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"Ele fez nascer nossos pesares, e carregou nossas tristezas"

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 Isaías pode ajudar os santos dos últimos dias a se lembrarem de seus convênios? A Dra. Jennifer
Brinkerhoff Platt examina a Canção do Servo em Isaías e o poder de lembrar os convênios.

Parte 2:
A Dra. Jennifer Brinkerhoff Platt examina Isaías 50-57 e o chamado do Salvador para o arrependimento e
o chamado para que cada santo fique ou retorne ao caminho do pacto.

Códigos de tempo:
Parte 1
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00:00 Parte 1-Dr. Jennifer Brinkerhoff Platt
01:16 Introdução da Dra. Jennifer Brinkeroff Platt
03:41 Cartilha para ter uma experiência direta com Jesus Cristo
04:59 Leia Isaías lentamente
05:36 Isaías como preparação para a Conferência Geral
08:04 O Livro de Mórmon é o melhor comentário para Isaías
12:06 Isaías é valioso para os nossos dias
14:42 Isaías 42 prediz a reunião de Israel
22:05 Comentário útil de Jacó sobre Isaías
24:05 Isaías 50 inclui uma Canção do Servo e se aplica a nossas famílias
28:39 Elohim e Jeová
32:12 O Servo é Jesus Cristo
35:12 O poder dos convênios
40:22 Lembre-se de Deus
43:30 O Caminho do Pacto
49:02 Fim da Parte I-Dr. Jennifer Brinkeroff Platt
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00:00 Parte II- Dra. Jennifer Platt
00:08 Convite para acabar com o sofrimento
01:47 Comentário de Jacob
05:08 A lembrança do Presidente Nelson sobre nossas três identidades
06:58 Dr. Platt compartilha história sobre ministrar
11:14 Dr. Platt compartilha história sobre uma nova vocação
15:15 Homem de tristezas
18:55 Jesus sofre conosco
24:35 Jesus nos convida a voltar para casa
29:44 O arrependimento é encorajador
31:33 O Caminho do Pacto
34:23 Missão da Igreja
37:34 Metáfora do Caminho do Pacto
41:37 Dr. Platt compartilha a história de um estudante que percebe que há um lugar para todos
45:23 O Dr. Platt compartilha sua jornada como santo e estudioso
50:48 Fim da Parte II-Dr. Jennifer Platt
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Informações biográficas:

Jennifer Brinkerhoff Platt obteve o doutorado da Universidade Estadual do Arizona em psicologia
educacional, com foco na psicologia do desenvolvimento da vida da mulher em contextos rituais.
Sua paixão por aprender e viver o evangelho de Jesus Cristo desde o início a levou ao redor do
mundo, desde as aldeias rurais da Etiópia até os andares das salas de aula primária. Seu lugar feliz
é no templo.
Ela foi instrutora do seminário e do instituto durante dez anos antes de ingressar na faculdade de
educação religiosa da Universidade Brigham Young e agora leciona na BYU- Idaho. Ela é autora e
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oradora pública, tendo apresentado para a BYU Women's Conference, Education Week e Deseret
Book's Time Out for Women events. Atualmente ela atua como presidente da Sociedade de
Socorro em sua participação.
Com 50 anos de experiência em encontros coletivos, ela e seu marido Jed conheceram e se casaram
aos 41 anos de idade. Eles amam a vida em Rexburg, Idaho com uma filha de 8 anos e um filho de
6 anos.

Aviso de Uso Justo:
O Follow Him Podcast com Hank Smith e John Bytheway pode fazer uso de material com direitos
autorais, cujo uso nem sempre foi especificamente autorizado pelo detentor dos direitos autorais. Isto
constitui um "uso justo" e qualquer material com direitos autorais, conforme previsto na seção 107 da Lei
de Direitos Autorais dos EUA. De acordo com o Título 17 da Seção 107 da U.S.C., o material deste
podcast é oferecido publicamente e sem fins lucrativos, ao público ou à Internet para comentários e fins
educacionais e informativos sem fins lucrativos. A isenção de direitos autorais nos termos da Seção 107
da Lei de Direitos Autorais de 1976, é permitido o uso justo" para fins tais como crítica, comentário,
reportagem de notícias, ensino, bolsas de estudo e pesquisa. Nesses casos, é permitido o uso justo.
Nenhum copyright(s) é(são) reivindicado(s).
O conteúdo é transmitido para fins de estudo, pesquisa e educação.
A emissora não obtém nenhum lucro com o conteúdo transmitido. Isto se enquadra nas diretrizes de "Uso
justo": www.copyright.gov/fls/fl102.html.
Nota:
O Podcast Follow Him com Hank Smith e John Bytheway não é afiliado à Igreja de Jesus Cristo dos
Santos dos Últimos Dias nem à Universidade Brigham Young. As opiniões expressas nos episódios
representam apenas as opiniões dos convidados e dos podcasters. Embora as idéias apresentadas possam
variar dos entendimentos ou ensinamentos tradicionais, elas não refletem de forma alguma críticas à
Igreja de Jesus Cristo dos líderes, políticas ou práticas dos últimos dias.
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Hank Smith:

00:01

Bem-vindo ao FollowHIM, 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. Gostamos de
rir, queremos aprender e rir com você, pois juntos o seguimos.

Hank Smith:

00:20

Olá a todos. Bem-vindos a mais um episódio do FollowHIM.
Meu nome é Hank Smith. Eu sou seu anfitrião. Estou aqui com
meu belíssimo co-apresentador John Bytheway. John, você tem
pés lindos porque Isaías diz: "Quão belos são os pés sobre as
montanhas que trazem boas notícias". Esse é você, John. Você é
uma pessoa linda de pés porque traz boas notícias.

John Bytheway:

00:46

Honestamente, eu nunca fui chamado assim antes, mas hoje
estou gelando com o meu Dr. Scholl's -

Hank Smith:

00:53

Tenha pés bonitos.

Hank Smith:

00:57

Olá John, estamos em outra seção de Isaías e precisávamos de
um especialista para se juntar a nós. Quem está aqui conosco
hoje?

John Bytheway:

01:05

Bem, isto é divertido, Hank, porque anos atrás trabalhamos em
um livro com um grupo de amigos, este livro Suit Up em 2013
para preparar uma missão, e Jennifer se juntou a nós neste
livro. Estamos com a Dra. Jennifer Brinkerhoff Platt. Deixe-me
apenas compartilhar um pouco de informação com nossos
ouvintes sobre ela.

John Bytheway:

01:24

Ela obteve o doutorado da Universidade Estadual do Arizona em
psicologia educacional, com foco na psicologia do
desenvolvimento da vida da mulher em contextos rituais. Sua
paixão é aprender e viver o evangelho de Jesus Cristo de baixo
para cima, levou-a ao redor do mundo desde as aldeias rurais
da Etiópia até os andares das salas de aula primária. Seu lugar
feliz é no templo. Esse é um lugar muito feliz. Ela foi instrutora
do seminário e do instituto durante 10 anos antes de ingressar
na faculdade de educação religiosa da BYU e agora leciona na
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BYU- Idaho. Ela é uma autora e oradora pública. Ela é
apresentada na Semana de Educação da Conferência de
Mulheres da BYU. Atualmente ela serve como presidente da
Sociedade de Socorro em sua participação.
John Bytheway:

02:07

Com 50 anos de experiência em encontros coletivos, ela e seu
marido Jed conheceram e se casaram aos 41 anos de idade. Eles
amam a vida em Rexburg, Idaho. Eles têm uma filha de oito
anos e um filho de seis anos de idade. Você pode seguir
Jennifer. Ela tem um blog chamado Connecting with Christ e um
de seus livros mais recentes, Living Your Covenants Every Day
(Vivendo seus convênios todos os dias). Ela falou na conferência
da Páscoa da BYU. Todos aqueles que você pode encontrar
online. Mas estamos realmente felizes em vê-la novamente,
Jennifer. Seja bem-vinda, obrigada por se juntar a nós hoje.

Dra. Jennifer Platt:

02:37

Obrigada. É tão bom ver vocês. É divertido estarmos juntos.

John Bytheway:

02:41

Sim, estamos gratos por estar aqui. E eu ficaria negligente se
não gritasse para minha irmã Jennifer Johnson, que adora
Jennifer Brinkerhoff Platt, Dr. Platt. Apenas a adora, e eu
também a adoro. Para minha irmã, é esta falta de idolatria. Um
pouco demais. Jennifer, olá da Jennifer. E Jennifer, se você está
lá fora ouvindo, eu fiz minha devida diligência e disse oi para
sua pessoa favorita.

Dra. Jennifer Platt:

03:08

Ela me disse para ter certeza de dizer que ela também é minha
pessoa favorita, acima de vocês duas.

John Bytheway:

03:13

Está bem, eu entendo. Eu tenho pés bonitos, mas fora isso, não
há muito.

Hank Smith:

03:23

Ei Jennifer, estamos no livro de Isaías e tantos membros da
igreja, quando ouvem Isaías, pensam: Oh não, eu não posso
fazer isso. Portanto, contamos com você para nos acompanhar
nestes capítulos, Isaías 50 a 57, e para nos mostrar como eles
realmente podem brilhar para os leitores.

Dra. Jennifer Platt:

03:41

Acho que isso é importante. Um dos meus dons é ser comum e
muito simples e claro, e espero que façamos isso hoje. Uma
coisa para a qual quero chamar a atenção de nossos
telespectadores é o timing. O momento de quando estamos
estudando "Venha me seguir". Estamos na semana que
antecede a conferência geral. E para que possamos pensar
sobre isso, meu convite seria usar Isaías 50 a 57 como cartilha e
preparação. Que esta é realmente uma oportunidade de ter
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uma experiência direta com Jesus Cristo para nos preparar para
a conferência geral.
Dra. Jennifer Platt:

04:16

Na verdade, adorei a maneira como o Presidente Nelson, em
sua última palestra, se uniu a nós. Ele é impressionante na
forma como nos pede para dar a Deus uma parte justa do nosso
tempo, e prometeu que, assim como nós, veríamos um impulso
espiritual positivo. E assim eu pensaria que, se nada mais,
vamos convidar Isaías para nos ensinar e para nos ajudar a estar
preparados para receber seu profeta vivo e para estar
preparados para Jesus Cristo.

John Bytheway:

04:45

Eu adoro isso. Que grande introdução. O que você costuma
dizer a seus alunos antes de estudar Isaías? Existe algum
histórico? Há algo que você gosta, aqui está o que você precisa
saber antes de ler os capítulos de Isaías? Você já fez isso ou
devemos simplesmente entrar?

Dra. Jennifer Platt:

04:59

Não, você aposta com os capítulos de Isaías, um é ir devagar. A
doçura de Isaías está no lento, e assim não se sentir frustrada
com o número de capítulos e ficar satisfeita em pegar apenas
alguns versículos. Por isso, vá devagar, leia-o em voz alta. E
assim é onde o estudo familiar se torna tão poderoso, e para
usar o Livro de Mórmon. Nossos capítulos de hoje estão no
Livro de Mórmon, e o maior comentário sobre Isaías está no
Livro de Mórmon.

John Bytheway:

05:31

Temos aqui uma ótima configuração. Quer ir a 50? Você quer
começar em 51?

Dra. Jennifer Platt:

05:36

Na verdade, posso tomar um minuto? Quero falar um minuto
sobre esta preparação para a conferência. Tive este
pensamento muito doce de que, ao passar por Isaías 50 a 57, e
ao me preparar para a conferência geral, estou vendo estas
conexões realmente poderosas. Que o que estamos estudando
hoje tem a ver com a reunião de Israel. Tem muito a ver com a
reunião de Israel, e esse é o foco do Presidente Nelson. É o foco
de todos os profetas.

Dra. Jennifer Platt:

06:03

Voltar um pouco para abril de 2017. Na última palestra do
Presidente Monson, ele convidou a igreja a ler o Livro de
Mórmon. Ele disse: "Eu quero que você estude e pondere o
Livro de Mórmon todos os dias. E, ao fazê-lo, estaremos em
condições de ouvir a voz do espírito, de resistir à tentação, de
superar a dúvida e o medo e de receber a ajuda do céu em
nossas vidas". Agora, seis meses depois, na conferência geral de
outubro, o Presidente Nelson, o presidente do quórum, relatou
sua experiência de leitura do Livro de Mórmon.
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Dra. Jennifer Platt:

06:37

Eis o que o Presidente Nelson disse, e a conversa se chamou O
Livro de Mórmon, como seria sua vida sem ele? "Desde o
desafio do Presidente Monson há seis meses, tenho tentado
seguir seus conselhos. Entre outras coisas, fiz listas do que é o
Livro de Mórmon, o que afirma, o que refuta, o que cumpre, o
que esclarece e o que revela". Como estamos estudando Isaías,
é exatamente isso que o Livro de Mórmon faz. Depois ele
continua: "Olhar o Livro de Mórmon através destas lentes tem
sido um exercício perspicaz e inspirador". Eu o recomendo a
cada um de vocês". Bem, não foi senão alguns meses depois
que o Presidente Nelson é agora o profeta e presidente da
igreja. Ele está sentado no Templo de Salt Lake implorando que
entremos no caminho do pacto e que fiquemos.

Dra. Jennifer Platt:

07:30

Agora, todos nós ficamos muito entusiasmados em assistir ao
que poderíamos chamar de mudanças, mas na verdade são
apenas esclarecimentos de verdades que encontramos no Livro
de Mórmon. Eu tenho prestado atenção a isto ao longo destes
anos e dito, eu me pergunto se a experiência do Presidente
Nelson com o Livro de Mórmon foi sua preparação para ser o
presidente, ministrando, o nome da igreja, o culto no lar. Tantas
coisas que estamos enfatizando e enfocando agora, são
encontradas no Livro de Mórmon.

Dra. Jennifer Platt:

08:04

Portanto, meu ponto é que, se eu conseguir juntar isto, até
mesmo o profeta está se beneficiando da conferência geral e
obedecendo ao profeta. Aqui está o Presidente Nelson
obedecendo ao Presidente Monson. Segundo, o Livro de
Mórmon vai nos dar muita clareza. Que vai haver este foco e
esta verdade direta que nos trará a Jesus Cristo como nenhuma
outra coisa. E assim, quando estamos estudando Isaías, eu diria
até, eu sou da velha guarda, uso ainda as escrituras em papel,
entro nas escrituras e antes mesmo de começar, marque cada
referência do Livro de Mórmon. Vá para o título do capítulo 50 e
você verá que isto está no Livro de Mórmon. Este é Jacob. E
assim, escreva Jacob ali.

Dra. Jennifer Platt:

08:51

Entre em Isaías 53 e você vai ver Mosias 14, marque e diga: Este
é Abinádi. E então você chega ao próximo, e aqui está o próprio
Jesus, que ele vai nos dar isso em Isaías 54 que aqui está o
próprio Jesus. Então podemos pegar o Livro de Mórmon e dizer,
lado a lado, vamos estudar isto. Vamos ver o que eles têm para
nos ensinar e como eles serão o melhor comentário. Não há
melhor comentário do que o Livro de Mórmon.

