraico bíblico no 
programa de honra. Ele fez seus trabalhos de graduação e pós-
graduação nos Estados Unidos e no Oriente Médio. Sua 
educação tem se centrado em estudos bíblicos. Ele recebeu 
diplomas em antropologia, arqueologia e estudos antigos, 
próximos ou do Oriente Médio. O irmão Satterfield também 
estudou e pesquisou em muitos países do Oriente Médio e da 
Europa. Ele também ama o Livro de Mórmon e a Doutrina e 
Convênios e publicou artigos relativos a esses outros volumes 
das escrituras. Ele leciona no Seminário e Instituto há 10 anos. 
Ele está na BYU Idaho há 30 anos. No ano passado, ele foi 
membro do corpo docente do centro da BYU em Jerusalém para 
estudos orientais próximos. 

John Bytheway:  02:33  E falando do centro de Jerusalém, enquanto em Jerusalém, em 
1979, o irmão Satterfield conheceu sua esposa, Carol. Seu 
namoro teve lugar em Israel e na Europa. Isto soa muito 
romântico. Eles estavam noivos na Escócia e se casaram no 
Templo de Idaho Falls. Foi selado por seu pai, Homer Satterfield, 
que era um selador no templo de lá. Eles têm cinco filhos e 11 
netos. Estamos muito felizes em tê-lo conosco hoje, irmão 
Satterfield. 

Dr. Bruce Satterfield:  03:00  Estou encantado por estar aqui. 

Hank Smith:  03:03  Bruce. Estamos no livro de Deuteronômio. Estou esperando sair 
deste livro amoroso. Vou lhe dizer, não sei muito sobre o livro 
de Deuteronômio, mas sei que uma coisa que sempre me 
impressionou é que nas tentações do Salvador, Ele cita 
Deuteronômio. E assim eu sempre pensei, bem, tem que haver 
algo aqui. Se o Salvador está memorizando-o e usando-o nas 
tentações. Então, vamos entregá-lo a você. O que você quer 
fazer com este livro? Como você o aborda? 
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Dr. Bruce Satterfield:  03:31  Antes de mais nada, gostaria de ir para o quadro geral para que 
possamos puxá-lo para dentro e ajudar a explicar onde este 
livro se encaixa e sua importância no quadro geral. O quadro 
geral normal com a experiência pré-mortal, a primeira 
propriedade. O segundo estado, geralmente sendo rotulado 
como mortalidade. O segundo estado deve ser entendido em 
termos mais amplos. Neste mundo, muito poucos ouvem falar 
da plenitude do evangelho, Jesus Cristo. 

Dr. Bruce Satterfield:  04:08  Entretanto, todo pai sabe o que está fazendo. E isto é 
importante para entender como Deus vai usar uma semente 
escolhida para ajudar a realizar seus propósitos finais. E eu 
realmente gosto da declaração de Joseph Smith no editorial. Ele 
escreveu no Times and Seasons quando ele continuava sua 
introdução às ordenanças do templo e ao trabalho para os 
mortos. 

Dr. Bruce Satterfield:  04:38  E ele fez este comentário: "O grande Jeová contemplou todos os 
eventos ligados à terra pertencentes ao Plano de Salvação antes 
que ele se tornasse realidade. O passado, o presente e o futuro 
foram e são com ele um eterno agora". Ele sabia da queda de 
Adão, das iniqüidades dos anti-diluvianos, da profundidade da 
iniqüidade que estaria ligada à família humana, suas fraquezas, 
forças, poder e glória, apostasias, seus crimes, sua justiça e 
iniqüidade. Ele compreendeu tudo isso. E ele conhecia a 
situação de todas as nações e seu destino. Ele ordenou todas as 
coisas de acordo com o conselho de sua própria vontade. E ele 
conhece a situação tanto dos vivos quanto dos mortos. E ele fez 
amplas provisões para a redenção, de acordo com suas diversas 
circunstâncias e as leis do Reino de Deus, seja neste mundo ou 
no mundo que virá". 

Dr. Bruce Satterfield:  05:47  Essa é uma afirmação muito interessante. Para tomar a casa de 
Israel, que é o que é o livro do Deuteronômio, para colocá-lo 
dentro de seu contexto, temos que voltar às promessas que 
Deus começou a fazer com os indivíduos como o evangelho em 
sua plenitude dado a Adão estava sendo rejeitado. E muita da 
sua posteridade não ouvia falar dele. É fascinante para mim ver 
que o período dos primeiros mil anos é dado cerca de 40 a 50 
versículos no livro de Gênesis que nos fala basicamente da 
queda. E não nos fala muito sobre Adão após a queda. Deixa 
uma visão bastante sombria desta terra por causa da queda de 
Adão. E então a próxima história é sobre a queda de Caim. E dá 
algum tempo para isso e depois dá uma genealogia 
eventualmente até a época de Noé. 

John Bytheway:  06:56  O que é bastante sombrio durante o tempo de Noé. 
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Dr. Bruce Satterfield:  06:59  Eu estava pesquisando através das traduções de Joseph Smith e 
descobrimos que algumas coisas interessantes acontecem. E 
quero apenas destacar rapidamente algumas delas. Se nos 
voltarmos para Moisés seis, gostaria apenas de mostrar algo 
que acontece e que é importante em nosso trato com a 
semente escolhida. Ao continuarmos em toda esta história e 
olharmos de perto a história de Enoque, voltamo-nos para 
Moisés capítulo sete, E Enoque aprendeu muito sobre a 
maldade do mundo e está se tornando um lugar extremamente 
perverso, "mas o Senhor veio e habitou com seu povo e eles 
habitavam em retidão". A seção 107 versículo 49, depois de nos 
dizer que Enoque foi ordenado, diz: "Ele viu o Senhor e 
caminhou com ele e estava diante de seu rosto continuamente 
em uma idade escura". Existe esta cidade, mas é apenas uma 
cidade. A maioria da humanidade está descendo rapidamente, 
mas Enoque e seu povo têm o Senhor com eles. 

Dr. Bruce Satterfield:  08:18  O versículo 17 do capítulo sete de Moisés diz: "O temor do 
Senhor estava sobre todas as nações". Tão grande era a glória 
do Senhor que estava sobre seu povo". A Cidade de Enoque é 
seu povo. Agora nos lembramos que, com a queda, toda a 
humanidade nasce em uma condição caída e sofre uma morte 
espiritual. E o evangelho é o meio para que eles se tornem seus 
filhos. Novamente, de volta a Moisés sete, a glória de Deus 
estava sobre o seu povo. E o versículo 17 diz que o Senhor 
abençoou a terra e eles foram abençoados sobre as montanhas 
e sobre os lugares altos e floresceram. Eles estão sendo 
abençoados com prosperidade. Agora, isto é extremamente 
importante para entender tudo o que está sendo exposto como 
um tipo e padrão para o que o Senhor vai fazer com a casa de 
Israel. A semente escolhida é criar Sião, para ensinar o mundo 
inteiro. 

Dr. Bruce Satterfield:  09:25  Isso é o que está incomodando Enoque. Ele acabou de ver que o 
mundo está indo para o pote. E o melhor que ele pode fazer é a 
criação de uma cidade de Zion. Ele vê que este mundo é o pior 
de todos os mundos de Deus. O Senhor simplesmente lhe diz, 
versículo 36 em Moisés sete: "E entre toda a obra das minhas 
mãos não houve maldade tão grande como entre teus irmãos". 
Esta é uma afirmação horrível porque sabemos como era nos 
dias de Noé, assim será na segunda vinda. Torna-se claro que há 
uma rejeição total. Eles não vão ouvir o evangelho e terão que 
ser destruídos. E Enoque vê a destruição pela enchente de 
águas. Enoque vê esse sofrimento e isso o machuca porque 
muitos deles são seus descendentes. Isso se resume a apenas 
oito pessoas justas. 
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Dr. Bruce Satterfield:  10:37  No entanto, Deus preparou um caminho para eles. E, através da 
enchente, a arca os salvou. A vida continuou depois. E Ele viu 
todo o caminho até a vinda de Cristo. Diz em Moisés sete 
versículo 46: "Ele viu o meridiano do tempo nos dias da 
maldade e da vingança". Nada mudou. É tão perverso depois 
como era antes. Estas promessas feitas aos pais se estendem de 
volta, sabemos a Israel, a Abraão, Isaac e Jacó, mas elas se 
estendem até Enoque. Na história de Enoque, somos 
informados de um pacto que Deus fez com Enoque com 
promessas que afetam toda a família de Deus, pedindo em 
nome de Jesus Cristo para ter piedade da semente de Noé. Elas 
não seriam mais destruídas por uma inundação de água. O 
versículo 51 diz: "E o Senhor não podia reter". E fez aliança com 
Enoque e jurou-lhe com um juramento". 

Dr. Bruce Satterfield:  11:44  Uau. Nossa, fale sobre as três grandes palavras do pacto, pacto, 
juramento, juramento. Que ele continuaria as enchentes, que 
ele invocaria as crianças de Noé. Deixe-me apenas lembrá-los 
do que nos foi dito que era a missão deles. Moisés 6:23 disse: 
"Eram pregadores de justiça e falavam e profetizavam e 
chamavam todos os homens em todos os lugares a se 
arrependerem". Ele os conhece desde o início e sabe que a 
maior parte da semente de Noé nunca a ouvirá nesta vida. No 
entanto, ele prometeu convocar todas as crianças de Noé. 

Dr. Bruce Satterfield:  12:27  Versículo 52, "E ele enviou um decreto inalterável para que o 
remanescente de sua semente fosse sempre encontrado entre 
todas as nações, enquanto a terra permanecesse de pé". Este 
pacto que Deus fez com Enoque. O fato de ele fazer seu decreto 
inalterável nos diz sua importância de que um remanescente de 
sua semente deve ser sempre encontrado entre todas as nações 
enquanto a terra deve permanecer de pé. 

