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"Antes de Te Formar no Ventre Eu Te Conhecia"

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

Descrições do Episódio Podcast:
Parte 1:
Como o Livro de Jeremias se conecta com o Livro de Mórmon? O Dr. João Hilton III examina a relação
do Livro de Jeremias com o Livro de Mórmon, sua cronologia e como o profeta Jeremias pode nos
conduzir a Jesus Cristo.

Parte 2:
O Dr. João Hilton III continua a examinar como o profeta Jeremias foi um professor enviado por Deus e
como o livro e os ensinamentos se aplicam aos santos dos últimos dias.
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Códigos de tempo:
Parte 1
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

00:00 Parte 1-Dr. John Hilton III
01:16 Introdução do Dr. John Hilton III
04:26 Antecedentes de Jeremias
08:02 Jeremias adverte Israel a arrepender-se ou perecer
09:29 Jeremias se beneficia de diferentes traduções da Bíblia
11:17 Timing de Jeremias
13:14 "Antes de te formar na barriga, eu te conhecia... . .”
14:59 Jeremias duvida de sua capacidade de ser um profeta
17:13 Existência pré-mortal vs. preexistência
18:13 Cisternas rachadas em Israel
19:44 Adoração de ídolos e recuos em Israel
24:06 O templo não é suficiente para manter Israel seguro
27:29 Jeremias é informado de que ninguém ouvirá suas advertências
31:52 Jeremias é paralelo com Mórmon
36:09 O Senhor encoraja Jeremias
38;17 A reunião de Israel fará o Êxodo parecer pequeno
43:20 Caçadores e pescadores
46:35 Fim da Parte I-Dr. John Hilton III

Parte 2
●
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●
●
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●

00:00 Parte II- Dr. John Hilton III
00:07 Em quem Israel confia?
02:47 Oleiro e barro
05:16 Jeremias sente um fogo em seus ossos
08:23 "Um Professor vem de Deus" e "Segurança para a Alma".
12:24 Jeremias critica o trabalho forçado
15:46 Viver, Cuidar, Unir, e Convidar
17:27 O Mar da Galileia contra o Mar Morto
18:49 Jeremias veste um jugo
22:01 Dr. Hilton III compartilha uma história pessoal sobre aprender a falar espanhol
26:26 Um menino chamado Harry
34:09 Há quanto tempo o Senhor nos conhece?
39:14 Fim da Parte II-Dr. John Hilton III
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John Hilton III nasceu em São Francisco e cresceu em Seattle. Ele serviu uma missão em Denver, e
obteve o título de bacharel pela Universidade Brigham Young. Lá ele conheceu sua esposa Lani e eles
têm seis filhos. Eles viveram em Boise, Boston, Miami, México, Jerusalém e China. John tem mestrado
em Harvard e Ph.D. pela BYU, ambos em Educação. John é professor de Educação Religiosa na BYU.
John publicou vários livros com o Deseret Book, incluindo Considerando a Cruz: Como o Calvário nos
conecta com Cristo. Ele também é o autor do curso de vídeo e do podcast "Buscando Jesus". John adora
ensinar, ler e passar tempo com sua família.
***
Eu crio vídeos curtos e divertidos, Venha me seguir a cada semana. Ser notificado de novos vídeos
via e-mail, Facebook, ou Instagram.
Buscando Jesus Podcast/Video Class seekingjesus
JEREMIAH RESOURCE de JOHN HILTON III
https://johnhiltoniii.com/resources-for-studying-jeremiah/
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Cronologia de Jeremiah https://www.bibletales.online/chronological-order-of-jeremiah/

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 a FollowHIM, um podcast semanal dedicado a ajudar
indivíduos e famílias com seu estudo "Venha, Siga-me". Eu sou
Hank Smith.

John Bytheway:

00:09

E eu sou John Bytheway.

Hank Smith:

00:11

Nós adoramos aprender.

John Bytheway:

00:11

Nós adoramos rir.

Hank Smith:

00:13

Queremos aprender e rir com você.

John Bytheway:

00:15

Como juntos, nós o seguimos.