John Bytheway:

09:24

Adoro que tenhamos um profeta comentando sobre um
profeta. E assim, quando Abinadi cita Isaías 53, e nós falamos
sobre isso, e depois nos dá uma visão adicional, é como, oh,
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quão maravilhoso é ter Abinadi comentando sobre isso. Mas eu
quero voltar ao que você disse sobre o Presidente Nelson
porque ele falou, se bem me lembro, eles até mostraram uma
foto do Presidente Nelson, parecia que estava em um pátio,
apenas com seu Livro de Mórmon para fora e seu bloco amarelo
e tudo mais. E eu pensei, olha só. Aqui está o Presidente Nelson
escutando o Presidente Monson e fazendo isso literalmente. E
isso me fez sentir como se eu tivesse que levar isso tão a sério.
Como você acabou de dizer, aqui está o Presidente Nelson
escutando o Presidente Monson. Eu vou fazer isso. O profeta
acabou de dizer isto.
John Bytheway:

10:11

O que eu indiquei aos meus alunos, aquela palestra de outubro
de 2017, é que se você olhar na edição da conferência do Ensign
ou on-line naquela palestra, no final nós temos, ela apenas diz
as listas do Livro de Mórmon do Presidente Nelson. E todos eles
estão lá, pontos de bala. O Livro de Mórmon confirma, e então
ele tem esses itens. O Livro de Mórmon refuta, e então ele tem
um monte de itens. Rapaz, vai descobrir isso porque não fazia
parte da palestra, mas está na edição da conferência. E você
pode ver que o Livro de Mórmon confirma, refuta, revela coisas
novas, esclarece, e esses pontos de bala são realmente úteis.
Para que o Presidente Nelson comente, é por isso que temos o
Livro de Mórmon é um tesouro, no final dessa palestra. Você
tem que ir ao Alferes ou online para encontrá-lo. Agora se
chama A Liahona, mas depois foi o Ensign.

Hank Smith:

11:02

Podemos ligar que em nossas notas de show eu apostei John,
followhim.co. Aposto que poderíamos encontrar um link para
isso para que fosse fácil para as pessoas encontrarem.

John Bytheway:

11:09

Eu uso isso para começar minha classe Religião 275. Aqui está o
Presidente Nelson dizendo: "Quais são as doutrinas e
ensinamentos do Livro de Mórmon? E aqui está um monte de
pontos realmente concisos sobre isso.

Hank Smith:

11:22

Sim, a outra coisa que pensei, Jennifer, é quando o Salvador
vem aos nefitas que ele poderia dizer, é claro, e ele cita um
capítulo completo de Isaías, e é Isaías 54. Assim, por mais que
amemos Isaías 53 com Abinádi, por mais que amemos Isaías 54
e o que o Salvador tem a dizer sobre ele e por que ele até o
citaria para eles.

Dra. Jennifer Platt:

11:44

Estes capítulos ganham vida, mais uma vez, neste recente
estudo, tem sido nos últimos dias. É o que nos diz Néfi. Ele nos
convida a isso. Que ele diz que estes serão claros para todos
aqueles que estão cheios do espírito da profecia, e então ele
continua nos dizendo o quanto ele ama a simplicidade. E assim

Isaiah 50-57 Parte 1 followHIM Podcast Página 5

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

novamente, o Livro de Mórmon vai ser aquele comentário para
nos ajudar a tornar Isaías mais claro.
Dra. Jennifer Platt:

12:06

A outra coisa, isto é 2 Néfi 25:8 de Néfi, ele nos diz que
precisamos saber que eles valem para os filhos dos homens e
aquele que supõe que eles não valem e confina as palavras ao
meu próprio povo. "Pois eu sei que eles serão de grande valor
para eles nos últimos dias". Pois naquele dia eles os
entenderão. Por isso, para o bem deles, eu os escrevi". E por
mais que que queiramos conhecer o contexto de Isaías e seu
tempo, precisamos conhecer nosso contexto. E para poder
dizer, aqui estamos nós nos últimos dias, é isto. E o que estou
fazendo para cumprir estas profecias? O que estou fazendo para
ser um grande protagonista neste encontro que está sendo
ensinado aqui? Será que sei o que estamos sendo convidados a
fazer? E estou ficando realmente claro na maneira como estou
vivendo minha vida?

Hank Smith:

12:58

Isso é fantástico. Muito bem, Jen, como você quer saltar para
Isaías 50? Acho que você quer começar no Livro de Mórmon.

Dra. Jennifer Platt:

13:05

Sim, eu sei. Quero convidar o Espírito Santo a nos ajudar e a nos
ministrar que podemos viver no dom da profecia e que espero
que cada um de nós, neste momento, esteja implorando por
sua influência. Também espero que desejemos uma experiência
direta com Jesus Cristo hoje. Que tenhamos essa oportunidade.
Elder Holland disse isto. Você se lembra disso? Ele disse: "Meu
desejo hoje é que todos nós, não apenas aqueles que são
pobres de espírito, mas todos nós, tenhamos experiências
pessoais mais simples com o Salvador". Às vezes buscamos o
céu de forma muito obliqua, concentrando-nos em programas
ou na história ou na experiência de outros. Essas são
importantes, mas não tão importantes quanto a experiência
pessoal, o verdadeiro discipulado e a força que vem da
experiência em primeira mão a majestade de seu toque".

Dra. Jennifer Platt:

13:53

Isso é o que Isaías nos traz hoje, Jesus, direto. Só quero ser tão
claro que esse é o nosso objetivo, é Ele. E que o Espírito Santo
nos ministrará. Ele vai entregar isso aos nossos corações. Cada
um de nós o reconhecerá de nossas próprias maneiras.
Permanecer nisso e saber que estamos experimentando o
Salvador e sua obra.

Dra. Jennifer Platt:

14:19

Então, vamos voltar atrás. Eu sei que na semana passada
estudamos Isaías 49, mas precisamos inserir estes capítulos em
Isaías 49. Não pode simplesmente retomar isoladamente.
Temos que encontrar Jesus e vamos começar por aí. Na
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verdade, mesmo Isaías 48, o primeiro capítulo citado no Livro
de Mórmon.
Hank Smith:

14:40

1 Néfi 20.

Dra. Jennifer Platt:

14:42

E assim, usando novamente este tema do Livro de Mórmon,
então voltaremos lá. E isto é, Isaías 48 é a apostasia de Judas. E
depois vamos entrar no capítulo 49, que vai estabelecer a
dispersão e a reunião. Monte Nyman, ele disse que o capítulo
49 é um dos capítulos mais importantes de todo o livro de
Isaías. Por quê? Porque vai predizer a missão dos santos dos
últimos dias e o destino da terra da América. É aqui que vamos
entrar em cena com a restauração. Néfi vai comentar sobre
Isaías 49. Nós vamos abordar a questão.

Hank Smith:

15:20

Sinta-se à vontade para. Sim.

Dra. Jennifer Platt:

15:22

Néfi, quando fala de Isaías, ele o chama de profeta. E mais uma
vez, quero dizer que falamos muitas vezes para Néfi que Isaías
foi para ele como Joseph Smith é para nós, e que existe esta
conexão de parentesco. Vejamos 1 Néfi 22. Um de vocês vai nos
ler isso, das 22:15 às 17? E isto vai nos dar uma seqüência entre
a dispersão e os capítulos nos quais estamos prestes a saltar. 1
Néfi 22:15 até o 17.

Hank Smith:

15:53

Muito bem, John, é a sua vez.

John Bytheway:

15:54

"Porque eis que diz o profeta, vem rapidamente o tempo em
que Satanás não terá mais poder sobre os corações dos filhos
dos homens". Pois logo virá o dia em que todos os orgulhosos e
os que fazem maldades serão como restolho e o dia em que
deverão ser queimados. Pois logo virá o dia em que a plenitude
da ira de Deus será derramada sobre todos os filhos dos
homens. Pois ele não sofrerá que os ímpios destruam os justos.
Portanto, ele preservará os justos por seu poder, ainda que seja
necessário que a plenitude de sua ira venha e os justos sejam
preservados até a destruição de seus inimigos pelo fogo.
Portanto, os justos não precisam temer, pois assim diz o
profeta, eles serão salvos, mesmo que seja como pelo fogo".

Dra. Jennifer Platt:

16:40

Este estabelecimento Nephi está nos dando que vamos estar
nesta batalha, e aqui estamos nós agora mesmo nos últimos
dias, mas vai haver salvação. Nós vamos ser salvos. Com esta
estrutura, com este pano de fundo de dizer, está bem, temos
Israel disperso e vamos precisar de algo para juntar isto. Jesus,
nós precisamos de Jesus. E então Jacó vai entrar em cena.
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Dra. Jennifer Platt:

17:03

Eu quero pular para 2 Nephi seis. Vemos a família de Lehi
fraturada. Ele morreu, e a família está dividida. E realmente
essa é uma metáfora tão grande para entender a dispersão e a
reunião, que a família de Deus está fraturada. E que somente
através de Jesus Cristo a família pode ser reunida de novo e
redimida. Então Jacó é agora nomeado profeta, como professor,
e ele diz em 2 Néfi 6, versículo 3, que está ansioso. Ele está
preocupado conosco e é desejado pelo bem-estar de nossas
almas.

Dra. Jennifer Platt:

17:40

E assim ele diz, este é o meio de 2 Néfi 6:3: "Eu vos exortei com
toda diligência e vos ensinei as palavras de meu pai e vos falei
sobre todas as coisas que estão escritas a partir da criação do
mundo". Este é um livro tão bom para o que ele vai fazer em 2
Néfi 9, que é o outro lado dos capítulos de Isaías que ele está
usando, para poder ver que temos que ter uma grande visão do
plano. E tudo isso é a experiência mortal. Por isso, ele está
levando-o de volta à criação.

Dra. Jennifer Platt:

18:12

"Agora, eis que eu vos falaria", este é o versículo quatro, "sobre
as coisas que são e que virão". Portanto, eu vos lerei as palavras
de Isaías e são as palavras que meu irmão desejou que eu vos
falasse". Você vê este Presidente Monson, Presidente Nelson,
Jacob e Néfi, que há esta obediência, há esta fraternidade que
eu quero fazer o que me é pedido. "São as palavras que meu
irmão desejou que eu falasse a vocês". E eu falo a vocês por
amor a vocês. Para que possais aprender e glorificar o nome de
vosso Deus". Essa não seria uma boa pergunta para a
conferência? O que eu preciso aprender e como posso melhor
glorificar o nome de Deus?

Dra. Jennifer Platt:

18:55

"E agora as palavras que vou ler", versículo cinco, "são as que
Isaías falou a respeito de toda a casa de Israel". Portanto,
podem ser comparadas a vós, pois sois da casa de Israel". E há
muitas coisas que foram ditas por Isaías, que podem ser
comparadas a vós, porque sois da casa de Israel". O que vos
impressiona lá dentro? Quando vocês vêem isso e pensam, ok,
aqui estamos nós entrando em Isaías, alguma coisa chama sua
atenção?

John Bytheway:

19:23

Versículo 23, creio, antes de entrar nesses dois primeiros
capítulos de Isaías.

Hank Smith:

19:28

Este sempre me faz rir quando Jacob se levanta e diz: "Recebi
uma tarefa do meu irmão. Posso apenas ouvir o público, vamos
adivinhar. Você vai falar sobre Isaías. Porque se Néfi tiver uma
chance, é quem ele vai usar. E agora ele passou isso para seu
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irmão. Se você tiver a chance de falar com o povo, use Isaías.
Fale com eles sobre Isaías.
Hank Smith:

19:52

É tão interessante para mim que eles estão tão entusiasmados
com isso. E ainda para Israel dos dias modernos, para alguns
membros da igreja, incluindo eu às vezes, eu sou como,
Realmente? Você tinha mais alguma coisa que pudesse usar?
Então, quando Jacob começa, ele diz: "Estas são as palavras".
Para onde ele vai? Ele diz: "Assim diz o Senhor Deus, 'eis que
levantarei minha mão para os gentios'". Onde fica isso então?
Jacó começa em 49:22?

Dra. Jennifer Platt:

20:20

Sim. E então ele vai nos dar um pouco mais de contexto. E acho
que mesmo compreendendo, nós vamos ouvir muito isso, vocês
são a casa de Israel. Eu não sei o que isso significa para cada um
de nós. Mas acho que esta é uma boa oportunidade para dizer,
preciso ir buscar minha bênção patriarcal e lembrar que tenho
uma declaração de linhagem lá. E que essa linhagem afirma que
eu sou da casa de Israel, e que há dons e bênçãos associadas e
advertências ali declaradas para me mostrar como fazer o
trabalho da reunião. E para lembrar disso. Há outra coisa que
Jacob vai fazer aqui que importa. O versículo 10, eu acho, é uma
definição muito sucinta de dispersão. E está endurecendo os
corações e endurecendo os pescoços. E assim não tem que ser
físico. É muito sobre o estado do meu coração e onde eu estou.

Dra. Jennifer Platt:

21:17

E então, em 11, ele nos diz que a reunião é quando chegamos
ao conhecimento do redentor. Estaremos reunidos novamente
para as terras de nossa herança. E assim o conhecimento de
Cristo, conhecendo Cristo, e temos que realmente articular o
que significa o conhecimento. Para poder dizer, Ok, eu quero
estar reunido. Certo, preciso conhecê-lo. E eu acho que isso
conota uma intimidade, uma proximidade, uma familiaridade. E
mais uma vez, isto realmente nos leva aonde vamos com estes
capítulos de Isaías.

Hank Smith:

21:52

Sim. Então ele só cita alguns versos e depois continua a dar um
comentário sobre o que acabou de ler. Então isso testemunha o
que você nos disse antes, ou seja, se você quiser entender
Isaías, leia o Livro de Mórmon.

Dra. Jennifer Platt:

22:05

Sim. Absolutamente o melhor comentário. E Jacob, para mim, é
um bom velho amigo. Ele é um quando eu preciso de um bom
impulso doutrinário, ele é um que eu preciso sentar com Jacob
que ele fica ansioso até mesmo. E não sei se ele descreveria da
maneira que eu poderia descrever, mas ele me é familiar. Ele é
um amigo. E por isso seu comentário é claro e útil para
entender aonde ir com isto.
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Hank Smith:

22:32

Sim, isso é interessante porque ele cita a seção de Isaías que o
Senhor levantará um padrão e que os reis serão teus pais
lactantes e que as rainhas serão tuas mães lactantes. Seus
rostos em direção à terra, eles lamberão o pó dos teus pés. E
agora Jacó diz, deixe-me falar um pouco sobre esses dois
versículos que acabo de lhe mostrar. Vai haver uma dispersão.
Estamos vivendo isso. Isso parece ser o que ele está dizendo.
Estamos vivendo esta dispersão. Mas, um dia, haverá uma
reunião. Esse é o versículo 11. Eu vejo que um dia haverá uma
reunião. Ele está recebendo isso de Isaías.