Dr. Bruce Satterfield:  12:54  A semente escolhida, que tem o chamado para pregar o 
evangelho para todo o mundo, será encontrada entre todas as 
pessoas do mundo. Deus está fazendo um pacto com Enoque 
sobre o que ele vai fazer sobre este problema, que a maioria do 
mundo ainda não ouviu o evangelho. Estamos sendo ensinados 
sobre o que Deus vai fazer sobre o problema de seus filhos não 
receberem o evangelho e quando ele vai cumprir esse pacto, 
essa promessa. Para Joseph Smith, este foi um grande 
acréscimo. Ressoou com ele e permaneceu em sua cabeça. Para 
Brigham Young e John Taylor, foi o que ele fez. É sobre como 
Deus vai salvar todo o mundo e por quem. Essa é a casa de 
Israel, 
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John Bytheway:  13:43  Às vezes tenho me perguntado como às vezes chamamos isso 
de uma feliz queda de uma dispersão afortunada porque 
espalhou o sangue da casa de Israel por toda parte. 

Hank Smith:  13:56  Começamos dizendo, ok, vamos olhar o plano completo de 
salvação, uma vida pré-mortal, um tempo mortal e um tempo 
eterno. E nós nos concentramos neste segundo ato, certo 
Bruce? Nós nos concentramos no segundo ato dizendo que 
temos que vê-lo como sendo muito maior do que apenas nossa 
vida mortal. É a vida mortal, o mundo espiritual, o milênio, que 
o Senhor tem isso em mente. E que durante nossa vida mortal, 
parece que quase durante a vida mortal de todos, as coisas 
parecem escuras e sombrias, como se não fosse funcionar. 
Joseph Smith aparece, dando-nos a história de Enoque. Vai dar 
certo. Foi tirada. Eu diria presumivelmente, porque o adversário 
não quer que a gente veja que vai dar certo no final. E eu diria 
que Bruce, estou aprendendo muito sobre a vida aqui nessa 
vida parece bastante sombria muitas vezes. 

Hank Smith:  14:54  E você pode pensar que o Senhor não está fazendo seu trabalho 
e não vai dar certo no final. Mas esta mensagem é sim, ela é. 
Vai dar certo. E eu gosto do que você disse antes é que seus 
filhos, eu escrevi isto. Seus filhos parecem sempre escolher a 
maldade e o mal e a rejeição total a ele. E ele tem uma maneira 
de salvá-los, mesmo nisso. Ele vai encontrar uma maneira de 
mudar isso, mesmo que a maioria de seus filhos em mortalidade 
seja uma rejeição total a ele. Será que estou na mesma página? 
Estou seguindo você aqui? 

Dr. Bruce Satterfield:  15:30  Sim, você está. O mundo espiritual desempenha um papel 
importante na salvação dos filhos de Deus. Eles precisam ser 
ensinados o evangelho. Nós temos que fazer o trabalho por 
eles. E esta dispensação é a dispensação para cumprir todas as 
promessas feitas neste pacto em preparação para que o milênio 
produza aquela eterna Sião. 

Hank Smith:  15:55  E parece que isto é tão crucial para nosso entendimento porque 
Deus está fazendo promessas ao longo do caminho para esta 
família, esta família de Israel, que eu vou usar você para salvar o 
mundo, mesmo que não pareça. 

Dr. Bruce Satterfield:  16:11  Sabendo disso, ouça novamente o que Moroni disse a José. 
Agradou ao Senhor fazer um pacto com eles para rolar em seus 
propósitos até que ele o fizesse cumprir. 

Hank Smith:  16:23  Homem. Parece Bruce que Joseph Smith nos deu esta história 
sagrada de uma forma nunca vista antes. Ela tinha sido tirada. 
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Dr. Bruce Satterfield:  16:31  Este foi um abridor de olhos. Isto veio em dezembro de 1830, e 
ele vê, oh, mas existe uma Sião porque é isso que precisamos 
ler e depois passar para o Deuteronômio. Se olharmos para trás 
em Moisés sete, ele vê agora até os últimos dias. E o versículo 
60 diz: "E o Senhor disse a Enoque enquanto eu viver, assim 
mesmo eu virei nos últimos dias nos dias da maldade e da 
vingança para cumprir o juramento que eu fiz a vocês a respeito 
dos filhos de Noé". Isto é, eu invocarei os filhos de Noé, que em 
sua maioria estão no mundo espiritual. Versículo 62: "Justiça 
enviarei do céu para baixo. A verdade eu enviarei da terra". 
Assim como a água diz que a inundação veio que eu vou inundar 
a terra, mas não com água. Prometi-lhe que não a inundaria 
com água, mas não prometi que não a inundaria. 

Hank Smith:  17:32  Vou inundá-lo de verdade. 

Dr. Bruce Satterfield:  17:33  "Vou inundá-lo de verdade e justiça para varrer a terra como 
com o dilúvio para recolher os meus eleitos dos quatro cantos 
da terra para um lugar que prepararei uma cidade santa", que 
Isaías vê como uma tenda, uma tenda com cordas e estacas. 

John Bytheway:  17:52  É preciso alongar os cordões e fortalecer as estacas. 

Dr. Bruce Satterfield:  17:56  Você tem que dispor a tenda inteira antes de colocá-la. Então, 
Deus faz um pacto com Abraão. Que d'Ele virá uma semente. 
Isso é uma nação, uma grande nação. 

Hank Smith:  18:08  Isso vai abençoar a Terra inteira. 

Dr. Bruce Satterfield:  18:10  Ele promete a Abraão que a semente terá o evangelho, terá o 
sacerdócio e depois promete que sua semente levará o 
evangelho a todas as famílias da Terra que devem ser 
abençoadas. 

Hank Smith:  18:25  O Êxodo abre que agora eles são uma nação, não mais uma 
família. É uma história nacional. 

Dr. Bruce Satterfield:  18:30  No capítulo seis, este é o convite que ele inicialmente faz à casa 
de Israel para se tornar o povo de Jeová na Terra. O versículo 
quatro nos é dito. Portanto, estou no capítulo seis do Êxodo. 
"Ouvi o gemido dos filhos de Israel, que os egípcios mantêm em 
cativeiro, e lembrei-me de meu pacto, por isso digo aos filhos 
de Israel: Eu sou Jeová. E eu vos tirarei do fardo dos egípcios e 
vos livrarei da escravidão deles". E eu vos redimirei com um 
braço estendido". Esse foi o convite. Vou tirá-lo de lá. Vocês se 
tornarão meu povo. Eu serei seu Deus. Nós conhecemos a 
história, toda a experiência da Páscoa. 
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John Bytheway:  19:20  Travessia do Mar Vermelho. 

Dr. Bruce Satterfield:  19:21  Entrando na terra prometida. E assim há isto tentando fazer 
com que Israel e Deus estejam em uma só. Eles conseguem 
chegar ao Monte Sinai. Agora o convite formal é feito no 
capítulo 19, versículo quatro. "Vocês viram quando eu fiz com 
os egípcios. Agora, portanto, se obedecerdes realmente à minha 
voz e guardardes o meu pacto, sereis para mim um tesouro 
peculiar acima de todos os povos, pois toda a terra é minha". 
Então ele diz, versículo seis: "Vós sereis para mim um reino de 
sacerdotes e uma nação santa". 

Hank Smith:  20:04  Vou levá-lo de uma nação escrava para uma nação santa e vou 
fazê-lo através destes mandamentos. E então você, como 
nação, vai abençoar toda a Terra. 

Dr. Bruce Satterfield:  20:14  É isso mesmo. Tenho que fazer de você uma nação santa e 
preciso colocá-lo naquela terra para que você possa chamar a 
atenção do mundo. 

Hank Smith:  20:23  Naquele lugar em particular. 

Dr. Bruce Satterfield:  20:24  Sim, esse lugar é o melhor lugar do mundo para isso. Agora, se 
você quebrar este pacto, vire todos juntos a partir dele. Vou 
espalhar você entre todas as nações. Tenho duas maneiras de 
fazer isto, mas você e eu temos que entender que é naquela 
terra que Israel vai ter os olhos do mundo. Agora precisamos ir 
ao Deuteronômio com tudo isso em mente, porque 
conhecemos as crianças. Israel fez o pacto no Monte Sinai. Eles 
o quebraram. Deus o renovou. Começou a dar-lhes o que se 
chama Lei de Moisés, que são políticas novamente sobre como 
viver os 10 mandamentos. Portanto, 10 mandamentos ainda 
estão no coração. 

Hank Smith:  21:14  Eles não podem fazer a diferença até que sejam diferentes. É 
isso que as leis pretendiam fazer. 

Dr. Bruce Satterfield:  21:18  Eles não conseguem misturar o mundo e o evangelho. Eles 
finalmente entraram em um pacto. Guarda a casa dos 10 
mandamentos de Israel deixa o Monte Sinai. Eles vão para a 
terra prometida. Os 12 espiões são enviados para cima e 
retornam. Agora vamos ao Deuteronômio. 

Hank Smith:  21:40  Bruce, deixe-me perguntar-lhe uma coisa. Parece que o que 
você nos deu até agora é estar ciente de que o Senhor tem um 
longo plano de jogo. Não desanime quando as coisas não 
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funcionarem na próxima semana, mês ou ano, porque este é 
um jogo longo. 

Dr. Bruce Satterfield:  21:55  Deixe-me dizer-lhe, talvez uma das maiores escrituras a ter em 
mente em tudo isso esteja no primeiro capítulo nove de Néfi, 
sua colocação é curiosa para mim. Assim, no primeiro capítulo 
nove, capítulo oito de Néfi, Lehi conta à família sobre o sonho, 
mas ele ainda não terminou. Ele entra em todo o aspecto 
histórico do que foi o sonho e isso está no capítulo 10. Mas 
entre os dois, Néfi acrescenta seis versos. E o sexto versículo, eu 
o estrelaria, asterisco, colocaria luzes em torno dele. Isto é 
ótimo. Versículo seis: "Mas o Senhor sabe todas as coisas desde 
o início, por isso prepara um caminho para realizar todas as suas 
obras entre os filhos dos homens. Pois eis que Ele tem todo o 
poder para o cumprimento de todas as suas palavras e assim é. 
Amém". 

Dr. Bruce Satterfield:  22:57  Então, ele o planejou. Sabemos que a casa de Israel está 
predestinada. Todo este conjunto de promessas por pacto foi 
predestinado. Ele sabe que nos últimos quatro minutos deste 
jogo, e estamos a perder por 40 pontos, eu vou enviar meu 
grupo de reserva e ganhar o jogo. Mas, durante todo o 
caminho, todos os meus jogadores estão aprendendo. Eles 
estão aprendendo o bem e o mal. Eles estão aprendendo a 
escolher. Eles estão aprendendo o casamento e os pais e todas 
aquelas coisas que são importantes. Então ele está dizendo, 
olhe, pode parecer que o plano não está funcionando, mas está. 
Estou conseguindo tudo o que preciso para que seja alcançado. 
E agora precisamos da criação de Zion. E isso acontece no final, 
a Sião universal mundial. 

Hank Smith:  23:47  Faz-me lembrar uma famosa citação de Elder Holland. Ele disse: 
"Exceto no caso de seu único filho perfeito, as pessoas 
imperfeitas são tudo com o que Deus já teve que trabalhar. Isso 
deve ser terrivelmente frustrante para ele, mas ele lida com 
isso. Quando você vir imperfeição, lembre-se que a limitação 
não está na divindade do trabalho". O Senhor permite que estas 
pessoas imperfeitas administrem isto porque faz parte do plano 
que está aperfeiçoando estas pessoas. 

Dr. Bruce Satterfield:  24:12  Deixe-me ler a última parte das promessas feitas a Abraão. Sei 
que dizemos que, através do pacto Abraâmico, estamos dando 
aos gentios a oportunidade para o evangelho. Eu não acho que 
isso seja exato. Não é apenas uma oportunidade. Ele pretende 
muito mais do que isso, pois diz em Abraão dois que através da 
sede literal de seu corpo, todas as famílias da terra serão 
abençoadas mesmo com as bênçãos do evangelho, que são as 
bênçãos da salvação, mesmo a vida eterna. 
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Hank Smith:  24:53  Não é apenas uma oportunidade que ele vai fazer isso. 

Dr. Bruce Satterfield:  24:55  Whoa. Essa é uma promessa poderosa. Mas ele é todo 
poderoso para realizar seus propósitos, diz Néfi. 

Hank Smith:  25:03  Pode não parecer que vai funcionar para você, mas eu prometo 
que vai funcionar. 

Dr. Bruce Satterfield:  25:09  Sim, exatamente certo. Então Deuteronômio é um livro sobre os 
filhos de Israel se preparando para entrar na terra prometida 
para se tornar este povo santo. E quando eles chegarem à terra 
prometida 40 anos após a primeira tentativa de ir à terra 
prometida e os israelitas não se mostrarem muito dignos, o 
Senhor vai agora fazer Moisés falar ao seu povo. Ele o faz 
através de algumas conversas diferentes. E isto foi montado e 
recebeu o nome de Deuteronômio. Se você for ao capítulo 17, 
os versículos 14 a 20 são sobre o futuro se Israel pedir um rei, 
eu lhe darei um rei e aqui estão, tenho algumas coisas que 
quero que o rei faça. E uma delas está no versículo 18. Diz aqui: 
"E será quando ele se sentar no trono ou quando ele 
estabelecer uma regra que ele lhe escreva um exemplar da lei 
em um livro, que está diante do sacerdote e dos nefitas". 

Dr. Bruce Satterfield:  26:20  Então, ele deve sentar-se, pegar a lei e escrevê-la. E quando o 
Antigo Testamento em hebraico foi traduzido para o grego em 
Alexandria algumas centenas de anos antes do tempo de Cristo, 
quando chegaram a esse versículo, quem quer que tenha feito 
isso, onde diz: "Ele lhe escreverá uma cópia da lei daquele 
livro", o Rei deve sentar-se e escrever ele mesmo, e então ele 
deve lê-la ali todos os dias de sua vida. Francamente, isso não 
acontecia com muita freqüência. Isso aconteceu nos dias de 
Josias, quando aquele livro foi encontrado e eles o leram e 
então ele disse o que ele deveria fazer. Oh, meu Deus. Josias 
realmente. 

Hank Smith:  27:08  Extrema transformação de Israel. Sim. 

Dr. Bruce Satterfield:  27:11  Então o que isto é agora é Moisés falando aos filhos de Israel e 
fazendo um pacto de que eles agora vão manter a lei nacional. 
O pacto feito com a casa de Israel é um pacto nacional. 

Hank Smith:  27:27  Então, Deuteronômio é uma espécie de discurso de despedida 
para Moisés? Uma série de endereços. 

Dr. Bruce Satterfield:  27:34  Tudo isso é montado como um documento de convênio, sendo 
os quatro primeiros capítulos essencialmente o preâmbulo 
histórico. Assim os leva através de toda a história de Israel, o 
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Monte Sinai, através dos 40 anos de peregrinação, agora até 
aquela terra, justamente em frente a Jericó. Eles souberam o 
que aconteceu nos últimos 40 anos com este grupo, pois ele 
veio através do deserto. E eles estão morrendo de medo, 
embora Israel não o saiba. Eles estão morrendo de medo desse 
lado. Mas agora Moisés está aqui. A terra está ali e Josué vai 
levá-lo para dentro. E agora Moisés, antes de sair, restabelece o 
governo. E o Deuteronômio está levando o leitor através de 
tudo isso. 

Dr. Bruce Satterfield:  28:25  Os primeiros quatro capítulos são essencialmente isso, mas 
quero que você vá ao capítulo quatro. E com o que tenho 
ensinado, saibam o que o Senhor diz, começando no versículo 
cinco: "Eis que vos tenho ensinado estatutos e juízos, como 
Jeová, meu Deus me ordenou que o fizésseis na terra, quer 
fosseis possuí-la, guardai-a e fazei-a, pois esta é a vossa 
sabedoria e vosso entendimento aos olhos das nações, que 
certamente ouvirão todos estes estatutos e dirão, certamente, 
que esta grande nação é um povo sábio e compreensivo, pois 
qual é a nação tão grande que tem Deus tão perto deles". 

Dr. Bruce Satterfield:  29:17  Não gosto muito como isso foi traduzido, mas eles 
acrescentaram algumas palavras que eu provavelmente não 
teria acrescentado. Versículo oito: "Que nação há de tão grande 
que tenha estatutos e julgamentos tão justos como toda esta 
lei, que eu lhes apresentei neste dia? Você vê que a idéia é essa. 
Deus quer fazer de você uma nação santa para que todas as 
nações possam ser ensinadas o evangelho. 

Hank Smith:  29:41  Eles devem se destacar, certo? Eles devem ser totalmente 
diferentes de todos os outros. 

Dr. Bruce Satterfield:  29:46  É exatamente isso. E este pacto é o que vai fazer isso. Portanto, 
as coisas que estou lhe dizendo, ele diz que os mandamentos, 
estes estatutos, os julgamentos os seguem. Eles farão de vocês 
um povo santo e vocês chamarão a atenção do mundo. O que 
eles fazem, aliás, e diz isso bem no capítulo quatro, primeiros 
Reis. Eles estão finalmente conseguindo isto. Demorou muito 
tempo para chegar a esse ponto, mas eles estão. E então eles 
largaram a bola e, em poucas centenas de anos, o reino se foi e 
se dispersou. 

Hank Smith:  30:20  Bruce, esse parece ser o medo de Moisés aqui no capítulo 
quatro. Eles vão esquecer. 

Dr. Bruce Satterfield:  30:25  É exatamente isso. 
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John Bytheway:  30:26  Sim. Eu amo o versículo nove ali: "Presta atenção a ti mesmo e 
guarda tua alma diligentemente para que não te esqueças das 
coisas que teus olhos viram e elas partem do teu coração 
durante todos os dias de tua vida", e que só, só há uma história 
de coisas boas e depois de esquecer as coisas boas. 

Dr. Bruce Satterfield:  30:43  Que domina tudo isso. É por isso que a lição que se chama isto é 
que você tem que se lembrar destas coisas. Quando lemos 
através do Êxodo 19 e Moisés diz: "Agora, portanto, se 
obedecerdes à minha voz, de fato, e guardardes os meus 
convênios". Bem, onde essa palavra obedecer é usada, a palavra 
hebraica é Shama, que significa ouvir. É também a palavra para 
obediência. Você ouve e obedece. E para a maioria das 
dispensações, os membros da igreja estavam dependentes de 
ouvir a palavra, não de lê-la. É por isso que eles parecem ter 
falhado. E é exatamente isso que Ezequiel é dito em Ezequiel 
34, os pastores não estavam alimentando vocês. Se os 
sacerdotes e os levitas não estão ensinando o povo, como eles 
sabem? Eles não possuem escrituras. Em nossos dias, estamos 
construindo o sinal Universal Mundial. E a única maneira que 
pode acontecer é que a alfabetização tem que ser expandida 
para todos os lugares. 