Dra. Jennifer Platt:

23:07

Certo. E que a reunião é conhecer Cristo. Mas não é suficiente
conhecê-lo. E penso que muitas vezes queremos que haja um
Jesus social, onde precisamos conhecer um Jesus doutrinal.
Conhecê-lo é conhecer, sim, o seu amor, mas também a sua lei.
E isso incluirá a celebração de convênios e pactos vivos.

Hank Smith:

23:27

Então Jacob faz esse comentário e então ele pula para citar
Isaías 50. Então ele citou de 49, só um pouquinho, e então ele
está tipo, agora me deixa ir até 50.

Dra. Jennifer Platt:

23:38

Aqui é onde você pode se divertir e colocar o Livro de Mórmon
e a versão do Rei James lado a lado. Eu adoro o livro que Shon
Hopkin e Ann Madsen fizeram onde harmonizaram Isaías. É uma
ferramenta tão legal. Para poder dizer, o que parece com os
Manuscritos do Mar Morto, tradução de Joseph Smith, o Livro
de Mórmon. O que mais eles usaram ali? A versão New Inspired
(Nova Inspiração). Acho que, para nosso bem, vamos apenas
entrar na Bíblia, porque é o que estamos fazendo com o "Vem,
Segue-me".

Dra. Jennifer Platt:

24:05

O que vamos ver com o capítulo 50, bem primeiro eu acho que
vamos prestar atenção aos títulos dos capítulos. Isaías vai falar
como o Messias. E vai haver algumas mudanças na maneira
como Isaías usa a língua do Salvador. Mas desta vez ele vai ser
como, vamos ter aqui uma canção de servo. Vejamos, já
tivemos algumas outras, não é mesmo? Então teremos aqui
uma canção serviçal e algumas belas metáforas. E para mim,
presto muita atenção a qualquer coisa que tenha a ver com a
família. Meu trabalho, minha pesquisa, meu ensino está focado
na proclamação da família. E assim, sempre que vejo algo,
qualquer tipo de metáfora sobre a família, você tem minha
atenção.

Dra. Jennifer Platt:

24:48

Mais uma vez, esta idéia de que somos a família de Deus e
estamos fraturados e Ele nos quer de volta. E essa é a condição
mortal, o estado e a condição. Salvação e exaltação é o nosso
trabalho. Fazemo-lo através da reunião, ajudando as pessoas a
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conhecerem Jesus Cristo. Então, qual é a primeira coisa que
vemos? "Onde está a conta do divórcio de sua mãe? Quem eu
guardei ou qual dos meus credores é a quem eu vendi para
você?". Então, uma mulher divorciada, é uma metáfora. Não é
exatamente o que Isaías está tentando dizer aqui, vou falar com
você sobre uma única mulher divorciada, embora o Senhor se
preocupe com uma única mãe divorciada. Ele está dizendo que
Israel está dispersa. Eu uso esta pequena metáfora ou este
pequeno casal no meu ensinamento. Começo meu primeiro dia
da aula de proclamação da família e digo: Bem-vinda à
Divindade 101. Deus nos quer de volta. Ele quer nos exaltar.
Jesus é o caminho, através da salvação. E que a família é o
contexto.
Dra. Jennifer Platt:

25:50

E quando vemos as coisas dessa maneira, isso é reunir, e
estamos todos em processo. Com esta aula, às vezes pode ser
doloroso. O estudo da família pode ser difícil. Mas quando
vemos este grande quadro, que é o estudo da família de Deus e
de pertencer a ela. De qualquer forma, meu ponto é, preste
atenção a estas metáforas e talvez elas não lhe interessem
como me interessam, mas eu realmente adoro ver o que Deus
faz com pessoas que podem ser marginalizadas, solitárias,
isoladas, ou sentir que podem não se encaixar ou não
pertencer.

Hank Smith:

26:22

Parece-me que ele está dizendo em Isaías 50 versículo um, não
me lembro de ter me livrado de você. Não me lembro de eu o
ter expulsado. É quase sarcástico. Quando foi que eu te
expulsei? Quando foi que eu te vendi? Eu bati na porta.
Ninguém respondeu. Eu tentei fazer amizade com você no
Facebook. Ninguém me amiguou de volta. O que aconteceu? E
ele é como, oh espere, agora eu me lembro.

Dra. Jennifer Platt:

26:49

Bem, e ele está dizendo que meu pacto ainda está intacto.

Hank Smith:

26:52

Sim, ainda estou aqui. Certo?

Dra. Jennifer Platt:

26:54

Meu convênio ainda está intacto e sempre estará. Nós temos
agência e podemos escolher. Podemos decidir onde estamos
com Deus e se vamos nos conectar.

Hank Smith:

27:07

Então a idéia é que eu penso no capítulo 50, versículo um, não é
Jen, eu quero estar conectado a você. Você escolheu o
contrário. "Por suas iniqüidades, vocês se venderam. Pelas
vossas transgressões, vossa mãe foi posta de lado". Eu não me
divorciei de você. Eu nunca deixei o pacto. Você deixou o pacto.
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Dra. Jennifer Platt:

27:26

Bem, veja as perguntas no versículo dois. Que o poder de fazer
uma pergunta. Você pensa quantas vezes somos atraídos pela
Alma cinco porque amamos as perguntas e amamos esta
pergunta. Por isso, decomponha dessa forma. Por que quando
eu vim, não havia nenhum homem? Quando eu liguei, não havia
ninguém para responder? Minha mão está encurtada de todo
que não pode redimir ou não tenho poder para entregar? Essas
perguntas são boas.

Hank Smith:

27:54

O que você diz a eles? Tenho certeza de que você é muito bom
nisto. E até os lembra sobre a secagem do Mar Vermelho e do
Rio Jordão. Alguém se lembra daqueles grandes momentos em
que eu o fiz caminhar através do Mar Vermelho ou através dos
rios Jordão? Alguém se lembra disso?

Dra. Jennifer Platt:

28:11

O pacto está sempre intacto. Ele nos quer de volta. É o trabalho
de exaltação e que ele está muito interessado em que nos
tornemos deuses. Na verdade, vocês já aprenderam essa frase,
Senhor Deus vai aparecer. Vocês a vêem aí? Se vocês a virem
nos versículos 4, 5, 7, 9. Quando ouvi ou li Don Perry pela
primeira vez, ele escreveu um artigo chamado Escola Hebraica.
Está na Revista BYU no verão de 2013.

Dra. Jennifer Platt:

28:39

Eu quero ler isto para você porque, esta idéia então de dizer,
olhe, o pacto ainda está intacto, eu quero você de volta. Mas
então ele vai falar como sempre, o Messias. "Senhor Deus", este
é Don Perry, "é Yahweh Elohim hebreu ou Jeová Elohim". O M,
IM, no final de Elohim, indica uma palavra no plural. Portanto,
palavras como serafim de Cherubim, urim, thummin. Elohim
significa literalmente deuses. "Alguns estudiosos bíblicos não
SUD sustentam que Jeová se origina do hebraico para ser verbo.
Assim, Jeová Elohim, afirmam alguns estudiosos, pode ser
traduzido, ele fará com que ele seja Elohim. O que significa que
ele fará com que os deuses sejam. Para os santos dos últimos
dias, esta tradução literal do Senhor Deus é significativa por
causa de nossa doutrina. A tradução significa que o Senhor é um
criador de deuses. Ou a idéia de que a imortalidade feminina e
masculina pode se tornar como Deus na eternidade. O Senhor
Deus é encontrado centenas de vezes no Antigo Testamento,
ele fará com que os deuses sejam".

Hank Smith:

29:45

Isso é fantástico. Sim.

Dra. Jennifer Platt:

29:47

Isso não é tão legal? E que quando se pensa sobre isso, então,
neste contexto, é através de convênios. É essa idéia que sim, eu
quero estar reunida. Todos os dias eu preciso estar reunido.
Preciso me reagrupar e dizer onde estou? Estou todos em
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convênio vivendo e que quero me tornar um deus. Ele fará com
que eu me torne um deus.
Dra. Jennifer Platt:

30:08

Então vamos brincar um pouco com isso usando esses versos.
Mais uma vez, não sei se você os vê lá. De quatro a nove é onde
você os vê. Então, o que você vê sobre este Senhor Deus?
Algum destaque lá fora?

Hank Smith:

30:20

Quase ouço Isaías dizer: "Ele me acorda todas as manhãs para
me ensinar". Este Deus que pode fazer deuses me deu a língua
dos cultos. Ele disse que eu deveria saber como dizer uma
palavra na época. Ele acorda de manhã pela manhã. Ele
desperta meu ouvido para ouvir como os sábios. Ele me acorda
todas as manhãs para me ensinar.

Dra. Jennifer Platt:

30:41

Isso não é divertido? Bem, e se usarmos a definição que
acabamos de articular para chegar a um conhecimento de Jesus
Cristo, então eu tenho que aprender. Precisa haver um
aprendizado contínuo dele para se tornar como ele.

John Bytheway:

30:57

Jennifer, às vezes nós nos referimos, e você usou esta frase,
uma canção de servo. Você pode explicar isso melhor? Porque
os vemos em todo Isaías, e isso pode ser novidade para alguns
de nossos ouvintes. Foi para mim quando comecei a estudar
Isaías, ouvindo os estudiosos chamá-la de canção serviçal.

Dra. Jennifer Platt:

31:16

Meu entendimento do canto do servo é que ele está falando
como se fosse Jesus. Você sabe o que eu penso é de uma
palestra que Elder Holland deu.

Hank Smith:

31:25

O Messias Inconveniente.

Dra. Jennifer Platt:

31:27

A idéia da canção serviçal é que aqui está este poema ou esta
expressão do meu serviço. Estou entendendo isso bem? É esse
o seu entendimento?

John Bytheway:

31:36

Sim. Eu me lembro da primeira vez que ouvi isso, o que é uma
canção de criado? E depois pensei, ok, canções no Antigo
Testamento, como um Salmo. Ele está sendo poético, ele está
descrevendo algo, mas é sobre este servo. E como temos este
título de capítulo, Isaías fala como o Messias, sabemos quem é
o servo. E às vezes, porque é Isaías, ele pode estar sendo
dualista e falando da casa de Israel como o servo, todos nós,
Israel do Pacto como o servo, outras vezes é o Salvador como o
servo, ou talvez ambos, porque ele é Isaías. Eu apenas pensei
que nossos ouvintes poderiam, agora o que é uma canção de
servo? Talvez queiram saber.
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Dra. Jennifer Platt:

32:17

Acho que o importante com isso, mais uma vez, se estamos
procurando uma aplicação. É ver que é no serviço que nos
tornamos. Que há, e vamos vê-lo em Isaías 53, para ser
quebrado, para ser maleável, para ser levado ao pó e que ele vai
exaltar e levantar, mas que está em seu trabalho.

Dra. Jennifer Platt:

32:40

E uma das coisas que tem sido realmente impressionantes para
mim neste estudo é o número de vezes que o Espírito Santo
acaba de me acotovelar e dizer: "Você vê seus convênios aqui
dentro? Mesmo nisto com o Senhor Deus. Como Hank, você
está falando sobre o trabalho que precisamos fazer para
aprender. Mas mesmo no versículo cinco, ele abriu meu ouvido
e eu não fui rebelde. Eu devolvi o meu aos ferreiros. É uma
rendição. É o uso da agência. Que tantas vezes entramos numa
mentalidade negativa ao invés do poder dentro de nós, porque
somos divinos, porque temos esse potencial. Para ser capaz de
possuir até essa grandeza, ele me ajudará no versículo sete e no
versículo nove. Ele obedecerá, se no versículo 10: "Quem dentre
vós é que teme ao Senhor, que obedece à voz de seu servo, que
caminha na escuridão e não tem luz". Eu posso escolher isso.
Em contraste com o versículo 11, para acender um fogo que se
rodeia de faíscas e caminhar na luz de seu fogo.

Hank Smith:

33:51

Sim, você mesmo tenta fazer isso, não vai funcionar. Você tenta
caminhar na luz de seu próprio fogo, você vai se deitar de
tristeza.

Hank Smith:

33:59

Capítulo 50, eu adoro como ele fica cada vez mais forte. Ele
começa a ver, se o Senhor está comigo, quem vai me confundir?
Verso oito: "Ele está perto que me justifica". Deus está perto:
"Quem vai contender comigo? Quem é meu adversário? Que
Ele chegue perto de mim". Eu amo a confiança de Isaías.
Quando ele vir que eu tenho o Senhor Deus do meu lado, eu
vou vencer. Eu vou ser redimido. Vou ser humilde. Vou virar as
costas para os ferreiros, mas no final eu vou vencer porque sei
quem tenho do meu lado. Essa me parece ser a mensagem do
capítulo 50, a emoção aumenta.

Dra. Jennifer Platt:

34:34

Bem em virtude do pacto. E nós vamos chegar aqui falando
sobre o sábado quando entrarmos no capítulo 56. Mas esta
idéia, eu penso o tempo todo, quando começamos a nos
preparar para o sacramento? No momento em que terminar.
No momento em que terminamos, estamos nos preparando
novamente para que da próxima vez possamos renovar e
lembrar. E que pensar nele, essa bênção de ter sempre o seu
espírito, se nos lembrarmos dele, é ser tomado pelo valor de
face. E esse poder é cada um de nós, se o reivindicarmos, para
podermos ser fortes assim.
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Hank Smith:

35:12

Agora Jennifer, não sei se há aqui um capítulo natural. Às vezes,
esses títulos de capítulo, atrapalham. Porque vai direito a
seguir, ele diz que você está caminhando na sua própria luz.
Esse é o capítulo 50 versículo 11. E ele diz, em vez de fazer isso,
parece-me que em 51 versículo um, olhe para trás, para o pacto
original. Olhe de volta para Abraão e Sara. Não ande na luz de
seu próprio fogo, venha para o fogo do pacto.

Dra. Jennifer Platt:

35:40

Isso mesmo. E para voltarmos a Abraão, o que sabemos sobre o
Pacto Abraâmico? E o que isso significa para nós ter as bênçãos
da posteridade, o poder do sacerdócio em nossas vidas? As
promessas que estão à nossa disposição em virtude da
convivência com o Pacto. É realmente aqui que entra a história
da família, que sim, sabendo que pertencemos a Abraão, volte à
sua bênção patriarcal, direi novamente, e verei essa bênção de
pertencer, que há uma declaração de linhagem que diz que
você é a semente de Abraão como está dizendo no versículo
dois do capítulo 51, "Abraão, seu pai e a Sara que o suporta,
pois eu o chamei sozinho e o abençoei e o aumentei". E a
mesma bênção é a nossa para ser aumentada.