Dr. Bruce Satterfield:  31:45  E a internet é extremamente importante para o avanço de Sião. 
O uso do telefone, telefones celulares em todo o mundo está 
realmente aumentando a taxa de alfabetização. As pessoas 
aprendem a ler e as escrituras e os ensinamentos dos profetas 
são colocados à disposição de todos nós. Lembro-me da 
primeira vez que ouvi uma conferência geral ao vivo em 
Jerusalém. Lembro-me de quando era mais jovem, sempre 
ligando para meu pai de longa distância após o término da 
conferência, o que eles diziam? O que eles diziam? Porque 
nunca saberíamos se não tivéssemos um alferes e isso não 
acontecia com muita freqüência. E então, em 2000, com minha 
esposa e cinco filhos, pudemos realmente sentar lá e ver a 
conferência ao vivo em Jerusalém. Fiquei impressionado com as 
promessas feitas a Enoque de que a terra está sendo inundada. 
As promessas estão se tornando realidade em nossos dias e 
idades. 

Hank Smith:  32:42  Parece-me, quando eu estava olhando em volta nestes capítulos 
do Deuteronômio, que eles estão ouvindo coisas que já ouviram 
várias vezes e várias vezes. E me pareceu que isso é um pouco 
como uma conferência geral em nossos dias, onde estamos 
recebendo a mesma mensagem repetidas vezes. E 
provavelmente há sabedoria nisso. 
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Dr. Bruce Satterfield:  33:02  Vamos ter em mente que esta é agora a próxima geração. A 
primeira geração morreu no deserto. A história dos primeiros 
quatro capítulos é o que eles devem saber, mas nunca se sabe 
porque depende da audição. 

Hank Smith:  33:16  Se alguém os ensinou. 

Dr. Bruce Satterfield:  33:18  Um a quatro é sobre isso. 

Hank Smith:  33:20  É a história deles. 

Dr. Bruce Satterfield:  33:22  Eu me pergunto, mas apenas aponte algo, vá ao capítulo 
quatro, para começar, versículo 23 a respeito de tudo o que ele 
lhes disse e ele estava contando sobre o pai deles o irritar. E os 
estudantes têm muitos problemas com isso. O versículo 23 diz: 
"Prestai atenção a vós mesmos para que não esqueçais o pacto 
de Jeová, vosso Deus, que ele fez convosco e fazei de vós uma 
imagem esculpida ou a semelhança de qualquer coisa". 

Hank Smith:  33:53  Como seus pais fizeram, certo? 

Dr. Bruce Satterfield:  33:54  Sim. Mas versículo 24: "Para Jeová, teu Deus é um fogo 
consumidor, até mesmo um Deus ciumento". No 
Deuteronômio, você tem muitas expressões de sentimento, 
amor, ciúme, raiva. Precisamos ter certeza de que em nosso 
pensamento sobre Deus, não gostamos que ele se zangue. Não 
gostamos deste conceito de ciúme, inveja. No entanto, qual é o 
oposto de tudo isso? Quero dizer, o que é o oposto do amor? Se 
eu não tinha um Deus que está com raiva, então o que ele é? 
Ele é apático. 

Hank Smith:  34:31  Não se importa. 

Dr. Bruce Satterfield:  34:32  Isso mesmo. 

Hank Smith:  34:32  Eu, o Senhor Deus se importa com isso. 

Dr. Bruce Satterfield:  34:34  Estas palavras para lhe mostrar o quanto Deus se importa com 
Israel. E em vez de ver um negativo, meu Deus, este Deus se 
preocupa com você. 

Hank Smith:  34:44  Um Deus ciumento e enraivecido é um Deus que se importa. 

Dr. Bruce Satterfield:  34:48  É exatamente isso. E ele está deixando-os saber que eu sou um 
Deus ciumento. Eu quero o seu amor. Eu te amo. Eu quero o seu 
amor. Então vem a primeira dica real no versículo 27 do que vai 
acontecer e que é: "Espalhar-vos-ei entre todas as nações e 
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sereis poucos em número um número menor entre os pagãos". 
Aí servireis aos deuses". 

Hank Smith:  35:12  Portanto, se eles esquecerem, eis o que vai acontecer. Vocês 
ficarão dispersos. Aqui está uma conseqüência que vai acabar 
acontecendo. 

Dr. Bruce Satterfield:  35:19  Você chegará a um Deus. É na verdade um pedaço de pedra e 
fala de apático. E isto é um problema no politeísmo. No 
politeísmo, principalmente, eles acham que os deuses não se 
importam com eles e o propósito dos atos religiosos é tentar 
chamar sua atenção. E isso é exatamente o que o Salvador diz 
no sermão do Monte, não é preciso chamar a atenção de Deus. 
Você a tem. Não é preciso rezar a Ele como fazem os pagãos. 
Você tem. 

Hank Smith:  35:49  Ele diz que no versículo 28, "Estes deuses de madeira e pedra 
não vêem, não ouvem, não comem". Eles não cheiram mal". 

John Bytheway:  35:56  Há um verso encantador. Está nos Salmos que diz que eles têm 
olhos, mas não vêem, ouvidos, mas não ouvem, bocas, mas não 
falam. E depois diz que eles que os adoram são semelhantes a 
eles. 

Dr. Bruce Satterfield:  36:10  Você é o que você adora e é isso que você quer? E sim, é 
verdade. Ele fica com raiva. 

Hank Smith:  36:17  Eu gosto disso, Bruce, mas o oposto é um deus apático, que não 
se importa em nada. 

John Bytheway:  36:21  Um Deus indiferente. 

Dr. Bruce Satterfield:  36:22  É sobre o amor. Há medo aqui dentro e eles devem temer a 
Deus e há um medo saudável que é necessário e amor. Ambos 
são essenciais. 

Hank Smith:  36:33  Portanto, esta próxima geração precisa conhecer sua história e 
eles precisam saber quem é Jeová. 

Dr. Bruce Satterfield:  36:39  É exatamente isso. E no capítulo cinco, então o fundamento 
básico do pacto é dado, os 10 mandamentos. Portanto, eles são 
repetidos, é claro. Este é o caminho do Senhor. Versículo 22 do 
capítulo cinco: "Estas palavras que o Senhor falou a toda a vossa 
assembléia no Monte, do meio do fogo na nuvem, ele as 
escreveu em mesas de pedras". Assim do versículo 23: "E 
aconteceu que, quando ouvistes a voz do meio da escuridão, 
pois a montanha ardia de fogo, eis que o Senhor, nosso Deus, 
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nos mostrou sua glória e sua grandeza. E ouvimos a voz do meio 
do fogo e vimos neste dia que Deus fala com o homem e ele 
vive". Este é um ponto importante. Deus fala com o homem. 

Hank Smith:  37:35  Não como aqueles deuses de pedra e madeira. 

Dr. Bruce Satterfield:  37:37  Portanto, por que devemos morrer? Eles estão tão 
preocupados. Não querem ver a face de Deus. Mas o Senhor dá 
outra interpretação por que Ele não queria mostrá-lo. E essa 
interpretação é que temo que vocês façam uma imagem de 
mim e que adorem essa imagem. Versículo 29: "Oh, que 
tivéssemos um coração tal que eles me temessem e 
guardassem todos os meus mandamentos sempre, para que 
esteja bem com eles e com as crianças para sempre". 

Hank Smith:  38:11  Esse é um verso tão universal, não é? "Oh, que eles teriam o 
coração e guardariam meus mandamentos". 

Dr. Bruce Satterfield:  38:17  Medo, o que acontece quando se infringe uma lei, há 
consequências. 

Hank Smith:  38:24  É assim que Mórmon descreve o anti-Nephi Lehis. Eles 
sofreriam até a morte em vez de cometer pecados. 

Dr. Bruce Satterfield:  38:29  É exatamente isso. É um grande ponto. 

Hank Smith:  38:31  Oh, havia um coração assim neles. Oh, esse é um apelo tão 
interessante que eles me temeriam. Guarde os mandamentos. 

Dr. Bruce Satterfield:  38:38  Gostaria que houvesse esse tipo de coração que eles 
obedecessem. Agora vemos nos versículos 32-33: "Vós 
observareis, portanto, fazer como Jeová, vosso Deus, vos 
ordenou". Agora você me ouve continuar dizendo Jeová, seu 
Deus, quando ele diz, Senhor. Versículo 33: "Andareis em todos 
os caminhos que o Senhor vosso Deus vos ordenou". Agora, 
sempre que vires essa palavra caminho, como no versículo 33, 
"deves andar nos caminhos", sempre que vires caminho, essa é 
a palavra para caminho. Por isso, ande no caminho, Deus o 
traçou. Isso é verdade tanto em grego como em João capítulo 
14, "Eu sou o caminho, a verdade e a luz". Hodos é a palavra 
para isso. Eu sou a estrada ou na escada de Jacó, eu sou a 
escada". 

John Bytheway:  39:38  Por favor, junte-se a nós para a segunda parte deste podcast. 
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John Bytheway:  00:01  Bem-vindo à parte dois do podcast desta semana. 

Dr. Bruce Satterfield:  00:07  Agora, capítulo seis, isto é construído em torno do conceito de 
um só Deus. O Livro de Mórmon é um livro hebraico. Deus é 
Deus. Quer você esteja falando do Pai, do Filho, do Espírito 
Santo, isso é Deus. Eles não são apanhados em que Deus 
estamos falando? Irrelevante. É Deus. Vemos um desses versos 
mais importantes em Deuteronômio, e que está em 
Deuteronômio 6:4, o Shama, é chamado em hebraico. "Ouve, ó 
Israel": Jeová, nosso Deus, é um só Jeová", o que só diz o único 
Deus de Jeová. 

John Bytheway:  00:50  Bruce, este é um padrão de monoteísmo em um mundo de 
politeísmo aqui no capítulo seis? 

Dr. Bruce Satterfield:  00:56  Sim. Este conceito de que existe um só Deus é grande e que 
está no início e está apenas no início. 

John Bytheway:  01:04  Sim. É uma coisa de mais e mais do tipo. Mesmo o versículo 
sete do capítulo seis, "Ensine estas coisas aos seus filhos". 

Dr. Bruce Satterfield:  01:10  Ensine-os, fale sobre eles. É aqui que os filactérios entram em 
jogo, onde eles colocam a caixa na frente de sua cabeça, 
significando sobre o cérebro e sobre o coração, que seu coração 
e sua mente estão focalizados em Deus. 