Dra. Jennifer Platt:

36:30

Quando eu conheço minhas gerações, quando conheço os
nomes. Esta é uma das coisas que fiz: levei cinco gerações de
avós e bisavós e assim por diante e tenho todos eles em meu
calendário no meu telefone para saber quando são seus
aniversários e quando são seus aniversários. E então eu vou ter
o pop up. E esse é o lembrete do dia de hoje para estudar
especialmente essa pessoa. Para conhecê-los, para conectá-los
com quem sou e com minha linhagem. O mesmo é verdade com
Abraão, para se conectar de volta e conhecer Abraão.

Hank Smith:

37:05

Então, em vez de andar na luz do meu próprio fogo, por que eu
não ando na luz do fogo que o Senhor providenciou? Ele os
lembra das promessas que ele fez a Abraão. Como no versículo
três, "Pois o Senhor consolará a Sião". Ele confortará todos os
seus lugares de desperdício". Ele fará dela um deserto como o
Éden e seu deserto como o jardim do Senhor". O que o mundo
pode oferecer? O que pode oferecer a luz de seu fogo, a partir
do 50 versículo 11, que se compara ao 51:3, o que o Senhor tem
a oferecer?

Dra. Jennifer Platt:

37:34

E, de fato, olhemos para essas palavras, eu e meu e eu. Versos
quatro a 16, eu diria que vamos circular e destacar essas
palavras, Eu, meu, para poder ver isso, Hank, é tão doce. Eis o
que ele oferece e "Escutem-me, meu povo". Versículo quatro:
"Dai-me ouvidos, ó minha nação, porque de mim procederá
uma lei". E para aprender a amar essa lei, para acarinhar e viver
a lei de Deus. "Minha justiça está próxima". No versículo cinco,
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"Minha salvação já saiu". E nele vai. "Esperem em mim e no
meu braço confiarão". No meio do versículo seis, "Mas minha
salvação será para sempre e minha justiça não será abolida".
Você tem que escolher. Caminhe comigo e isto é tudo seu.
Caminhe por sua conta...
Hank Smith:

38:34

Sim, caminhe com a luz de seu próprio fogo. Experimente. E ele
o chama de faíscas. Ande com suas próprias faíscas se você as
quiser, mas veja o que o Senhor lhe oferece.

John Bytheway:

38:45

E as faíscas são tão breves, elas têm tão pouca iluminação e
depois se foram. E a luz de Deus é muito mais constante. Eu
gosto desse versículo um é talvez uma maneira de Isaías dizer
que você é um chip do velho bloco. Mas você sabe o que eu
adoro no versículo dois aqui, o pacto Abraâmico não acontece
sem Sara. E eu adoro que ele diga: "Olhe para Abraão, seu pai, e
para Sara, que o suporta". Eu adoro que este pacto Abraâmico,
talvez pudéssemos chamá-lo de Pacto Abraão/Sara. Só adoro
que ele mencione, isto não acontece sem Sara. E nós
conhecemos sua história, e sabemos que lhe foi prometida esta
posteridade. E então Sara por um longo tempo não teve filhos.
E por isso eu adoro que ele mencione os dois lá. Acho que isso é
significativo.

Hank Smith:

39:35

Sim.

Dra. Jennifer Platt:

39:35

Continua aquela metáfora familiar que eu tanto amo. Que, em
tal contraste com a carta de divórcio de sua mãe, aqui está uma
família intacta, mas que não foi fácil para eles. Que havia tempo
e trabalho. E acho que às vezes esquecemos o propósito de um
estado caído. Que estamos destinados a lutar. Que estamos
destinados a nos tornar deuses, e que vai haver muito trabalho
para chegar lá. Hank, fale-nos do versículo sete.

Hank Smith:

40:03

Gosto do que você disse lá. Quando se olha para Abraão e Sara,
não se olha para a perfeição. Eles lutaram. Não foi uma coisa
fácil. Eles foram abençoados tremendamente, mas eles foram
abençoados através de suas lutas. É quase como se ele estivesse
dizendo, você pode voltar atrás e ler Gênesis e realmente
aprender? Não se esqueça da história deles.

Hank Smith:

40:22

E eu adoro onde ele diz no versículo sete: "Escutai-me". Escutaime". Por que você está procurando outros lugares? Escutemme. Eu posso lhe dar o que você quer. "Vós que conheceis a
retidão". As pessoas em cujo coração está a minha lei". Vocês
sabem disso, eu sei disso. Pare de se preocupar com o que as
outras pessoas pensam. "Não tenhais medo da reprovação dos
homens. Nem tenhais medo de suas repreensões". Isso vai
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passar, mas ponha a força do Senhor. Isto parece ser uma
grande conversa animada.
Dra. Jennifer Platt:

40:51

E um enorme lembrete, um enorme lembrete do que significa
ser um povo do pacto. Eu tenho que me controlar o tempo
todo. Há esta preocupação constante com as influências
horizontais em vez de ir para a vertical. E aquela conexão
vertical que entra em meu coração, que sua lei está aqui e que
eu tenho que desacelerar e ficar quieto e realmente receber
esse poder em vez da distração ao meu redor.

Hank Smith:

41:17

Olhe para a vertical, não olhe para a horizontal. Esse é o
versículo sete.

Dra. Jennifer Platt:

41:21

Sim, vá na vertical sobre isto. E esse é o desafio que eu acho que
o Presidente Monson disse uma vez. É melhor olhar para cima.
Não é verdade? Não foi o Presidente Monson? É melhor olhar
para cima. Você vai notar que enquanto levantamos os olhos,
de fato, foi um deles. Então vamos ficar acordados, acordados
algumas vezes. Vai subir três vezes, 9:17 e 52:1.

Hank Smith:

41:42

Jen, isso não lhe diz que Lehi leu Isaías?

Dra. Jennifer Platt:

41:46

Totalmente. Eu acho que sim.

Hank Smith:

41:49

O que é isso? 2 Néfi 1? Essa é a mensagem de Lehi para Laman e
Lemeul. Despertai. Despertai.

John Bytheway:

41:54

Hank, obrigado por mencionar Lehi. Esta idéia de acordar, todos
estes versos que dizem acordar são para pessoas que já estão
fisicamente acordadas. E é um tipo diferente de despertar. Para
lembrar as palavras do Presidente Ezra Taft Benson que disse:
"Devemos ser sacudidos e acordados de uma soneca espiritual".
E eu amo a metáfora de um botão de soneca. Vou me recompor
assim que a escola sair, assim que a escola sair, assim que a
escola sair, assim que a escola sair, e nós nos aproximarmos e
apertarmos nosso botão de soneca espiritual. E este despertar é
seu espírito, você está desperto fisicamente, porque está me
ouvindo, porque está lendo estas palavras. Mas para despertar
espiritualmente para o que está acontecendo, parece que é isso
que cada conferência geral que sinto que estamos sendo
convidados novamente, acorde.

Dra. Jennifer Platt:

42:43

Seu batido vai chegar em 52:2. "Sacuda-se do pó". Levante-se e
sente-se". Eu me pergunto como seria para nós viver realmente,
realmente nossos convênios. Que esta idéia desperte e acorde,
que se fortaleça. Vivemos tão abaixo de nosso privilégio como
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membros do pacto da igreja de Jesus Cristo. E há tal poder que
temos que aproveitar e reivindicar e construir Zion. Sião virá à
tona.
Dra. Jennifer Platt:

43:14

Acho que muitas vezes falamos sobre Sião e não podemos
esperar que Jesus venha limpar esta bagunça, esquecendo que
temos trabalho a fazer para construir e estabelecer isso. E então
ele virá para ajudar e fazer parte disso, mas ele já está muito
presente em nossas vidas.

Hank Smith:

43:30

Ele faz esta bela analogia em 51:9. Mais uma vez, referindo-se à
sua história. Ele diz: "Não és tu aquele que cortou Rahab e feriu
o dragão". Se você apenas sabe que isso é o Egito e o Faraó,
então ele está voltando de coração para o Mar Vermelho lá.
"Não és tu aquele que secou o mar, as águas das grandes
profundezas". Assim, ele não só lhes lembrou de Abraão e Sara,
mas agora os lembra de Moisés e da travessia do Mar Vermelho
e de como ele fez o caminho. Você se lembra disso? Lembra-se
de como eu fiz o caminho? Eu posso fazer isso novamente.
Verso 11. "Os redimidos do Senhor voltarão". Ele meio que
aponta para isso, eu também o farei por você. Eu farei um
caminho.

Dra. Jennifer Platt:

44:10

Sim. E alegria. Você vê a alegria? Isso repetidamente nos dá
essa alegria. E aquele versículo em que você estava há pouco,
versículo 11, há alegria. É para ser encontrado e é alcançável.
Mais alguma coisa lá dentro? Versículo 16, novamente, este
final de livro. "Tu és o meu povo".

Hank Smith:

44:30

Estes capítulos até agora têm sido uma conversa animadora, um
lembrete, voltar ao caminho do pacto. Parece uma conversa do
Presidente Nelson. Se você está fora do caminho, volte ao
caminho. Lembra-se de como Deus tem sido bom no passado?
Volte a esse caminho.

Dra. Jennifer Platt:

44:46

Você já se perguntou sobre o caminho do pacto? Eu adoro esse
visual. Eu amo a linguagem dele. Mas às vezes ouço pessoas
falando sobre isso, e elas descrevem um caminho de ordenação.
Queremos delineá-lo, fazer dele uma lista de verificação. E
assim, está bem, fui batizado, recebi o Espírito Santo, o
sacerdócio e o templo e coisas diferentes. A realidade do
caminho do pacto é que é o trabalho. E de muitas maneiras,
estamos limpando um caminho. Quero dizer, imaginem, às
vezes você vê pessoas na beira da estrada com seus coletes
vestidos e elas estão limpando a estrada. O caminho do pacto é
mais sobre o noivado. Trata-se de viver os convênios. Trata-se
de praticar e de se tornar, do que de um processo delineado. E
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há uma bagunça nisso, porque requer engajamento com outras
pessoas.
Hank Smith:

45:36

Eu gosto disso, Jen.

Dra. Jennifer Platt:

45:38

Conte-me mais. O que é isso?

Hank Smith:

45:39

Bem, eu gosto disso. O caminho do pacto não é uma lista de
verificação de portarias. É viver essas ordenanças. Nunca pensei
nessa idéia de ter meu colete laranja vestido e estou limpando o
caminho, porque fiz promessas.

John Bytheway:

45:54

Sim, eu gosto que o Presidente Nelson tenha falado sobre a
felicidade que temos não são tanto as circunstâncias de nossas
vidas, mas sim o foco de nossas vidas. E eu acho que o foco de
nossas vidas pode ser o caminho do pacto. Estamos
concentrados no Salvador, estando onde deveríamos estar,
tentando viver o evangelho arrependendo-nos todos os dias. E
eu amo a idéia de que um caminho, há muitas ramificações, há
muitas tentações, mas felizmente porque o Senhor, também há
muitas ramificações. E se você não está no caminho do pacto ou
sente que está, há rampa de entrada. Volte.

John Bytheway:

46:27

Gosto do que você está dizendo, Jennifer, que não queremos
fazer disso uma lista de verificação ou uma coisa de ordenança,
mas é essa mentalidade que Martin Harris recebeu: Aprenda
sobre mim, escute minhas palavras, caminhe na mansidão do
meu espírito e, em seguida, esta maravilhosa promessa. Você
terá paz em mim. Adoro que isso tenha sido dado a Martin
Harris, e falamos sobre isso no ano passado, que foi... algumas
grandes decisões. Devo hipotecar minha fazenda para financiar
o Livro de Mórmon? Posso levar o manuscrito de 116 páginas
para mostrar à minha esposa? Posso levar estes personagens a
Charles Anthon? E aqui está o Senhor dizendo: "Martin,
mantenha-o aqui mesmo. É aqui que você encontrará a paz e o
aprendizado de mim e a escuta de minhas palavras". E talvez
essa seja outra maneira de descrever o caminho do pacto,
Jennifer. Obrigada por dizer isso.

Dra. Jennifer Platt:

47:10

Pode apostar. Minha experiência tem sido, ele nunca me deixou
sozinha. Nunca foi assim que a vida foi sempre suave. Mas eu
sei que você é mais feliz quando está vivendo seus convênios. E
que precisa haver um esforço realmente concertado,
concentrado e intencional que eu quero viver meus convênios
hoje. Eu quero ter uma experiência direta com Jesus Cristo. Eu
quero atraí-lo para minha vida. E a vida pode ser confusa. Quero
dizer, fiquei solteiro por muito tempo e, francamente, foi muito
divertido. Eu me diverti muito. Mas aquele pacto, que é um
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levantar de um altar do templo de nosso Deus com meu amor,
nada se compara à chance que temos de trabalhá-lo juntos.
Hank Smith:

48:02

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

00:01

Bem-vindo à Parte 2 de Isaías 50 a 57, com a Dra. Jennifer Platt.

Hank Smith:

00:07

Eu realmente amo o final de 51 onde ele diz: "Agora ouça-me".
Eu posso ouvir um pai. "Ouça-me". Você está em um lugar tão
ruim. Você está aflito, você está bêbado, mas não com vinho.
Deixe-me levar isto de você. Eu tirei de sua mão a taça de
tremor. Posso tirar de você o seu sofrimento. Deixe-me tirá-lo
de você". Há um convite tão bonito. É uma rampa, penso eu,
versos 21 e 22, como diria John. O Senhor diz: "Volte a subir".
Você está sofrendo lá fora. Não há razão para você sofrer lá
fora. Vocês são meu povo; voltem ao caminho".

John Bytheway:

00:46

Oh, posso acrescentar algo a isso, Hank? Esta idéia do que está
no caminho. Acho que foi o Presidente Nelson quem disse, isto
pode ter sido em junho de 2018: "Continue no caminho do
pacto. Seu compromisso de seguir o Salvador, fazendo
convênios com ele e mantendo esses convênios, abrirá as
portas para todos os privilégios espirituais e bênçãos disponíveis
para homens, mulheres e crianças em todos os lugares". E
assim, este mesmo apelo de que as melhores coisas que tenho a
oferecer são encontradas neste caminho.

Dra. Jennifer Platt:

01:18

Tudo o que o pai...

John Bytheway:

01:19

... está neste caminho. Portanto, há em rampas. Suba.

Hank Smith:

01:23

Sim. E se você quer ver milagres como Sara e Abraão, e o Mar
Vermelho, o rio Jordão; você quer ver esses tipos de milagres,
este é o caminho que você tem que seguir. Eu gosto de 51. Isso
foi bom.

Dra. Jennifer Platt:

01:37

Eu também gosto de 51. Eu gosto de tudo. Obrigada. Isto tem
sido tão divertido para mim, ter algo para perfurar bem fundo.
Aceito melhor as tarefas do que ter que criá-las eu mesmo.