John Bytheway:  01:29  O Senhor quer estes o quê? Lembretes diários na testa deles 
que é o versículo 12 do capítulo seis, "Para que não se esqueça 
do que Deus fez". Você pode ver isso em toda parte. Estive 
olhando através dele, todos os lembranças e todos os 
esquecimentos. Vemos isso também no Livro de Mórmon e nos 
lembramos da famosa declaração do Presidente Kimball que 
disse: "Quando você procura no dicionário a palavra mais 
importante, você sabe qual é ela? Ele disse que poderia ser 
lembrado". Se você olhar para a lembrança e esquecer nas 
escrituras, está em todos os lugares. 
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Dr. Bruce Satterfield:  02:02  Você tem que se lembrar disso. Então, você tem que continuar 
se lembrando. 

John Bytheway:  02:06  Parece-me, Bruce, que em dois do capítulo seis, Moisés está 
dizendo: "Quando você se tornar rico, lembre-se de Deus", 
porque todo tipo de coisas boas vão acontecer com você. Você 
vai construir grandes cidades. Você vai ter vinhedos em 
oliveiras. Não se esqueça de Deus. 

Dr. Bruce Satterfield:  02:22  Agora, eu aprecio o fato de você mencionar isso porque quando 
vemos as promessas sendo feitas a Israel, as grandes bênçãos, 
as bênçãos de grande prosperidade. A razão da prosperidade é 
que quando os gentios chegam às suas terras nas rotas 
comerciais, vêem Israel em grande prosperidade. Eles vão 
perguntar sobre isso porque é disso que se trata todas as rotas 
de comércio. É disso que se trata a guerra, e eles vão perguntar: 
"Vocês estão vivendo muito bem". Como assim?". Bem, é por 
causa de nossa prática no culto a Jeová. Quem é Jeová? Bem, 
deixe-nos dizer-lhe. A prosperidade é uma questão importante 
porque sabemos pelo Livro de Mórmon, quando alguém se 
torna próspero, eles tendem a... 

John Bytheway:  03:18  Eles se esquecem. Esse é Helaman 12, certo? 

Dr. Bruce Satterfield:  03:21  Eu ia apenas falar sobre isso. Esse é o maior de todos os seus 
"Assim, nós vemos", é essa questão. Isto vem à tona várias 
vezes. Na verdade, seria bom neste momento fazer isto. Vá para 
Deuteronômio capítulo 28 e Deuteronômio 27. Não sei porque 
eles não o fizeram ler 27, 28. 27, "Vá para Shechem, divida-se 
nas duas montanhas com seis tribos de pé na montanha norte 
para gritar bênçãos e as outras seis tribos em Ebal gritando 
maldições". No capítulo 28, de um a 14 versículos, estão as 
bênçãos que viriam sobre Israel. Começa no versículo um: 
"Acontecerá se ouvires diligentemente a voz de Jeová, teu Deus, 
para observar e cumprir todos os seus mandamentos, que eu 
hoje te ordeno, que Jeová teu Deus te ponha no alto sobre 
todas as nações da terra e todas estas bênçãos virão sobre ti e 
te alcançarão se ouvires a voz de Jeová teu Deus. Bendito serás 
na cidade, bendito serás no campo, bendito serás o fruto 
daquele corpo", et cetera, et cetera. O Livro de Mórmon 
prossegue: "Guardai os mandamentos e prosperareis no...". 

Hank Smith:  04:47  Prosper na terra. 

John Bytheway:  04:49  Mas se você se esquece de Deus, então tudo se resume a nada. 
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Dr. Bruce Satterfield:  04:52  As maldições vêm e os versos de um a 14 são as bênçãos. Os 
versículos 15 a 68 são as maldições. 

John Bytheway:  05:01  As maldições se você se esquece de Deus. Este é Deuteronômio 
28? 

Dr. Bruce Satterfield:  05:04  Você pode ver: "Se você não se arrepender, isso vai acontecer", 
versículos 16 e 17. Agora, o que as maldições fazem, há o 
pequeno capítulo sobre o pacto e isso está no capítulo 26 do 
Levítico. No curto, "Guarda minha lei, eu habitarei contigo". 
Porei meu tabernáculo e estarei no meio de vocês [inaudível 
00:05:24], mas se vocês o quebrarem, estas maldições virão", e 
há maldições prévias e há maldições. As pré-maldiçoes são 
projetadas para humilhá-las e levá-las à reforma. É o que diz 
Leviticus. Se você não for reformado por estas pré-maldições, 
então estas maldições acontecem. As pré-maldições são como 
fome e pragas, etc., e são projetadas para humilhar Israel. Se 
eles não forem humilhados, então você vai perder a terra e ser 
lançado entre todos os pagãos, mas estas bênçãos e maldições 
estão no coração do que está acontecendo no Deuteronômio. 
Se você cumprir esta lei, então você será abençoado. As 
bênçãos são essencialmente para que você possa captar os 
olhos do mundo para que eles possam vê-lo e inquirir. 

John Bytheway:  06:14  Então, eles, por sua vez, aprendem sobre Jeová, certo? Porque 
eles estão perguntando, assim eles aprendem. 

Dr. Bruce Satterfield:  06:19  Esse é o objetivo da casa de Israel é cumprir esta promessa feita 
a Enoque, a Abraão de que todo o mundo virá a Deus, será 
salvo. 

John Bytheway:  06:29  Deixe-me perguntar-lhe uma coisa, Bruce. Parece-me que ao ler 
um dos capítulos designados do manual desta semana é o 
capítulo 30, parece que o Senhor os está preparando para uma 
dispersão, que Ele sabe que está por vir. 

Dr. Bruce Satterfield:  06:41  Essa é a maldição. Essa é a maldição final que vai acontecer. 
Deixe-me fazer isto. Vá para o capítulo 30. No capítulo 30, você 
vê o resumo do capítulo, os israelitas dispersos serão reunidos 
entre todas as nações. Muito bem. Temos visto que as 
maldições são muitas e variadas e Israel deixa de existir como 
povo, mas tem que voltar como povo. Volte rapidamente para 
29, e deixe-me mostrar-lhe os versos onde eles estão agora 
entrando neste pacto. 29:10, "Vós estais hoje, todos vós diante 
do Senhor vosso Deus", que diante do Senhor é... uma espécie 
de frase idiomática hebraica, ou seja, há um altar ou há um 
templo lá. Eles teriam ali este altar representando Deus, 
versículo 10, "vossos capitães de tribos, os anciãos, oficiais, com 
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todos os homens de Israel, vossos pequeninos, vossas esposas e 
o estrangeiro que está em vosso acampamento". 

Dr. Bruce Satterfield:  07:49  Agora, lembre-se de que havia muitos estranhos que vieram 
com eles do Egito, então eles já estão abençoando os gentios. 
Sempre que você vê a palavra estranho, ela significa gentio em 
geral porque um estranho também pode ser alguém de outra 
tribo. Mas neste caso, seriam os gentios. Versículo 12: "Que 
entres num pacto com o Senhor teu Deus e em seu juramento 
com Jeová teu Deus, faz hoje contigo para que sejas 
estabelecido". Estabelecendo-vos como nação, "E ele vos jurou, 
os pais, Abraão, Isaac, Jacó, nem só convosco faço este pacto e 
este juramento, mas com aquele que está aqui conosco que 
está hoje diante do Senhor nosso Deus, e também com aquele 
que não está aqui conosco hoje". Isto é, seus filhos, seus netos, 
seus descendentes". Este é o pacto nacional. Vocês estão 
sujeitos a ele, como qualquer pessoa nascida nos Estados 
Unidos está sujeita à constituição dos Estados Unidos. Esta é 
uma lei nacional. Se mantivermos essa mente, lembre-se, Israel 
deve estar em uma nação mundial, Sião. Então, vem o capítulo 
30 e ele está se preparando. 

Hank Smith:  09:19  Para uma dispersão, certo? O que veremos mais tarde ao 
passarmos pelo resto do Antigo Testamento. 

Dr. Bruce Satterfield:  09:25  É tão claro quanto possível. O problema de Israel vai ser seguir 
mais de um caminho. 

Hank Smith:  09:31  Fidelidade. Sim. 

Dr. Bruce Satterfield:  09:32  Os caminhos do mundo e os caminhos de Deus não podem 
fazer isso. 

John Bytheway:  09:36  Lembra-me aquele comentário geral da conferência. Quando se 
persegue dois coelhos, não se apanha nenhum deles. 

Dr. Bruce Satterfield:  09:44  Mas não se preocupe. No final, Deus vai ganhar. 

John Bytheway:  09:49  Mesmo que você tenha que estar disperso, Ele sabe o que está 
fazendo. 

Dr. Bruce Satterfield:  09:53  Ao longo de todo o texto é usada a palavra shuv, que é a palavra 
para arrependimento, que significa retornar. Vemos o if, thens, 
the ifs, the buts, et cetera. Versículo 15: "Hoje pus diante de ti a 
vida e o bem, a morte e o mal, em que te ordeno hoje que ames 
a Jeová teu Deus, que andes em seus caminhos e guardes seus 
mandamentos, seus estatutos e seus juízos, e que vivas e te 
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multipliques, e Jeová teu Deus te abençoe na terra", para onde 
fores para possuí-la, mas se o teu coração se afastar para que 
não ouças, mas sejas atraído e adores outros deuses e os sirvas, 
eu te denuncio hoje que certamente perecerás e que não 
prolongarás teus dias sobre a terra, quer passes para o Jordão 
para possuí-la." 

Dr. Bruce Satterfield:  11:03  "Eu chamo o céu e a terra para registrar este dia contra vocês, 
que eu pus diante de vocês vida e morte, bênção e maldição". 
Portanto, escolhe a vida, para que tu e tua descendência vivam, 
para que ames o Senhor teu Deus, para que obedeças à sua voz, 
para que te apegues a ele, pois Ele é a vida e a duração dos dias, 
e tu possas habitar na terra, que Jeová jurou a teus pais, a 
Abraão, Isaac e Jacó dar-lhes", o que significa tua liberdade de 
culto. 

Hank Smith:  11:43  Moisés é sério. 

Dr. Bruce Satterfield:  11:46  Depois, ao lado de Josué. Ele acabou de falar com o povo. 

John Bytheway:  11:50  Esse é um discurso de despedida e tanto. 

Dr. Bruce Satterfield:  11:52  É. 

John Bytheway:  11:53  Há um pouco de Lehi lá dentro. Acabei de notar que as notas de 
rodapé ali, nota 15:8 em 2 Néfi 2:27 onde Lehi meio que... 
Parece uma espécie de "sem cérebro". Você quer escolher o 
cativeiro e a morte ou quer escolher a liberdade e a vida eterna, 
como diz Lehi? É a mesma coisa. A vida no versículo 19: "Eu te 
proponho, vida e morte, bênção e maldição". Escolhe a vida". 
Isto deve ser óbvio: "Que tanto tu como tua semente possam 
viver". 

Hank Smith:  12:23  Conexão perfeita com 2 Néfi 2. 

John Bytheway:  12:25  Eu estava dizendo: "Ei, isso soa como Lehi". Então, notei a nota 
de rodapé que as pessoas também a pegaram, muito antes de 
mim. Isto é tão sem cérebro. Esta não é uma escolha difícil. 

Dr. Bruce Satterfield:  12:34  Quando se pensa em 2 Néfi 2, e ele começa no início e fala da 
lei, que todos têm uma lei, luz de Cristo, todos vão pecar. Onde 
ele vai buscar todo esse conceito? Bem, está aqui, nesta lei. 
Agora, quero que vocês se lembrem de Lehi, Sariah, um jovem 
casal casado é quando Josias encontra o livro e Josias chama 
todo Israel para o templo, pelo menos aqueles que viriam 
porque a maioria deles tinha sido espalhada, mas vêm ao 
templo e cortam um pacto com Deus. Ele lê o texto inteiro para 
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eles e eles ouvem isso e fazem um pacto. Todos andavam entre 
as partes do animal, cada um deles. Lehi e Sariah, jovens 
casados. 

Hank Smith:  13:30  Eles teriam estado lá. 

Dr. Bruce Satterfield:  13:31  Sim. E eles teriam ouvido a lei. A primeira vez que ele a lê é 
quando eles recebem as escrituras. A primeira vez que ele lê as 
escrituras, sempre foi ouvir. 

Hank Smith:  13:42  Para aqueles de nossos ouvintes que não sabem quem é Josias, 
não se preocupem. Fique conosco. Nós vamos chegar até ele. 
Sim. Ele está chegando. 

Dr. Bruce Satterfield:  13:48  Ele é um dos últimos reis de Judá. 

Hank Smith:  13:50  Sim. É uma conexão importante a fazer com Lehi porque sem 
Josias, eu não sei se Lehi sabe o que ele sabe. 

Dr. Bruce Satterfield:  13:57  Josias é talvez o melhor rei de Israel. Muito diferente de seu avô 
Manassés que foi o pior rei de Israel. Josias traz uma reforma. 

Hank Smith:  14:13  Usando este livro, certo? 

Dr. Bruce Satterfield:  14:15  Jeremias é o maior profeta. Você leu em Jeremias que a 
reforma está no rei, mas a reforma não está no coração do 
povo. É o que o Senhor diz no grande sermão do templo em 
Jeremias 7, e Leí teria estado lá. Ismael e sua esposa teriam 
estado lá neste grande pacto. São 2 Reis capítulo 19, eu acho. 

Hank Smith:  14:42  Que interessante, Bruce, aquele capítulo 30, eles teriam ouvido 
falar da dispersão e vão participar dela. 

John Bytheway:  14:50  Eles são. Aqueles que serão dispersos Lehi foi para preservar a 
semente de José, remanescente de José. 

Dr. Bruce Satterfield:  14:58  A idéia de dispersar, é claro, é na realidade, uma palavra 
positiva porque tem a conotação de dispersar a semente e ao 
dispersar Israel, vamos espalhar aquele sangue que Deus 
prometeu a Abraão e vai ter o evangelho e vai ser salvo e 
exaltado. 

John Bytheway:  15:22  O que nos traz um círculo completo porque, quando 
começamos, dissemos que o Senhor tem um longo jogo aqui. 
Ele conhece seu plano de jogo para dar a volta a tudo isso. 
Aprendemos no Livro de Mórmon que a dispersão era parte do 
plano para salvar Israel e o resto do mundo. 
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Hank Smith:  15:38  Em minha classe, gosto de dizer, poderíamos chamar isto de 
uma dispersão afortunada, como uma queda afortunada? A 
dispersão veio quando eles estavam tendo problemas para ser 
obedientes ou para se lembrar, exceto no caso de Lehi, mas veja 
o que o Senhor fez com ela. Tornou-se uma dispersão 
afortunada, uma forma de ajudar a abençoar todas as famílias 
da terra. Como Bruce acabou de dizer, espalhar o sangue da 
casa de Israel por todo o mundo. 

Dr. Bruce Satterfield:  15:59  Deus não está no negócio da destruição. Ele está no negócio da 
salvação. Ele sempre usa Seus meios de destruição para ser um 
meio de salvação. 

John Bytheway:  16:12  Retornando a beleza para as cinzas. Isso é o que ele faz. 

Dr. Bruce Satterfield:  16:15  Isto vai até o pacto Enochiano, eu vou chamar a semente de 
Noé. A semente dele será encontrada entre todas as nações até 
o final. Isso significa semente escolhida com ela. No final, a 
semente de Noé será essencialmente a semente escolhida que 
eu vou abençoar. Isso está finalizado no milênio. Aí está desde o 
início, como ele vai salvar esta terra? 

Hank Smith:  16:41  Sinto pena do Joshua, ele tem que aceitar isto. Bruce, deixe-me 
perguntar-lhe. Para aqueles de nós que estão vendo esta 
mensagem de manter o pacto, mesmo em riqueza, mantenha o 
pacto, lembre-se de Deus, e você vai criar Sião. Como você faz 
isso? Porque parece no Livro de Mórmon, é quase impossível se 
enriquecer, capturar os olhos do mundo, mas ainda assim 
permanecer dedicado a Deus. 

Dr. Bruce Satterfield:  17:06  É assim que os 10 mandamentos são configurados para 
começar. Primeiro, isto é, colocar Deus em primeiro lugar. Essa 
é uma questão de renascimento espiritual. Trata-se de quando 
se passa pelo nascimento espiritual e Deus se torna literalmente 
o primeiro em sua vida. Lembra-se do que Adão e Eva foram 
mostrados? Eles caíram. Eles acabam invocando o Senhor. Ele 
lhes diz para adorá-lo e oferecer os primogênitos de seu 
rebanho como uma oferenda. Eles o fazem e o fazem e o fazem 
e o fazem. Deve ter sido uma experiência horrível no início, 
porque isto é realmente uma oferta queimada e uma oferta 
queimada é esfolá-lo, desmembrá-lo. É um processo sangrento, 
a primeira vez que o fazem. Depois, tudo arde e eles devem ter 
ficado ao redor daquela primeira vez e dito: "Uau, o que 
acabamos de fazer aqui?". 

Dr. Bruce Satterfield:  18:01  Então, vem o anjo: "Por que você está fazendo isso?" Bem, eu 
não sei. O anjo, esta coisa está na similitude do sacrifício do 
único filho gerado que é cheio de graça e verdade. O próximo 
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versículo: "Por isso, farás tudo o que fizeres em nome do filho". 
Em outras palavras, esse sacrifício é também o seu sacrifício. A 
oferta queimada, a cabeça é retirada, as entranhas são retiradas 
e estas são colocadas em ordem na oferta, a cabeça, as 
entranhas, a gordura, as pernas, a carcaça, e então é totalmente 
queimada na fumaça em cinza. Em hebraico, isto é chamado de 
Ola. Ola significa que, o que sobe, ninguém nunca vem com um 
nome, oferta queimada. Ele representa a totalidade da oferta. 
Assim como Cristo colocou Deus em primeiro lugar e a salvação 
de seus filhos, nós também devemos fazê-lo. Isso tem que ser 
feito diariamente, que nos lembramos sempre, o que estamos 
fazendo? Por que eu tenho um trabalho? Por que estou indo 
nestas férias? Nenhuma delas é má, mas no final, tem que ser 
de alguma forma a construção do Reino de Deus. 

Hank Smith:  19:19  Faça tudo o que você faz. 

Dr. Bruce Satterfield:  19:21  É uma coisa do coração mental interno que tem que ser feita 
cognitivamente. Vou ser honesto. Vindo aqui para fazer isto, eu 
passo pelos meus motivos com o Pai Celestial: "Por que estou 
fazendo isto? É para o bem do teu reino. Não tem nada a ver 
comigo e o que quer que venha de tudo isso, porque não estou 
muito interessado em todo esse tipo de coisas". Eu nem sei o 
que é: "Mas por que estou fazendo isto?", perguntei eu. A 
resposta é construir um reino e eu tive que trabalhar 
mentalmente para que isso acontecesse. Está lá. Tenho que lhe 
dizer uma coisa. Quando eu tinha 23 anos, subimos ao Monte 
Gerizim e na época da Páscoa, e tivemos a oportunidade de 
passar a Páscoa com os samaritanos, o massacre dos cordeiros, 
a queima dos mesmos. Eles não os queimam completamente, 
mas isso foi uma educação para mim, palavras em preto e 
branco em uma página viraram cores. Eu vi o cordeiro de fato e 
o chute, a sangramento, o desmembramento daquele animal. 