Hank Smith:

01:46

Eu também.
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Dra. Jennifer Platt:

01:47

Então Jacob vai terminar sua citação nos dois primeiros
versículos do capítulo 52. E então eu acho que precisamos
escrever ao final do segundo versículo, 52:1-2, eu escreveria à
margem, assumindo que as pessoas usam escrituras de papel, 2
Néfi 9:1-3, que ele vai terminar seu Isaías, e então ele vai lançar
em seu comentário e nos ajudar a ver. 2 Néfi 9; uau, por onde
começamos sequer?

John Bytheway:

02:16

Sim, é um capítulo tão grande.

Dra. Jennifer Platt:

02:18

Por que não lemos 2 Nephi 9:1 e 3 para amarrar isto junto com
o comentário de Jacob?

John Bytheway:

02:25

Muito bem, então este é 2 Nephi 9:1. "E agora, meus amados
irmãos, li estas coisas que talvez saibais a respeito dos
convênios do Senhor que ele celebrou com toda a casa de
Israel. Que ele falou aos judeus pela boca de seus santos
profetas, mesmo desde o início, de geração em geração, até
chegar o tempo em que eles serão restaurados à verdadeira
igreja e ao redil de Deus, quando serão reunidos nas terras de
sua herança, e serão estabelecidos em todas as suas terras de
promessa". Eis que, meus amados irmãos, vos falo estas coisas,
para que vos alegreis e levanteis a cabeça para sempre, por
causa da bênção que o Senhor Deus concederá a vossos filhos".

Dra. Jennifer Platt:

03:06

"Seus filhos". Há a família novamente.

Hank Smith:

03:09

Ele acabou de ler 51 e 52, e esse é seu pensamento final. Eu li
estas coisas para que você possa saber que isto são gerações.
Vai ser... É você e além de você.

John Bytheway:

03:20

Penso que as coisas que estavam incluídas no Livro de Mórmon
eram para os nossos dias, mas também posso sentir que aqui
estão essas pessoas que foram arrancadas das terras de sua
herança e foram dispersas, não por maldade, mas para
preservá-las, para o outro lado do planeta. E eu adoro que eles
estejam sendo constantemente lembrados, nós ainda somos
Israel, e ainda temos que manter nossos convênios. Isto ainda é
quem nós somos. Agora temos um código de área diferente,
mas este ainda somos nós.

John Bytheway:

03:50

Eu adoro esse lembrete. E mesmo quando Jesus vem, ele
continua dizendo-lhes repetidamente: "Vocês são minhas
ovelhas". Vocês são aqueles de quem eu falei ali. Eu não me
esqueci de vocês, e vocês fazem parte deste pacto, que é uma
bênção e um fardo. É uma obrigação, bem como um privilégio
maravilhoso e uma bênção". E sinto que lemos como se fosse
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para nós, mas é também, eles estão dizendo: "Isto é o que
somos". Temos que viver à altura de quem somos".
Dra. Jennifer Platt:

04:20

Bem, da mesma forma que ouvimos essa mensagem hoje. Que
durante toda a dispensação, a mensagem tem sido: "Nós somos
a casa de Israel". E que se pudéssemos apenas reivindicar nossa
verdadeira identidade e ser verdadeiros. E claro, há uma luta.
Nós somos mortais. Estamos caídos. E há condições em um
estado caído. Mas, para voltar atrás, essa é a rota da torneira
para voltar atrás e de novo. Eu sou uma filha amada de Deus. Eu
pertenço à casa de Israel. Nossos filhos todas as noites, quando
rezamos juntos como uma família, quando terminamos a oração
familiar, a alegria da família: "Eu sou amada. Pertenço a uma
família que me ama. Eu sou uma filha de Deus". Quero que
meus filhos saibam tão profundamente, que isso vai governar
quem eles são e como vão viver.

John Bytheway:

05:08

Isso me faz lembrar aquela recente fogueira de jovens adultos
que o Presidente e a Irmã Nelson deram onde ele disse no final:
"Estas são estas três identidades que você se lembra. Você é um
filho de Deus, você é um filho do pacto e é um discípulo de
Jesus Cristo. E para manter esses entendimentos de quem você
é em sua mente".

Hank Smith:

05:28

Parece ser sobre isso que estes capítulos têm sido até agora,
está trazendo-os de volta à memória de quem eles são e o que
lhes é oferecido.

Dra. Jennifer Platt:

05:39

Bem, é incrível. E ainda não acabou é a parte que é tão legal.
Isso como você continua, capítulo 52 e a redenção que virá sem
dinheiro. Vamos receber dinheiro vindo, e como somos
vendidos e coisas diferentes dessa maneira. Mas que não há
necessidade de dinheiro.

Dra. Jennifer Platt:

05:54

Veja o versículo seis, capítulo 52. "Portanto, meu povo saberá
meu nome". Portanto, eles saberão naquele dia que eu sou ele,
que fala: 'Eis que sou eu'". E assim, se ser reunido significa vir a
conhecer um verdadeiro conhecimento do Redentor, aqui
vamos nós. "Quão belos são os pés sobre as montanhas". Aqui
estão seus pés, John. Meu entendimento de belo, não sou um
erudito hebreu, mas um na'a e que é um verbo. Que esta não é
apenas uma bela descrição, mas é uma bela ação.

John Bytheway:

06:31

Oh, que bom.

Dra. Jennifer Platt:

06:33

E, portanto, há uma ilusão. Porque o que você está fazendo?
Seus belos pés estão trazendo boas notícias. Eles estão
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publicando a paz. Eles estão trazendo boas novas do bem. Isto é
ministrar, pessoal. Esta é a maneira de nos engajarmos uns com
os outros no ministério de dizer: "Como posso ajudar a aliviar o
fardo? Para consolar, para sustentar, para abençoar, para
ajudar outras pessoas.
Hank Smith:

06:55

Eu gosto disso. Estou escrevendo isso dentro. "Isto é ministrar".

Dra. Jennifer Platt:

06:58

Mas é, não é? Eu penso o tempo todo em ministrar. E penso em
como é um desafio. Pode ser difícil descobrir como ser um
amigo designado. Meu filhinho voltou da primeira série no
outro dia, com a lista de como ser um bom amigo. Tirei uma
foto dela e vou enviá-la aos presidentes da Sociedade de
Socorro na minha estaca e dizer: "Isto é ministrar". É para ouvir,
e para ser útil, e para me divertir. Mas é também para ajudar a
levantar e elevar a vida de outras pessoas, para ajudar. E não é
algo que nos é atribuído para conhecer alguém dessa maneira?
É o trabalho missionário também. E é a reunião. E é poder dizer:
"Não posso suportar a idéia de você não ter o que eu tenho".
Que ao percorrer estes capítulos anteriores e ver todo o poder e
as promessas, não posso suportar que meu vizinho do outro
lado da rua não saiba disso, não sinta isso, não tenha isso
também em suas vidas.

Hank Smith:

07:56

Estou vendo que sou eu... Tenho certeza que John já pensou
nisso, também, é ver o sacerdote malvado do rei Noé
transformar isto em: "Você nunca deveria estar dizendo às
pessoas que são pecadores. Você não tem pés muito bonitos, se
está dizendo isso às pessoas".

John Bytheway:

08:13

Este é o versículo de Isaías que o rei Noé e seu sacerdote
malvado usaram para tentar cravar Abinádi. Mas o que significa
este verso? "Quão belos são sobre as montanhas os pés dele
que traz boas novas que publicam a paz que traz boas novas do
bem". Eu acho que eles estão tentando dizer: "Abinadi, você é
um tipo de Gus sombrio aqui. Você não soa como um profeta.
Não foi assim que Isaías descreveu um profeta". Para ler a
resposta de Abinádi: "Vocês são sacerdotes e fingem ensinar
este povo? E ainda assim me perguntam o que significam estas
coisas"?

Hank Smith:

08:47

Sim. Você sabe o que isto significa.

John Bytheway:

08:50

O que você está ensinando a essas pessoas? E eles dizem: "Nós
ensinamos a lei de Moisés". "E por que vocês não a guardam?"
E ele prossegue e cita 10 Mandamentos, tudo. Mas o que eu
amo é que Abinadi acaba respondendo à pergunta deles, e ele
usa uma coisa do passado, do presente, do futuro. Eu estou
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olhando para Mosias 15. Ele fala sobre cuja semente, e nós
vamos chegar a isto quando chegarmos a Isaías 53: "Estes são
aqueles cujos pecados ele nasceu". Estes são aqueles por quem
ele morreu para redimi-los de sua transgressão". E agora não
são eles a sua semente? Não são os profetas todos os que
abriram sua boca para a profecia que não caiu em
transgressão?". Quer dizer, todos os profetas santos desde o
início do mundo? "Eu vos digo que eles são sua semente, e
estes são os que publicaram a paz, que trouxeram boas novas
do bem, que publicaram a salvação e disseram a Sião: 'O teu
Deus reina'. E oh, quão belos eram os seus pés sobre as
montanhas". E novamente, "Quão belos sobre as montanhas
são os pés daqueles que ainda estão publicando a paz". E eu
adoro olhar para meus alunos para dizer: "Agora Abinádi vai
falar de você". Mais uma vez, "Quão belos sobre as montanhas
são os pés daqueles que futuramente publicarão a paz".
Hank Smith:

09:58

Will, sim.

John Bytheway:

09:59

"A partir deste momento, daqui para a frente e para sempre".
Eu estava lendo de Mosias 15:12-17. Isto sempre me toca que
Abinádi acaba respondendo à pergunta deles. Portanto, o que
eu adoro nisto é que esta é a pergunta inicial deles para
Abinádi. Ele lhes pergunta o que estão ensinando, e eles dizem:
"A lei de Moisés". Mas então ele lhes ensina que a redenção
vem através de Cristo, cita Isaías 53 para eles, como se
dissessem: "Como vocês poderiam perder isto?". Sim, cumpra a
lei, mas a salvação vem em Cristo. A redenção vem por causa de
Cristo. Cita Isaías 53, mas depois acaba dizendo-lhes, agora, que
são os pés de quem são belos sobre as montanhas. Eles são a
sua semente. Eles são a semente de Cristo. Adoro como ele
responde à pergunta deles, mas ele lhes ensina tudo sobre o
Salvador no meio dela.

Hank Smith:

10:51

Você não adora? Eles citam Isaías 52 para ele, e ele diz: "Eu
posso citar Isaías 53 para você". Não é mesmo?

John Bytheway:

10:59

É uma pergunta muito boa, porque se você tem isso
memorizado.

Hank Smith:

11:03

Sim, 52 parece ser um convite para voltar. Volte, saia da
Babilônia, e desperte e volte para o Deus que quer abençoá-lo.

Dra. Jennifer Platt:

11:14

E parceira em seu trabalho. Faça parte disto. Participe de tudo.
Então, exatamente há um ano atrás, vocês, eu estava me
preparando para um semestre para começar. Tive este aviso
muito claro que me veio à cabeça. Era "Mães que sabem fazer
menos", de Julie Beck. E comecei a processar isso e a pensar:
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"Muito bem, o que pode ser eliminado? O que podemos fazer
para agilizar a vida? Como podemos simplificar um pouco mais
as coisas"?
Dra. Jennifer Platt:

11:42

Exatamente uma semana depois, fui chamada para me
encontrar com minha presidente de estaca. Vou sentar-me com
ele. E eu sabia, eu sabia o que estava por vir. E ele disse: "Você
sabe o que está por vir?". E eu disse: "Sim". E ele disse: "Você
quer dizer isso?" "Não." Ele me convidou. O Senhor me pediu
para servir como presidente da Sociedade de Socorro da estaca.

Dra. Jennifer Platt:

12:01

E isso me deixou perplexa, porque aqui estou recebendo esta
mensagem: "Mães que sabem fazer menos". Como é suposto
isto ser menos? Eu comecei a estudar e a trabalhar. E vocês, eu
adoro o Manual. Eu sou um viciado no Handbook. Qualquer um
que trabalha comigo sabe: "Bem, não pergunte a ela até que
você tenha verificado o Manual". E assim eu fui ao Manual. E
ele diz do Manual, capítulo um: "Serei mais eficaz quando
alinhar meu serviço na igreja com a obra de Deus e do Pai e seu
Filho, Jesus Cristo". E o que me veio tão profundamente foi que
estou me engajando no trabalho de salvação e exaltação. E esta
mãe que sabe, sabe que isso significa que qualquer outra coisa
é uma distração. E eu tive que tomar algumas decisões sobre
fazer menos. E agora eu tenho esta rubrica, e a rubrica é tal
que, o que isso tem a ver com o trabalho de salvação e de
exaltação?

Dra. Jennifer Platt:

12:56

O Presidente Nelson, quando nos pediu para falar de distrações,
disse-nos isto, às irmãs da igreja. Eu tinha que prestar atenção a
isso. Assim, para mim, de muitas maneiras, estes capítulos de
Isaías se tornaram um Manual original de dizer: "Aqui está o
trabalho de salvação e exaltação". E quando vejo o versículo 10
no capítulo 52, "O Senhor fez nu seu braço santo aos olhos de
todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação de
nosso Deus", eu certamente gostaria de ajudá-lo a ver. E eu
gostaria de fazer parte disso ao poder dizer: "Conte comigo".

Dra. Jennifer Platt:

13:32

E assim, fazer parte de algo realmente grande significa que
tenho que entrar em minha vida e fazer algumas perguntas
difíceis sobre o que está me distraindo. E abençoe meus
queridos filhos, eles têm seis e oito anos, que vão citar coisas
como essa. "Bem, mamãe, o que isso tem a ver com o trabalho
de Deus"? E que eu suspeito que Deus às vezes nos chama para
o seu trabalho para nos ajudar a fazer o trabalho mais
importante no treinamento das crianças e ajudá-las a ver.

Dra. Jennifer Platt:

14:02

Então, quando entrarmos nesta próxima Canção do Servo e
contemplarmos o Servo sofredor, que precisamos prestar
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atenção quando entrarmos no capítulo 53 de nossa parte, e
para onde entramos na narrativa, mas também para onde a
associamos. Vejo a linguagem do pacto no sofrimento do
Salvador que nos convida a nos virarmos e confiar. Não há
quebras de capítulo no manuscrito. Então, na verdade, Isaías 53
provavelmente deveria começar, não acha, com o versículo 13
do capítulo 52, certo? "Eis que o meu servo tratará com
prudência". Ele será exaltado e exaltado nas alturas". Veja que
essa palavra é agora um gatilho para eu dizer: "Envolve-te no
que realmente importa, no trabalho de salvação e no trabalho
de exaltação".
Dra. Jennifer Platt:

14:55

Só quero lhe perguntar, este capítulo 53 é tão precioso para
nós. É um texto tão sagrado. O que você mais ama aqui, que
quando você olha para isto e tem uma experiência com o 53?
Quer dizer, estamos pisando terreno sagrado aqui, amigos. O
mais sagrado dos eventos aqui descritos. O que vocês amam?

Hank Smith:

15:15

Bem, aqui está um capítulo que lemos. Passamos pelos
trabalhos padrão um por ano, e há certos capítulos que
aparecem em mais de um, certo? Certos versos que aparecem
em mais de um. Portanto, este é um que o Senhor obviamente
quer que vejamos mais de uma vez a cada quatro anos. E
provavelmente a parte que se destacou para mim nos últimos
anos, como eu a estudei, é o versículo três. "Ele é desprezado e
rejeitado pelos homens, um homem de tristeza e que conhece a
dor".

Hank Smith:

15:46

Penso em quantos de nossos ouvintes são homens e mulheres
de tristeza neste momento, e eles se familiarizaram com o
pesar. Eles não são os melhores amigos da tristeza. Ninguém
quer ser o melhor amigo do pesar. Mas todos os que ouvem ou
já conhecem, ou em breve conhecerão o pesar. Eu acho que há
uma conexão que você pode fazer com o Salvador que ele,
também, foi uma pessoa de tristeza e conheceu o pesar. E ele
carregará suas mágoas no versículo quatro. "Certamente ele
nasceu nossas mágoas". Ele carregará suas mágoas. Ele
carregará essas mágoas. Portanto, ele não só terá suas próprias
tristezas e sua própria dor com a qual está lidando, mas
carregará a sua. Ele carregará a sua. Para mim, aqueles que
conhecem a dor têm realmente se destacado ao longo dos anos.

John Bytheway:

16:37

Isso é lindo, Hank. Entristece-me um pouco: "Nós escondemos,
por assim dizer, nossos rostos dele". Isso é uma rejeição tão
grande. Ele foi desprezado e nós não o estimamos. Éramos
muito maus em estimar quem ele era. Na verdade, ele o diz
novamente. "Nós o estimávamos, abatidos, golpeados por
Deus". Oh, Deus deve estar punindo-o. Mas o que realmente
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estava acontecendo é que ele estava suportando nossas
tristezas e carregando nossas mágoas. E este presente vicário
que Ele nos deu é descrito, então estou tão feliz, Jennifer, você
disse: "Leia-o lentamente". Porque você lê devagar, você
realmente começa a sentir isto como, "Oh." O que Hank estava
dizendo. "Ele foi ferido por nossas transgressões; ferido por
nossas iniquidades. O castigo de nossa paz". Algumas traduções
dizem: "O castigo que nos trouxe a paz", "estava sobre ele". E
com suas listras", provavelmente feridas pelas chicotadas e
flagelações, "estamos curados".
John Bytheway:

17:21

Quando se lê tão devagar, não se pode deixar de ser afetado
por isso, acho eu.

Dra. Jennifer Platt:

17:21

Sim. Sim. Isaías é poderoso na forma como nos atrai para a
narrativa, que quando começamos a ver essa mudança de
pronome de nós e nosso. Eu listei esses, "Nós escondemos, por
assim dizer, nossos rostos dele". Nós não o estimamos. Ele foi
ferido por nossas transgressões, ferido por nossas iniqüidades.
O castigo de nossa paz estava sobre ele. Com suas listras,
estamos curados. Nós, como ovelhas, nos desviamos".

Dra. Jennifer Platt:

18:19

Uma vez tive uma estudante, sua família era pastora de ovelhas.
E ela dizia apenas: "As ovelhas são tão estúpidas". Eu não
conheço ovelhas. Ela apenas dizia: "As ovelhas são tão
estúpidas. Todos eles seguem sua própria direção, mas
conhecem a voz do pastor". E para pensar nessa metáfora,
"Nós, como ovelhas, nos desviamos". Simplesmente estúpidos,
fazendo nossas próprias coisas, distraídos. Fizemos cada um
seguir o seu próprio caminho. "O Senhor colocou sobre ele a
iniqüidade de todos nós". Quem deve declarar sua geração?"

Dra. Jennifer Platt:

18:55

Adorei a maneira como o manual Venha, Siga-me descreveu
isto. Vamos apenas aplaudir os escritores ali pelo trabalho que
fizeram com o Come, Follow Me. Logo na introdução do
parágrafo inicial, onde diz: "Alguém que pudesse derrubar as
paredes da Babilônia seria de fato um poderoso conquistador".
Mas esse não é o tipo de Messias que Isaías descreveu. Jesus
Cristo nos liberta, não apenas abrindo a prisão, mas tomando
nosso lugar lá. Ele nos liberta de nossas correntes de pesar e
tristeza, carregando-as ele mesmo. Ele não nos salva de uma
distância. Ele sofre conosco".

Dra. Jennifer Platt:

19:33

Eu sei que Salvador. E é interessante para mim com este
capítulo, a mudança que fiz em minha maturidade e
crescimento espiritual. Não estou madura, mas em minha
maturidade, que às vezes eu lia com muita culpa e vergonha de:
"Olha que perdedor eu sou". Mas hoje, sinto mais este
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sentimento de: "Quão abençoado sou por conhecer este Jesus".
E muitas vezes, temos uma expectativa por quem ele é e o que
ele deveria ser. E este é quem Ele é, e muito mais um que
redime e salva.
Dra. Jennifer Platt:

20:11

E que ele quer que sejamos parceiros nisso. Ele quer que nós
façamos parte dela. Que quando você olhar, mesmo, nesses
versículos 10 e 12 são os resultados prometidos para ele, que
com essa exaltação, e mesmo no versículo 12, que ele quer
compartilhá-la conosco. Ele vai dividir o despojo com os fortes.
Ótimo. Quero ser forte e fazer parte disso e contar conosco.

Hank Smith:

20:34

Incrível. Os paralelos, também, que vemos. "Ele não abre sua
boca". Sabemos que em Mateus 27, ele foi trazido perante
Herodes e não disse uma palavra. Em Isaías 53:9, "Ele fez sua
sepultura com os ímpios". Que ele foi crucificado entre dois
ladrões. "Com os ricos em sua morte".

John Bytheway:

20:52

Significa José da tumba de Arimatéia.

Hank Smith:

20:56

Há tantos, tantos paralelos aqui. É quase como se você dissesse
que Isaías acabou de testemunhar a crucificação do Senhor. Ele
estava apenas ali escrevendo tudo, observando-o. E aqui está, o
quê, 700 anos de antecedência. 750 anos antes que isso
aconteça.

Dra. Jennifer Platt:

21:14

Mas isso não a pressiona a considerar sua própria experiência
com ele? Esse aqui é Isaías, sim, um profeta que pode vê-lo
futurista. Nós estamos do outro lado dele com um texto escrito.
Poder ficar quieto com isso, sentar-se com isso, com ele, e dizer:
"Ugh, eu vejo, eu vejo". Eis o homem". E poder conhecê-lo e vêlo. E novamente, a reunião é um verdadeiro conhecimento do
Messias. É realmente notável, a bênção que temos de um texto
canonizado, de uma restauração, e de viver na plenitude do
tempo. Portanto, somos bastante abençoados.

Hank Smith:

21:53

Gosto do que você disse lá, Jen, que às vezes lemos este
capítulo e pensamos: "Oh, quão terrível eu sou"? Porque 54 diz:
"Deixe-me pegar essa terribilidade que você sente, essa mulher
estéril que está neste lugar miserável, e lhe mostrar seu futuro".
Isso é o que o 54 é. É esta alegria que o Senhor está vindo agora
para te encontrar. Você quase poderia dizer: "Você que fez isso
com Ele". Ele assumiu suas mágoas. Ele foi ferido por suas
transgressões. Ele foi ferido por suas iniqüidades". E agora, no
capítulo 54, ele virá à sua procura e o levará para casa.
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Dra. Jennifer Platt:

22:30

Bem, e é importante, porém. Aqui está outro lugar onde
entramos no título do capítulo e marcamos 3 Néfi 22, porque o
próprio Jesus Cristo vai citar este capítulo. O Senhor
ressuscitado, o conquistador, o Redentor, e o Salvador. Ele
agora será o único a dizer: "Certo, confio nisto e acredito nisto".
Um pouco como fizemos com Jacob. Eu diria para entrar em 3
Néfi 21 para prefaciar o que vamos obter no capítulo 54. E Jesus
diz, em 3 Néfi 21:6: "Porque assim é que ama o Pai, para que
saia dos gentios, a fim de que ele possa mostrar seu poder aos
gentios. Por esta razão, que os gentios, se não endurecerem
seus corações, para que se arrependam e venham a mim e
sejam batizados". Fazer um pacto, certo? "Em meu nome, e
conheça os verdadeiros pontos da minha doutrina, para que
sejam contados entre o meu povo, ó casa de Israel".

Dra. Jennifer Platt:

23:28

Então, observe a rede. Todos estão convidados. Todos estão
convidados a vir e participar. Não há ninguém fora disto, a
menos que você escolha ficar de fora. "E quando estas coisas
acontecerem", este é 3 Néfi 21:7. "Quando estas coisas
acontecerem, para que tua semente comece a conhecer estas
coisas, será um sinal para eles, para que saibam que a obra do
Pai já começou no cumprimento do pacto, que ele fez ao povo
que é da casa de Israel". Portanto, o capítulo 54 é uma grande
coisa, que o servo sofredor está agora dizendo: "Muito bem,
aqui vamos nós". Vamos ao que interessa e vamos embora".

John Bytheway:

24:10

Há esta idéia que Hank está apresentando, acho que quando
lemos sobre o sofrimento do Salvador e depois somos
convidados por ele, não está tentando nos fazer sentir culpados
com o que ele está dizendo. Acho que é para tentar nos fazer
sentir amados.

Hank Smith:

24:24

Quando você vai de 53 a 54, isso mostra o caráter do Salvador,
que ele não segura esta expiação sobre sua cabeça, como uma
viagem de culpas. "É um presente que eu quero lhe dar".
Porque 54 é este belo capítulo sobre: "Volte para casa. Veja o
que eu tenho para você".

John Bytheway:

24:41

Sim, eu adoro o convite. O convite "venha a Cristo" é um "venha
como você é". Não é: "Venha a Cristo, mas tenha certeza de que
você é perfeito antes de vir". É: "Vinde a Cristo e sede perfeitos
nele". Não é?

John Bytheway:

24:58

Você se lembra da Irmã Chieko Okazaki? Eu tenho uma
declaração favorita dela. Ela disse uma vez: "Jesus não está
esperando que sejamos perfeitos". As pessoas perfeitas não
precisam de um Salvador. Ele veio para nos salvar em nossas
imperfeições. Ele é o Senhor dos vivos, e os vivos cometem
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erros. Ele não se envergonha de nós, não se zanga conosco,
nem fica chocado. Ele nos quer em nossa fragilidade, em nossa
infelicidade, em nossa culpa e em nossa dor". Eu sempre adorei
essa idéia da seqüência. Chegamos como estamos, e então
começa esse processo de ele nos refazer e nos remodelar. Mas
nós viemos como somos. E assim eu amo depois de tudo isso
em 53 que lemos em 54: "Agora venha e vamos fazer o trabalho
juntos". Acho que era isso que você estava tentando dizer,
Hank.
Hank Smith:

25:49

Sim. 54, "Canta, ó estéril, tu que não suportaste". Portanto, aqui
temos uma mulher que não pode ter filhos, que se precipita no
canto e chora em voz alta. "Tu que não trabalhaste com
crianças". Então ele está apenas usando o paralelismo lá
novamente, apenas repetindo a si mesmo. Ele diz: "Porque você
vai ter mais filhos do que qualquer outra pessoa que já
conheceu. É melhor você fazer a tenda grande. É melhor você
mover as paredes. É melhor fortalecer as estacas, porque aí
vêm bênçãos que você nunca pensou". Eu penso no capítulo 53.
Por causa desta expiação, as bênçãos vêm agora do capítulo 54,
porque ele diz a metáfora do marido e da esposa, que Israel é
sua esposa. E o versículo cinco diz: "Pois o teu Criador é teu
marido". O Senhor do anfitrião é seu nome. O Redentor, o santo
de Israel, o Deus de toda a terra, ele será chamado. Ele o
chamará".

John Bytheway:

26:43

E eu amo o versículo sete.

Hank Smith:

26:44

Sim. "Por um pequeno momento", sim, "você foi abandonado".
Você foi abandonado". Mas eu o levarei para casa. Com grande
misericórdia te reunirei".

Dra. Jennifer Platt:

26:53

Então você trouxe sete sobre isto e depois oito: "Com um pouco
de ira, escondi meu rosto de Ti por um momento; mas com
benevolência eterna terei misericórdia de Ti, diz o Senhor".

Dra. Jennifer Platt:

27:05

E então 10, acho que é: "E as montanhas, para as montanhas,
partirão". Aqui está uma canção para você, John. Eu amo esta
canção. "E as colinas sejam removidas, mas minha bondade não
se apartará de ti". Nem o pacto da minha paz será removido". O
Presidente Nelson usou este verso em uma nota de rodapé em
sua última palestra, quando nos falava sobre o impulso. Uma
das coisas que ele nos pediu que fizéssemos é que nos
arrependêssemos. Ele disse: "Não temer ou atrasar o
arrependimento". Satanás se encanta com sua miséria. Encurte
a conversa. Lance sua influência para fora de sua vida. Comece
hoje a experimentar a alegria de adiar o homem natural. O
Salvador nos ama sempre, mas especialmente quando nos
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arrependemos. Ele prometeu que, embora as montanhas
partem e as colinas sejam removidas, minha bondade não se
afastará de ti".
Dra. Jennifer Platt:

27:58

Agora eu sou fã de notas de rodapé, e isso, mais uma vez,
acrescentou sua nota de rodapé. Isto é o que ele diz, Presidente
Nelson. "A bondade é traduzida do termo hebraico hesed," eu
não faço o gutural, "Uma palavra poderosa com profundo
significado que engloba bondade, misericórdia, amor pacto e
muito mais".

Dra. Jennifer Platt:

28:21

E assim, para atrair isso juntos e trazê-lo de volta para onde
começamos, a conferência está chegando, e aqui está sua
chance. Estamos realmente triangulando aqui, não estamos?
Para poder dizer: "Temos Isaías, temos o Livro dos profetas
mórmons, o próprio Jesus". Nós mais do que triangulamos, acho
eu. E então o Presidente Nelson e estes ensinamentos de que
sua bondade não irá partir. E temo que tenhamos tais malentendidos sobre a doutrina e o dom do arrependimento, que
não é castigo, mas libertação, e esta chance de ser expandida e
de crescer.

Hank Smith:

29:02

Contei aos meus alunos repetidamente como o Senhor vê um
"pecador". Isaías 54:11: "Ó tu aflito, atiraste com a tempestade
e não consolado". Ele não vê: "Ó, pecador!". Ele diz, é quase
como: "Oh, coitadinho. Eis que eu tenho algo melhor para você.
Eu tenho uma casa com fundações feitas de jóias, certo? Eu
tenho filhos para você. Eu quero protegê-lo". Há tanta
misericórdia em: "Ó, aflito, atirado com a tempestade e não
consolado". O Senhor não te vê como um pecador horrível. Ele
te vê como alguém afligido pelo adversário, e Ele te quer de
volta.