Dr. Bruce Satterfield:  20:26  Cara, eu acabei de sentar na minha cabeça e pensei: "Oh, meu 
Deus, foi por isto que Adão passou. Isto foi o que Lehi fez com 
sua família no deserto". Quando Néfi é perguntado quando está 
tentando descobrir o significado da árvore, ele vê uma mulher, 
uma jovem, e está tentando descobrir o que isso tem a ver com 
a árvore da vida. Você sabe quem é esta? Não, é uma mãe, filho 
de Deus, a carne. Ele fez a pergunta: "Você entende a 
condescendência de Deus?". "Não, eu não entendo o que você 
está dizendo". Ele vê a menina, depois ela se vai e volta e ainda 
está vestida da mesma maneira. 

Dr. Bruce Satterfield:  21:02  É assim que ele saberia que ela é virgem ou solteira é o que 
realmente significa virgem é que ela não é casada. Ela ainda não 
é casada. Ela tem um bebê em suas mãos e agora ele deve estar 
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realmente se perguntando: "O que isso tem a ver com a 
árvore?". Então, o anjo diz: "Eis o Cordeiro de Deus, o Filho do 
Pai eterno". Conhece tu o significado da árvore". Ah, ele acabou 
de trocar um símbolo por outro. Oh, este é o Cordeiro. O 
cordeiro é um sacrifício. Este é aquele sacrifício que nós 
fazemos... Cristo está fazendo. Na verdade, a mãe é o sacrifício. 
Vemos uma mãe, a primogênita, o sentido da árvore, a vida de 
uma criança. 

Hank Smith:  21:50  O sacrifício que ele viu durante toda sua vida. 

Dr. Bruce Satterfield:  21:53  Sim. Você e eu estamos na semelhança desse sacrifício como o 
que Adão e Eva estão sendo ensinados a mesma coisa. Em 
última análise, trazer os filhos de Deus ao mundo e ensiná-los e 
criá-los com justiça e todas as várias maneiras que podemos 
servir no Reino de Deus para abençoar as ovelhas de Deus neste 
mundo. 

Hank Smith:  22:14  Bruce, tivemos um dia incrível hoje caminhando pelo 
Deuteronômio na história de Israel realmente. Penso que 
nossos ouvintes estariam interessados em sua jornada como um 
estudioso da Bíblia e um santo crente dos últimos dias, como 
esses dois mundos se uniram a você? Também, o mundo de ser 
um pai e um avô. 

Dr. Bruce Satterfield:  22:33  Eu estou muito, muito comprometido com o evangelho de Jesus 
Cristo. Tenho um testemunho muito forte de Deus, o Pai, um 
testemunho muito forte em seu Filho. Meu pai era um membro 
muito forte da igreja. Minha mãe lutava e odiava o Livro de 
Mórmon. Nós realmente não falávamos de religião ao crescer. 
Sempre foi um conflito, embora ela freqüentasse a igreja. Era 
realmente uma coisa estranha. Bem, eu cresci como se fosse o 
sexto dos seis filhos e não me importava particularmente de 
uma forma ou de outra com o evangelho. Eu diria que 
acreditava, mas não tinha fé. Eu nasci em 1956. Cresci nesta 
década turbulenta dos anos 60 e nos anos 70. Foi uma época de 
medo, os assassinatos e os tumultos raciais, a cultura da droga, 
tudo isso foi muito assustador. 

Dr. Bruce Satterfield:  23:27  O Movimento Hippie fazia parte disso, e eu assisti a isso. Eu não 
gostava das drogas, não ia conseguir o que eles estavam 
procurando. Isso se mostrou correto no início dos anos 70. 
Muitos deles nasceram de novo cristãos e em dezembro de 72, 
estava nevando em uma sexta-feira à noite em dezembro e eu 
não estava com todos os meus amigos. Eu não sei por quê. Até 
hoje, não sei por que, mas fui ao centro, estava andando por aí, 
apenas olhando para as luzes e estava sozinho e do nevão saiu 
um monte de hippies. Eu também me parecia um. Eles subiram 
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e me cercaram e disseram: "Ei cara, você conhece Cristo?". Eu 
não tinha idéia do que eles estavam falando. Eles disseram: 
"Vamos entrar e tomar um café e conversar sobre isso". Acho 
isto interessante. 

Dr. Bruce Satterfield:  24:15  Estamos conversando e eles estão tentando me convencer 
sobre o cristianismo e o novo nascimento, e estão lendo para 
mim a partir de uma Bíblia que eles têm pré-marcada. Havia 
provavelmente cerca de 35, 40. Eles estavam me fazendo 
perguntas e assim por diante. Um deles disse: "Então, você 
pertence a uma igreja?". Claro, eu tinha sido batizado quando 
eu tinha oito anos. Eu disse: "Sim. Meus pais me batizaram 
quando eu tinha oito anos de idade em uma igreja mórmon". 
Essa foi minha primeira vez de ser inundado pelo sentimento 
anti-mórmon. Eles estavam apenas atirando coisas para a 
direita e para a esquerda em mim. Eu fiquei incomodado com 
isso. Eu não estava incomodado de uma maneira descrente. Eu 
estava incomodado porque pela primeira vez na minha vida, eu 
não tinha certeza do que acreditava sobre nada espiritual. Eu 
simplesmente não era espiritual, e nunca havia lido as 
escrituras. Eu não tinha nenhuma escritura. 

Dr. Bruce Satterfield:  25:14  Nós nunca os lemos em casa. Tínhamos uma Bíblia de família na 
sala de estar, mas era apenas uma grande bíblia para mostrar. 
Entrei no meu carro e estava dirigindo e pensando: "O que eu 
sei? Os missionários naquela época, todos eles tinham 
pequenos cartões com seu nome. Na parte da frente havia uma 
foto do templo. Depois, na parte de trás, tinha 13 artigos de fé. 
Eu sabia onde havia um em casa. Eu queria ir para casa, pegar 
uma Bíblia e começar a ler a Bíblia, comparando-a com os 
artigos de fé. Eu não sei por que eu pensava mesmo que 
poderia ler uma Bíblia. Eu perguntei ao meu pai. Fui e disse: 
"Você acha que eu poderia receber um conjunto de escrituras 
missionárias para o Natal?". É claro, ele ficou mais do que feliz 
em fazer isso. 

Dr. Bruce Satterfield:  25:59  Naquele ano, comecei a ler a Bíblia, comparando-a com os 
artigos de fé. Quanto mais eu lia e mais eu comparava, de 
alguma forma eu apenas começava a orar. Naquele verão, tive 
algumas experiências espirituais muito poderosas que me 
deixaram sem dúvida alguma a respeito do evangelho. Eu era 
um homem mudado. Você provavelmente conheceria Terry 
Ball. 

Hank Smith:  26:30  Ah, sim. 

Dr. Bruce Satterfield:  26:31  Terry e eu crescemos juntos e estávamos na mesma ala. Terry 
era um cara tão bom. Quando eu fiz minha mudança, ele 
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começou a me chamar de Alma, a mais jovem. Agora, eu nunca 
havia lido o Livro de Mórmon. E eu não sabia quem era Alma, a 
Mais Jovem. Eu não sabia o que ele estava dizendo. Meu último 
ano, David Yarn era o reitor da Faculdade de Religião. Meu pai 
era seu mestre escoteiro quando ele era jovem e eles eram 
amigos e David estava levando um grupo para Israel, na época 
do Natal de 1973. Foi logo após a Guerra do Yom Kippur, e meu 
pai me perguntou se eu queria ir. Eu tinha certeza... Quando a 
guerra eclodiu, minha mãe e minha irmã que iam recuar. Meu 
pai disse: "O que você quer fazer?". Eu disse: "Eu ainda quero ir. 
Eu não tenho nenhum problema. Eu não me importo". 

Dr. Bruce Satterfield:  27:19  Isso me abriu para o mundo da Bíblia como uma conseqüência. 
Isso levantou algumas questões em minha mente sobre a 
Expiação. É aqui que eu vou acabar com isso. Eu não entendia 
porque tinha que haver... Eu não desacreditei nisso. Eu 
simplesmente não entendi. Se eu quebrei uma regra familiar, 
fiquei em apuros. Fiquei de castigo um verão. Se eu tivesse tido 
um irmão mais velho vindo e dissesse: "Vou ficar de castigo por 
ele", meus pais teriam dito: "Não, você não vai". Se eu 
assassinasse alguém e fosse condenado por isso, e alguém 
dissesse: "Aceitarei sua pena de morte". [inaudível 00:27:50] 
diria: "Não, você não quer". Então você entende, era aqui que 
minha pergunta estava chegando. Por que isto está 
acontecendo? 

Dr. Bruce Satterfield:  27:54  Eu queria estudar sobre Jesus Cristo e a escolaridade parecia ser 
uma boa razão lógica para ir lá. No ano seguinte à minha 
graduação, fui até lá e tinha um pequeno quarto em um hotel 
palestino e fiz meus trabalhos escolares regulares. Depois, nas 
noites, passei horas trabalhando em um estudo sobre a vida de 
Cristo. Aquele ano foi fenomenal, mas tenho que dizer que o 
testemunho foi forte e nada dessas coisas em relação ao que as 
pessoas inventam, as coisas que dizem que eu teria um 
testemunho forte, forte, e isso não pode ser falso para mim. O 
lado erudito sempre foi o de entender a doutrina e a doutrina é 
entender como viver. Nunca deixei a erudição ser a razão, mas é 
um meio para atingir um fim. 

Hank Smith:  28:50  Bruce, nós tivemos um dia tão bom. 

John Bytheway:  28:53  Sim. Nunca mais vou pensar na graça e na verdade da mesma 
maneira. Isso foi realmente maravilhoso. Nunca mais olhar para 
esses versos da mesma maneira. Quando eu ouvir graça e 
verdade, vou pensar nisso. Como você o chamou? Devoção sem 
limites. 
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Hank Smith:  29:06  Dr. Bruce Satterfield, esta tem sido apenas uma incrível, incrível 
festa hoje. Obrigado por nos ajudar a ver o Deuteronômio e 
toda a história de Israel. Tem sido apenas um dia maravilhoso, 
John. Tenho certeza que você diria a mesma coisa. Um grande 
dia. Queremos agradecer a todos vocês por nos ouvirem e por 
terem ficado conosco. Queremos agradecer aos nossos 
produtores executivos, Steve e Shannon Sorensen, nossos 
patrocinadores, David e Verla Sorensen, e esperamos que todos 
vocês se juntem a nós na próxima semana em mais um episódio 
do followHIM. 
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Hank Smith: 00:05 Olá a todos. Bem-vindos aos Favoritos do FollowHIM. Meu 
nome é Hank Smith. Estou aqui com o incrível John Bytheway. 
Olá, John. 

John Bytheway: 00:11 Oi, Hank. 

Hank Smith:  00:12 Este é um bom dia. FollowHIM Favoritos é onde levamos nossa 
lição. Vamos tirar uma pergunta de nossa lição esta semana e 
apenas nos concentrarmos nisso por alguns minutos. A 
pergunta, John, e vejo isto nos olhos de meus alunos, às vezes 
nos olhos de meus filhos, é: vamos falar sobre isto novamente. 
Isto é a mesma coisa de que falamos repetidamente. Então a 
pergunta é: por que o evangelho é tão repetitivo? Já posso lhes 
dizer, provavelmente, sobre o que será a maior parte da 
Conferência Geral. Certo? Provavelmente posso lhes dizer sobre 
o que vou falar na igreja ou na noite familiar ou no seminário ou
na minha bênção patriarcal ou nas escrituras. Recebo a mesma
mensagem repetidamente, e talvez ela se torne um pouco
repetitiva. Como você responderia a essa pergunta?

John Bytheway: 01:04 Bem, rapaz, tantos lugares que você poderia ir com isso. Hank, 
por que comer é tão repetitivo? Parece que eu tenho que 
comer todos os dias. Se pensarmos nisso como alimento 
espiritual, isso pode ser uma maneira de ver as coisas, mas fico 
intrigado com as coisas que o Senhor nos faz repetir. O 
sacramento, por exemplo. Poderíamos fazer isso uma vez por 
ano. Poderíamos fazê-lo no Natal e na Páscoa, mas todas as 
semanas. Fico intrigado que Ele queira que continuemos a nos 
lembrar. Isso se vê muito nas escrituras. 

John Bytheway: 01:35 Porque temos uma tendência a esquecer. É Home Alone 2, eu 
acho, onde ele diz: "Não vou esquecer você", para a mulher que 
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alimenta os pombos. "Oh, não faça promessas que não pode 
cumprir". Ele disse: "Acho que as pessoas não se esquecem". Eu 
só acho que elas se esquecem de se lembrar", ou algo assim. Há 
uma pequena frase bonita. Elas se esquecem de se lembrar. 
Acho que quando o rei Benjamin falou com o povo, ele disse 
algo sobre: "Tenha estes mandamentos diante de seus olhos". 
Todas essas coisas só nos ajudam a lembrar. Voltar à igreja é 
uma oportunidade de lembrar. É também uma chance de 
arrepender-se e uma igreja de segundas oportunidades, como 
poderia dizer o Élder Holland. 

John Bytheway:  02:16  Mas não sei, para mim, eu preciso disso porque é um lembrete. 
Lembrete e lembrete. E você já me ouviu dizer isso antes de 
Hank que o Presidente Kimball disse que a palavra mais 
importante no dicionário poderia ser "lembrar", e tudo isso é 
para nos ajudar a lembrar porque temos memórias naturais que 
às vezes esquecem coisas. 

Hank Smith:  02:37  O livro em que estamos esta semana é Deuteronômio, o que 
realmente significa repetição, certo? Lembre-se, repetição da 
lei. 

John Bytheway:  02:45  Aqui está novamente. 

Hank Smith:  02:46  Moisés vai dar três últimas mensagens no livro do 
Deuteronômio e elas são praticamente a mesma coisa. 
"Cuidado menos você se esquece". Cuidado, menos você se 
esquece". Você falou em comer, eu pensei em escovar seus 
dentes. Nós escovamos nossos dentes todos os dias, várias 
vezes ao dia, porque a placa em seus dentes vai rastejar. Todos 
os dias, ela rasteja de volta e isso é um pouco como esquecer, 
não é? Ele rasteja de volta à nossa mente. Esquecemos nossas 
experiências espirituais. Lembro-me do Presidente Eyring dizer: 
"A fé tem uma vida útil curta". Você simplesmente não pode 
viver de uma experiência espiritual há muito tempo. Você tem 
que continuar voltando sempre mais e mais. 

John Bytheway:  03:31  Eu acho que há algumas coisas na vida que são como andar de 
bicicleta. Uma vez que se sabe como fazer, sempre se sabe 
como fazer isso. E há outras coisas que simplesmente não são 
assim. É como tirar ervas daninhas de um jardim, para usar a 
parábola do semeador ou algo assim. Para usar Alma 32-33, 
você tem que continuar voltando e tirando as ervas daninhas e 
alimentando as coisas boas. Não há muitas coisas como andar 
de bicicleta onde uma vez que se sabe como fazê-lo, apenas se 
sabe. Mas com o evangelho, você tem que continuar voltando, 
e então ele constrói e sua fé constrói e sua esperança constrói, 
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e esperançosamente sua caridade constrói, sua capacidade de 
perdoar constrói. 

Hank Smith:  04:05  Lembro-me de Elder Hales, não sei se alguém ouvindo se 
lembraria de Elder Hales, mas ele disse que tinha uma luz na 
frente de sua bicicleta, mas que só funcionaria se ele estivesse 
pedalando. Então ele disse que quanto mais rápido eu pedalava, 
mais brilhante a luz ficava. Este parece ser o caminho do 
evangelho, é que se estamos nos lembrando e continuamos 
pedalando, a luz fica mais brilhante. 

Hank Smith:  04:25  Estou interessado no Deuteronômio onde o Senhor diz: "Não 
me esquecerei de você". Esse não é o problema. O problema é 
que você me esquece". Você vai se esquecer de mim". Então 
Moisés repetidamente diz: "Cuidado para que você não se 
esqueça". Isso é Deuteronômio 6:12. Diz novamente em 
Deuteronômio 8, versículo 11: "Cuidado para que não te 
esqueças". Mesmo algo como uma aliança ou vestimenta de 
casamento ou o sacramento, como você disse é, lembre-se, 
lembre-se, lembre-se. Conheço sua tendência a esquecer, então 
você precisa se lembrar. 

John Bytheway:  05:04  Você se lembra da Irmã Julie B. Beck, a Presidente Geral da 
Sociedade de Socorro anos atrás, houve uma dessas 
transmissões mundiais ou algo assim, e ela estava dizendo que 
quando ela era adolescente, todas as semanas para a noite em 
casa eles cantavam Amor em Casa. Ela disse, um dia ela 
finalmente disse a seu pai, ela era uma adolescente, ela disse, 
"Por que temos que cantar esta todas as semanas"? Seu pai 
disse: "Quando você tiver aprendido a lição um, passaremos à 
lição dois". Então talvez seja isso o que o Senhor está fazendo 
aqui. "Você poderia, por favor, ter a lição um? Então 
poderíamos ir para a lição dois". 

Hank Smith:  05:42  Isso é engraçado. Quando canto essa canção, eu canto: "Há 
beleza por toda parte quando não há ninguém em casa". 

John Bytheway:  05:47  É realmente tranquilo então. 

Hank Smith:  05:51  Portanto, quando o evangelho se repetir, basta lembrar que não 
é que não podemos inventar material novo; é que isto foi 
projetado para o programa. Se você vir uma cerca elétrica de 
verdade, do tipo que pode realmente lhe machucar, há um sinal 
a cada 3 metros: Não toque nesta cerca. Você pensaria: "Bem, 
basta colocar um letreiro. Eu vou me lembrar". É bom ter essa 
repetição constante da mesma idéia para evitar esses 
problemas e problemas ou para permanecer no caminho certo. 
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John Bytheway:  06:22  Reconhecer que há oposição em todas as coisas. Alguém estará 
tentando fazer com que você esqueça ou distraia você do que é 
bom constantemente, então é bom ter lembretes 
constantemente porque o adversário nunca vai parar de tentar 
nos distrair, nos enganar ou nos estrangular, de usar uma 
palavra do Livro de Mórmon, de nos distrair e esquecer. 

Hank Smith:  06:42  E assim, o Senhor nos deu uma multiplicidade de maneiras de 
lembrar. Está por todo o lado, se olharmos. Bem, esperamos 
que você se junte a nós em nosso podcast completo. Chama-se 
FollowHIM. E esperamos que você se junte a nós na próxima 
semana para outro FollowHIM Favorite. 

 

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

Deuteronomy 6-8; 15; 29-30; 34 followHIM Favoritos Página 4


	21 OT Dr. Bruce Satterfield Deuteronomy 6-8; 15; 29-30; 34 followHIM Podcast SHOW NOTES ENGLISH pt-BR
	21A OT Dr. Bruce Satterfield Deuteronomy 6-8; 15; 29-30; 34 followHIM Podcast SHOW NOTES ENGLISH pt-BR.pdf
	Referências:

	21B OT Deuteronomy 6-8; 15, 29-30; 34 Part 1 followHIM Podcast ENGLISH pt-BR.pdf
	21C OT Deuteronomy 6-8; 15, 29-30; 34 Part 2 followHIM Podcast ENGLISH pt-BR.pdf

	21D Deuteronomy 6-8; 15; 29-30; 34 followHIM Favorites pt-BR.pdf