Dra. Jennifer Platt:

29:43

Ele quer você de volta.

John Bytheway:

29:45

Elder Holland disse: "O arrependimento é talvez a palavra mais
esperançosa e encorajadora em todo o vocabulário cristão".
Apenas que temos a chance de nos arrepender. E todos nós
sabemos de ter filhos pequenos. Rapaz, um de seus filhos vem
até você e diz: "Pai, eu cometi um erro" ou "Mãe, eu cometi um
erro". Você já está nesse ponto, porque eles vieram até você e
disseram: "Eu cometi um erro". Você já está tão ansioso para
perdoar. Você ainda nem sabe o que eles fizeram. Mas uma
criança vem até você e diz: "Pai, eu cometi um erro". E oh, eu
espero que nosso Pai Celestial seja assim. Eu acredito que ele é.

Hank Smith:

30:17

Eu também. Para mim, quase não é de admirar que o Salvador o
tenha citado. Ela abrange seu caráter provavelmente mais do
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que qualquer outro capítulo da escritura, sua misericórdia e
bondade e amor.
Dra. Jennifer Platt:

30:28

Hank, algumas vezes você se referiu ao caráter dele, e eu amo a
maneira como você nos convida a considerar isso; o caráter de
Cristo, e quem ele é, e vir a conhecê-lo, não apenas como uma
possibilidade distante, mas como alguém que podemos
realmente imitar e nos tornar. Obrigado pela maneira como
você está fazendo isso. Você já disse várias vezes, que estamos
vendo aqui o caráter de Cristo. E eu adoro isso, Hank, que você
esteja nos ajudando a ver isso.

Hank Smith:

30:56

Ele se sente tão bondoso neste capítulo.

John Bytheway:

30:59

Yeah

Dra. Jennifer Platt:

30:59

Ele é.

John Bytheway:

31:01

E mesmo no final, "nenhuma arma que se forme contra estes
prosperará". Esta é a herança dos servos do Senhor".

Dra. Jennifer Platt:

31:09

Sim. O Criador de tudo vai ser nosso grande protetor. Ele vai
proteger, ele vai cumprir suas promessas, ele vai prover,
presidir. Há uma proclamação para você. Ele vai cuidar de nós
como o grande e último marido que o verso cinco o chama para
ser. Bem, devemos terminar estes dois de...

Hank Smith:

31:26

Sim, este tem sido apenas um banquete espiritual. O que resta
aqui, Jen, de 55 a 57?

Dra. Jennifer Platt:

31:34

Bem, 55, 56, eu lhe contei minha rubrica. Então, você verá o
título do capítulo. Vai nos ensinar que a salvação é gratuita.
Título do capítulo 56: "Todos os que guardam os mandamentos
serão exaltados". Aí está minha salvação de exaltação e o
trabalho que estamos fazendo. E esta idéia de que, bem, nem
mesmo uma idéia, esta verdade, esta verdade fundacional que
todos nós somos convidados a vir.

Dra. Jennifer Platt:

31:57

Então, versículo um, é como se ele estivesse dizendo: "Ei, todos
que têm sede, venham". E assim todos estão convidados; basta
ter sede e querê-la, e vir. É movimento, avanço, progressão,
aparecer, fazer algo, vir e participar, e fazer convênios comigo.
Com isto, ele vai falar conosco sobre o convênio eterno, o
convênio com David. Assim, poderíamos voltar ao Salmo 7 ou
Salmo 89 para ver o pacto que Deus fez com Davi. Mas, em
última análise, deveríamos ir adiante para a Doutrina e as
Convenções para entender que este é o evangelho com suas
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convenções e ordenanças. Ou, em outras palavras, entrar no
caminho do pacto. Venha estar comigo. Venha se juntar a mim
e faça convênios. Não podemos negligenciar o "deixem suas
almas se deleitarem em gordura". Eu amo isso.
John Bytheway:

32:52

Sim. Eu mal sublinhei isso, porque Jacob diz que 2 Nephi 9. Eu
tenho à minha margem, "um grande plano de dieta novo",
certo?

Hank Smith:

33:04

Deixe sua alma se deliciar com a gordura.

Dra. Jennifer Platt:

33:07

Apenas seja gorda e feliz. Fui à Tailândia uma vez e tivemos
aulas de culinária. Acabávamos fazendo um prato, e depois
ficávamos deitados em nossas esteiras. Finalmente olhávamos
para nosso instrutor e dizíamos: "Como se diz gordo e feliz?". E
não tenho certeza se ele nos ensinou o verdadeiro termo
gordura e feliz, mas éramos gordos e felizes, vocês. Nós éramos.
Isso é muito engraçado. Muito bem, vamos ver aqui.

Hank Smith:

33:32

"Venha ao banquete", soa como, não soa?

Dra. Jennifer Platt:

33:33

Venha para o banquete e coma os alimentos ricos. 55:3 é citado
no Manual de Instruções, capítulo 25. Este é o capítulo sobre o
trabalho no templo e na história da família. E assim diz no
Manual, "Unir as famílias para a eternidade é parte do trabalho
de salvação e exaltação". O trabalho do templo e da história da
família é o meio para unir e selar as famílias para a eternidade".
Este trabalho inclui fazer convênios à medida que recebemos
nossas próprias ordenanças do templo. Ver Isaías 55:3 e
Doutrina e Convênios 84:19-23".

Dra. Jennifer Platt:

34:05

E assim novamente, apenas uma referência de conexão ali para
poder ver que estou tentando trazê-la para casa. Nós estamos
trabalhando, você e eu, para cumprir estas profecias nos
últimos dias, e que isto é sobre o templo, e levar as pessoas ao
templo, que é exatamente onde eu acho que vamos terminar
hoje, é chegar ao templo.

John Bytheway:

34:23

Jennifer, eu acho que você diz que adora o manual. Lembro-me
da tripla missão do Presidente Spencer W. Kimball nos dias de
proclamação do evangelho, aperfeiçoar os santos, redimir os
mortos. Adoro a forma como tem sido articulada mais
recentemente. O Presidente Monson acrescentou: "Cuide dos
pobres e necessitados. Mas hoje, é viver o evangelho de Jesus
Cristo, cuidar dos necessitados, convidar a todos para vir sob
Cristo, e unir as famílias para a eternidade. É assim que o
trabalho de salvação é articulado hoje. Em vez de resgatar os
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mortos, o que é um pouco difícil para uma criança de 11 anos
de idade de entender. Mas unir as famílias para a eternidade?
Ah, isso é o templo. É disso que você está falando e do que você
acabou de mencionar.
Hank Smith:

35:10

Há tantos convites nestes capítulos para vir e participar destas
incríveis bênçãos. Apenas: "Incline seu ouvido para mim. Venha,
ouça, e eu farei sua alma viver". Isso é poético.

John Bytheway:

35:21

Se você está com sede, venha. Você não precisa nem mesmo de
dinheiro. Venha buscar pão. Venha, deixe sua alma se deliciar
com a gordura. Essa é uma boa maneira de dizer, Hank. Estes
são convites, e, "quero te dar tudo", soa como.

Dra. Jennifer Platt:

35:33

Talvez seja assim que conseguiremos que todos compareçam à
Sociedade de Socorro.

John Bytheway:

35:39

Bem, isto me faz lembrar de John 6. Jesus alimenta a todos. Eles
o seguem até o outro lado do lago, e ele pensa: "Você não veio
porque quis guardar minhas palavras. Vieste porque comeste o
pão e ficaste cheio. Mas eu podia te dar pão que se você o
comesse, nunca morreria".

Dra. Jennifer Platt:

35:53

Você vê no verso um que a água é a água? "Vinde, ye, para a
água". E então você verá no versículo dois, aqui está o pão. E
assim é. E essa é a gordura. E isso é tão contraintuitivo para
pensar em pão e água. Bem, talvez o pão possa me engordar,
mas o pão e a água são alimentos muito ricos. É a mesma coisa.
E isto vai importar quando entrarmos no próximo capítulo. Mas
é o mesmo quando Jesus está ensinando sobre o sacramento,
"e eles foram saciados". Que "eles participaram e foram
saciados".

Dra. Jennifer Platt:

36:22

E mais uma vez, para que possamos entender, há sempre este
convite para adiar o homem natural, para poder dizer: "Entendo
que estou em um estado mortal caído, mas isto é sobre algo
muito maior. Maior do que ser consumido no que meu corpo
está parecendo, em vez do que meu corpo está fazendo".

Hank Smith:

36:40

Sim. E é por isso que ele diz: "Incline seu ouvido". Eu quero te
ensinar coisas". Eu só não quero te alimentar, eu quero te
ensinar". E eu gosto que você tenha dito: "Estou em um estado
caído", porque ele diz mais tarde, nos versículos oito e nove:
"Meus caminhos não são os seus caminhos. Meus pensamentos
não são os seus pensamentos". Estamos em comprimentos de
onda diferentes. Eu te amo, mas você não vê o que eu vejo.
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Dra. Jennifer Platt:

36:59

Isso mesmo.

John Bytheway:

37:00

Sim. Eu só acho que o versículo oito deu a muitas pessoas
alguma esperança quando elas estão tentando entender as
coisas e dar sentido às coisas. E às vezes, felizmente em
retrospectiva, voltamos e dizemos: "Uau, o Senhor estava
cuidando de mim, e eu não percebi". E se estivermos no meio
de algo, podemos pensar: "Bem, eu sei que o Senhor me ama,
então eu vou continuar. E talvez um dia eu entenda". Porque o
versículo oito, "Ele tem seus caminhos". Mas o resultado que
Ele quer para todos nós é que Ele quer nos dar tudo e Ele nos
ama. Esse é um verso importante. Ouvimos muito esse.

Dra. Jennifer Platt:

37:34

É realmente importante. E o resultado está no versículo 12,
"Alegria e paz". As montanhas e as colinas vão se quebrar antes
de você cantar, e as árvores do campo vão aplaudir". Você
consegue visualizar? Aqui vamos nós. Aqui está a nossa
metáfora do caminho do pacto. Agora temos montanhas e
árvores nos aplaudindo enquanto corremos dizendo: "Você tem
isto".

Hank Smith:

37:56

E eles estão cantando, sim.

Dra. Jennifer Platt:

37:58

"Você pode fazer isso". Vamos terminar com o capítulo 56. Há
esta bela inclusão de todos aqui. Há um par de coisas que
precisamos prestar atenção ao entrarmos nele. Uma é, e
falamos um pouco sobre isso no último capítulo, a ação que
somos chamados a tomar e a fazer, nossa parte na manutenção
e na elaboração do pacto, mas também quem é convidado.
Versículo um: "Assim diz o Senhor: 'Guardai o julgamento e
fazei justiça, pois minha salvação está próxima e minha justiça
está próxima de ser revelada'". Portanto, guardai e fazei. E
então o versículo dois, "Abençoado é o homem que faz isto, e o
Filho do Homem que se agarra a isto". Ao crescer, tivemos um
pequeno sinal em nossa casa do Presidente Kimball: "Faça-o".
Era o mantra da família antes da Nike. E então, "Guarda o
Sábado de poluí-lo, e guarda sua mão de fazer o mal".

Dra. Jennifer Platt:

38:56

Vamos ser apresentados a dois grupos aqui no verso três que
são importantes para entendermos e nos familiarizarmos com
eles. O primeiro é o filho do estranho, e o outro é o eunuco. O
estranho é mencionado no dicionário bíblico, isso nos ajudará a
juntar isto. Isto é outra coisa com Isaías, que quando se sente
desconfortável com a palavra... Ou até tenho este hábito, se
estou lendo alguma coisa e chego a uma palavra que não uso na
minha linguagem cotidiana, então paro e procuro.
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Dra. Jennifer Platt:

39:24

Agora, "filho do estranho", então, para olhar para cima e dar
sentido a isso, o dicionário bíblico vai nos ensinar esta definição
de que estamos lidando aqui com um não-israelita que teve
permissão para morar na Terra Prometida. Estes indivíduos
através da lei, havia leis que os protegiam, que eles seriam
considerados e tratados com justiça e justiça. A tradição era tal,
vai haver espaço e nós vamos viver civilmente, e eu vou fazer o
que puder. Até mesmo a tenda de que estávamos falando
anteriormente, que as tendas se ampliam e que o estranho
precisa ter um espaço e fazer espaço lá.

Dra. Jennifer Platt:

40:06

E aí está a primeira, é esta estranha que é não-israelita. O outro
é eunuco. O eunuco, um homem emasculado, uma árvore seca
sem semente, não tem herança. Ele é um proscrito. Este é o
nosso mundo hoje, que há tantos entre nós que sentem que
não pertencem, ou que suas circunstâncias, condições de vida,
fragilidades, são tais que não há lugar para eles. Mas isto, para
mim, é a evidência de Deus de que todos estão convidados.
Todos são convidados a vir. Se você quiser manter Jesus como
seu foco. Que não importa o quê, se Ele é sua prioridade, seu
foco e você está se esforçando, a salvação e a exaltação vão
funcionar do outro lado. E que temos que manter esse grande
quadro. "Meus caminhos não são seus caminhos". Bem, isso é
um plano. É um grande plano dizendo que este é um momento
em um grande esquema de coisas. Alguma coisa que você
queira saltar lá dentro? Você é atencioso. Ou você quer que eu
continue?

Hank Smith:

41:20

Bem, ele está dizendo que você faz muito parte de minha
família, como se você tivesse nascido como um filho ou uma
filha. Você é este estrangeiro, este refugiado, este eunuco,
quem quer que você seja, que sente que não se encaixa em
você. Você está na família.

Dra. Jennifer Platt:

41:37

Eu tive uma aluna de um semestre nesta classe familiar que se
identifica como não-binária, e eles estavam apenas querendo
descobrir tudo isso. Eu nunca esquecerei o dia. Nem me lembro
do que estávamos estudando especificamente, mas que eles
apenas olharam para mim e disseram: "Estou aqui". Estou aqui
nesta história". E eu estou aqui nesta narrativa, e Deus tem um
plano para mim". Esse é o poder de Deus em sua Palavra. E eu
sei disso. Eu sei que não importa a luta, não importa a
circunstância.

Dra. Jennifer Platt:

42:19

Quero ser bem clara, não vou chamar ninguém de eunuco. Mas
nós nos sentimos como estranhos. Estou tão emocionada com
esta inclusão. Mas que a inclusão não é para ficar como você
está; você tem que se tornar, você tem que agir e tem que fazer
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e progredir. E, mais uma vez, isso volta às identidades que o
Presidente Nelson nos deu, que Deus nos deu. Eu sou divino. E
para saber isso e para possuir essa grandeza, que a cada dia eu
quero crescer nessa divindade. Eu quero ser mais dela. Que
haverá esse dia para ajoelhar-se a seus pés. E ter essa
familiaridade por causa do trabalho que estou fazendo agora na
busca desse Jesus.
Dra. Jennifer Platt:

43:14

Neste contexto, é a guarda do sábado. Mas você notará que no
versículo dois é o Sábado singular, no versículo quatro é o
Sábado plural. O que eu entendo é que isso é toda a lei, que o
Sábado plural significa que você está guardando toda a lei. Suas
ordenanças, seus convênios. Mas onde isso nos levará? Vai nos
levar para "minha casa". "Mesmo a eles darei em minha casa e
dentro das minhas paredes, um lugar e um nome melhor do que
o dos filhos e das filhas. Darei a eles um nome eterno que não
será cortado". Você ouve o rei Benjamin?

Hank Smith:

43:57

Sim.

Dra. Jennifer Platt:

43:57

"Os filhos dos estranhos que se unem", este é o versículo sete,
"eles mesmos ao Senhor, para servi-lo". E essa é a união que
quero fazer com você e ser sócio e herdeiro conjunto, e vou
servir. Eu vou amar a Deus e vou amar os outros. E é isso aí.
"Amar o nome do Senhor, ser seus servos, mesmo aquele que
guarda o Sábado de poluí-lo, e tomar posse do meu pacto". Até
mesmo eles levarei à minha montanha sagrada e os farei
alegres em minha casa de oração". Seus holocaustos e seus
sacrifícios serão aceitos no meu altar".

Hank Smith:

44:33

O lugar mais sagrado de Israel, eles serão bem-vindos. Nos
lugares mais sagrados de Israel.

Dra. Jennifer Platt:

44:38

Para todos.

John Bytheway:

44:40

Versando de três a oito, eu apenas entrelaçei os que estão nas
minhas Escrituras sobre todos os convidados a vir e pertencer.
Isso é lindo.

Dra. Jennifer Platt:

44:49

Acho que é o Elder Gong que fala sobre a pertença ao pacto.

Hank Smith:

44:53

Sim. "A comunidade do pacto", eu já a ouvi chamar antes.

John Bytheway:

44:56

Ele não nos salva de uma distância; ele sofre conosco. Uau.

Hank Smith:

45:01

Jennifer, este tem sido um dia fantástico. Eu adoro que
estivéssemos em Isaías. Apenas não falamos de Isaías;
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estivemos em Isaías o tempo todo. Agora, para mim, é a minha
idéia de um bom momento. Somos um pouco estranhos assim,
John, não somos? Vamos passar por seis capítulos de Isaías. Isso
é divertido para nós.
John Bytheway:

45:19

Hoje passei muito tempo escrevendo notas. Isto foi
simplesmente fantástico.

Hank Smith:

45:23

Sim. Quando você se sente como se tivesse saído dizendo:
"Acho que entendo um pouco mais". Eu sinto que estamos
cumprindo a profecia de Néfi. "Naquele dia, eles os
entenderão".

Hank Smith:

45:32

Jennifer, acho que nossos ouvintes estariam interessados em
sua jornada, em sua história, como acadêmica, como professora
na educação da igreja há décadas. Sua história pessoal de
conhecer seu marido um pouco mais tarde do que a maioria.
Como tem sido essa jornada para você?

Dra. Jennifer Platt:

45:49

Os acadêmicos nunca estiveram no meu radar. É algo em que o
Espírito me empurrou, eu acho. E um grande mentor; eu
deveria gritar para meu mentor, Randall Wright, e o trabalho
que ele fez para me empurrar em direção a isso. No início do
meu trabalho de doutorado, sou um cientista social, e me
confrontei com coisas difíceis. Eu estava dirigindo para casa; eu
tinha um pequeno deslocamento. O espírito sussurra para mim:
"É assim que as pessoas apóiam". Eu estou me passando. Chego
em casa, caio de joelhos ao lado da cama e digo: "Não quero
deixá-los". E não tenho dinheiro para vocês me deixarem. O que
eu devo fazer"?

Dra. Jennifer Platt:

46:31

Saí de um caderno, e ajoelhei-me ali. E só quero ser clara, que
as orações nem sempre são respondidas assim, para mim ou
para qualquer um. Mas havia uma revelação muito clara e
direta que fluía. Isto foi o que me veio, que eu estaria
espiritualmente protegido e prosperaria se eu fizesse algumas
coisas. Uma delas era nunca estudar no sábado, e assumir o
compromisso de nunca trabalhar no sábado, o que se liga tão
bem ao que acabamos de estudar. Segundo, ler o Livro de
Mórmon todos os dias, não importa o que aconteça. Três, estar
no templo todas as semanas. E se eu precisasse, teria que fazer
uma maquiagem. Lembro-me de Richard G. Scott falar sobre
isso, que ele faria uma maquiagem e iria dobrar na próxima. E
então o último era levar uma cópia da proclamação da família
comigo a cada aula e usá-la como estrutura para filtrar o que eu
estava aprendendo.
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Dra. Jennifer Platt:

47:30

E assim o fiz. Esse foi o meu compromisso, e foi o que fiz. Usei a
proclamação para filtrar cada teoria, para filtrar cada
metodologia, e para realmente discernir o que me ajudaria a
fazer meu trabalho, e será que ela estava alinhada com os
irmãos? Não me importa que bolsa de estudos ou para que
academia eu poderia ser chamado. Se não alinhar e reforçar e
apoiar os irmãos, eu não quero fazer isso. Tem sido um dom tão
grande para mim poder ver.

Dra. Jennifer Platt:

48:04

Como eu disse várias vezes, acho que é a minha aula de paixão
para ensinar a proclamação da família e para poder dizer:
"Estou chegando aqui com alguma experiência de vida real".
Isso tem me protegido todos os meus dias. Continua a me
proteger para fazer essas coisas. E para mim, essas são as coisas
essenciais. Eu adoro filtrar isso e dizer: "Como isso se alinha
com os ensinamentos dos profetas, antigos e vivos"?

Dra. Jennifer Platt:

48:31

Tenho sido muito abençoada. Isso me levou a escolher uma
companhia extraordinária. Quando você fala de "minha
bondade não se apartará de ti", eu a tenho em carne e osso.
Que Deus enviou e orquestrou um casamento com a mais
bondosa e pura das almas. Ter um companheiro para
complementar e percorrer um caminho paralelo de bondade
juntos tem sido simplesmente incrível. Nos últimos 10 anos,
espero poder ser um retrato de esperança, de que há
esperança. E que também possamos dizer: "Mas se não, eu sei
que Deus nos conhece, e que Ele quer que nos tornemos, esse
Senhor Deus, para nos tornarmos como Ele". Eu tento me
lembrar disso. Penso que, para mim, isto está realmente
ajudando a minha salvação e exaltação? Eu quero ser como eles
e progredir.

Dra. Jennifer Platt:

49:30

Eu amo Jesus. Eu amo a Jesus Cristo. É assim que você faz. Essa
é a única maneira de fazer isso.

Hank Smith:

49:37

Bonito. Estamos tão gratos por termos podido passar um tempo
com você hoje, Dr. Platt. Obrigado por estar aqui.

Dra. Jennifer Platt:

49:47

Obrigada, Dra. Jennifer Platt.

John Bytheway:

49:48

Sim, obrigado.

Hank Smith:

49:50

Grandes são as palavras de Isaías. Queremos agradecer a todos
os nossos ouvintes. Queremos agradecer aos nossos produtores
executivos, Steve e Shannon Sorensen, e aos nossos
patrocinadores, David e Verla Sorensen. Esperamos que todos
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vocês se juntem a nós na próxima semana. Temos mais uma
semana de Isaías, mais uma, no FollowHIM.
Hank Smith:

50:10

Temos uma equipe de produção incrível que queremos que
você conheça. David Perry, Lisa Spice, Jamie Nielsen, Will
Stoughton, Krystal Roberts, e Ariel Cuadra. Obrigado à nossa
incrível equipe de produção.
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Hank Smith:

00:05

Olá a todos. Bem-vindos a seguirHIM Favoritos. Se você esteve
nos acompanhando este ano, sabe que aceitamos uma única
pergunta de cada semana de aula. Estou aqui com meu coapresentador John Bytheway. Bem-vindo, John.

John Bytheway:

00:17

Obrigado, Hank.

Hank Smith:

00:19

E nós estamos olhando para Isaías 50 a 57, e eu pensei que um
jovem poderia me dizer: "Eu sinto como se tivesse cometido
muitos erros. Sinto como se tivesse arruinado minha vida".
Sinto-me como se tivesse pecado demais. Existe alguma
esperança para mim"? E isso parece ser respondido por alguns
desses capítulos, você não acha?

John Bytheway:

00:40

Uau! Quero dizer, acho que já foi respondido centenas de vezes
nas escrituras. É claro que há. Essa é a mensagem completa. E
se você não estiver vendo isso, vá buscá-la novamente. Eu
notei, não para mudar para o Livro de Mórmon muito
rapidamente, mas é uma espécie de factóide fascinante que a
Bíblia do Rei James em nenhum lugar aparece a palavra plano.
Mas no Livro de Mórmon, eu sempre pergunto a meus alunos,
qual é seu nome favorito para o plano de salvação? E todos eles
dizem plano de felicidade.

John Bytheway:

01:07

Mas aquele que é mais freqüentemente usado no Livro de
Mórmon é o plano de redenção. Portanto, olhe para essa
palavra. Eu já fiz demais. Oh não! Você pode ser redimido. E isso
é o mais comum. E é usada por Alma, quatro filhos de Mosias
que foram desordeiros com Alma, o Jovem, tentando destruir a
igreja. E então, o que aconteceu? Eles foram redimidos. E assim
eles o usaram ao máximo, plano de redenção. E garoto, essa é a
mensagem feliz. Há um Redentor. Redentor está nessa palavra
redenção.

Hank Smith:

01:35

Excelente. Logo após o manual "Venha me seguir" esta semana.
Ele diz que mesmo que os israelitas tenham passado muitos
anos em cativeiro, e mesmo que esse cativeiro tenha sido
resultado de suas próprias más escolhas, o Senhor queria que
eles olhassem para o futuro com esperança.
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Hank Smith:

01:49

E poderíamos dizer a mesma coisa aos que nos ouvem. Mesmo
que algumas das coisas pelas quais passamos sejam resultado
de nossas próprias más escolhas, isso já aconteceu comigo
muitas vezes, o Senhor quer que olhemos para o futuro com
esperança. Ele diz em Isaías 54: "Eu te chamei". Sim, as coisas
têm sido ruins. Mas, com grande misericórdia, eu te
congregarei". Grandes misericórdias do Senhor estão
disponíveis para você. Ele quer te abençoar.

John Bytheway:

02:15

E eu acho que essa é uma das coisas maravilhosas que
aprendemos sobre a natureza de Deus através das escrituras é
como ele é incrivelmente perdoador, e como ele simplesmente
continua convidando uma e outra vez. E quando fazemos coisas
bobas repetidas vezes, ele simplesmente continua convidando
repetidas vezes e repetidas vezes. É como ele disse: "Sim". Você
não gostou das conseqüências disso, não é mesmo? Mas venha
para terras mais altas porque estou aqui e adoraria pegar você
pela mão e trazê-lo de volta".

Hank Smith:

02:42

Acho que isso é lindo. Lembro-me que no ano passado
estávamos estudando a Doutrina e os Convênios quantas vezes
o Senhor dizia: "Eu te perdôo". Eu te perdôo". Ele era um
perdoador implacável. Ele perseguia as pessoas, e as
encontrava, só para poder perdoá-las. E às vezes pensamos:
"Oh! o Senhor, ele não quer me ver. Ele não quer falar comigo.
Ele não quer ouvir de mim".

Hank Smith:

03:00

Essa voz não é dos Lordes. O Senhor quer falar com vocês. Você
nunca é indigno de rezar. Você nunca é indigno de ir diante de
seu Pai no céu ou ir diante de seu Salvador e apenas falar. Fale
de seus sentimentos e deixe que eles saibam que você quer
fazer melhor. E que você é fraco. Não há problema em dizerlhes que você é fraco. Eles sabem. Eles estão cheios da sua vida.

John Bytheway:

03:22

Totalmente informado.

Hank Smith:

03:24

Eles estão plenamente informados. No entanto, eles ainda
sorriem para você sempre que você tenta se tornar mais como
eles ou tenta se aproximar deles.

John Bytheway:

03:32

Apenas o fato de poder ajoelhar-se e dizer-lhes: "Pai Celestial,
eu fiz asneira". Só que ali mesmo é enorme. Ele sabe que você
fez. Vá dizer a ele e fale como você disse. Acho que já disse isso
antes, mas uma pequena citação que ouvi anos atrás, Satanás
treme quando vê o santo mais fraco de joelhos ou de joelhos
dela. Então ponha-se de joelhos. É só dizer-lhe porque o que
temos lido, Hank, uma e outra vez é aquela promessa de: "Estou
pronto para levá-lo de volta".
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Hank Smith:

04:01

Eu o levarei de volta. E ele sabe que você vai estragar tudo de
novo e de novo e de novo. E ele ainda te ama. Há este grande
versículo em Isaías 54 onde o Senhor disse: "As montanhas
partirão, as colinas serão removidas, mas eu ainda te amarei".
Você sabe quanto tempo levaria para que uma montanha
corroesse?

John Bytheway:

04:19

Isso é muita erosão.

Hank Smith:

04:22

Ele pensa: "Você vê o Monte Everest? O Monte Everest não vai
sofrer erosão e eu ainda vou amá-lo. Você está convencido?"
Mesmo no versículo 11, Isaías 54, versículo 11, ele não te vê
como um pecador. Veja como ele o vê. Ele diz: "Oh tu afligiste,
tu atiraste-te com a tempestade e não te consolaste". Ele se
sente mal por aqueles que estão presos no pecado ou em
situações difíceis. Ele não procura castigá-lo. Ele está
procurando ajudar você. Ele quer estar com você. Ele quer
ajudar você. Ele diz: "Eu posso protegê-lo". Venha até mim e eu
posso protegê-lo".

Hank Smith:

04:55

Então, para qualquer um que se sinta como: "Oh Hank, John, eu
fiz demais. Estou perdido". Você não está perdido para ele.
Você está apenas a uma oração de distância. Comece a fazer as
pequenas coisas que você sabe que pode fazer, lendo algumas
escrituras, escutando o podcast de Hank. Talvez se livre de
alguns dos relatos que você segue na Instagram ou na TikTok, e
apenas lentamente faça essas mudanças. E você verá o Senhor
entrar em sua vida. E Ele o ajudará a reorganizar as coisas. Ele é
bom nisso.

John Bytheway:

05:25

Bem dito.

Hank Smith:

05:26

Incrível. Bem, junte-se a nós em nosso podcast completo. É
chamado followHIM. Você pode encontrá-lo onde quer que
você receba seu podcast. Estamos com a Dra. Jennifer Platt esta
semana, e ela faz um trabalho brilhante com estes capítulos de
Isaías. E então junte-se a nós na próxima semana para outro
FollowHIM Favoritos.
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