Hank Smith:

00:19

Olá a todos. Bem-vindos a mais um episódio do followHIM. Meu
nome é Hank Smith, estou aqui com meu incrível coapresentador. Deixe-me descrevê-lo para vocês. Ele é uma
oliveira verde, justa, e de boa fruta. João, enquanto eu lia o
Livro de Jeremias preparando nossa lição, não pude deixar de
ver seu rosto quando li: "Uma oliveira verde, bela, e de bons
frutos". Mas me corrija se eu estiver errado, John, eu o conheço
há tempo suficiente. Você não gosta de azeitonas.

John Bytheway:

00:54

Eu não tenho. Tiro-as de minhas pizzas supremas e as entrego
às crianças, mas eu me pareço com a casca de uma oliveira
velha, nodosa, velha.

Hank Smith:

01:04

Sim.

John Bytheway:

01:05

Foi lá que você viu meu rosto. Foi essa parte, certo?

Hank Smith:

01:08

Isso é verdade. As oliveiras podem viver por muito tempo.

John Bytheway:

01:14

Bem, espero que isso seja profético.

Hank Smith:

01:15

Sim, você vai viver por muito tempo, certo? São 500 anos. Como
mencionei, John, estamos no Livro de Jeremias e tenho que ser
honesto, esta transição de Isaías para Jeremias tira meu
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conhecimento de: "Ei, eu sinto que sei muito" para: "Oh, minha
palavra, quão pouco sei sobre Jeremias". E eu acho que talvez
nossos ouvintes sintam o mesmo, então precisávamos trazer
alguém que pudesse nos ajudar a fazer a transição de Isaías que
estamos estudando há cinco semanas para Jeremias, que talvez
algumas pessoas nunca tenham estudado antes. Quem vai nos
ajudar a fazer essa transição?
John Bytheway:

01:57

Isto é tão divertido para nós, Hank, porque já somos amigos de
John Hilton III muito antes de nós... Eu acho que antes da
palavra podcast ter sido inventada, provavelmente.

Hank Smith:

02:07

Eu acho que sim. Sim.

John Bytheway:

02:08

E por isso é divertido ter John conosco novamente. Ele já esteve
aqui antes. Adoramos seu livro, Considerando a Cruz, e estou
feliz por tê-lo aqui porque acho que você está certo, Hank. Acho
que a maioria de nós, o que sabemos sobre Jeremiah é oh, ele
foi um contemporâneo de Lehi e isso é mais ou menos onde ele
termina. Então, deixe-me dar-lhe uma rápida biografia. John
Hilton, professor das antigas escrituras da Universidade Brigham
Young. Ele tem um mestrado em Harvard e um doutorado pela
BYU, ambos em educação. Ele é o autor de The Founder Of Our
Peace e, claro, Considering the Cross, mais recente, e de muitos
outros livros, gravações de áudio, artigos. Ele adora ensinar, ler,
fazer snowboard, viajar, servir, passar tempo com a família. Ele
e sua esposa, Lani, têm seis filhos. Ele também tem um podcast
chamado Seeking Jesus, que é realmente bom e espero que
nossos ouvintes ouçam isso. Adoramos ter João aqui conosco
novamente. Então, como devemos chamá-lo hoje, JIII e eu sou
JB ou algo assim, para não nos confundirmos?

Hank Smith:

03:09

JB, JIII. Você entendeu. Em minhas mensagens de texto para
frente e para trás, eu normalmente o chamo de JHIII. E então eu
sempre tenho que jogar, ele é tão grande, que eles fizeram três
dele. Ele é realmente fantástico.

John Bytheway:

03:22

Bem, Hank, eu me lembro de você contar uma história sobre
John que ele tinha ouvido o Presidente Nelson dizer algo sobre
a China e John apenas decidiu aprender chinês por conta
própria. Não era sua língua que ele aprendeu em sua missão e
ele apenas começou a estudá-la. E isso é verdade, John? Você é
bastante fluente em mandarim?

Dr. John Hilton III:

03:43

É verdade. Sim, eu não sei ler ou escrever em mandarim, mas
posso manter uma conversa e fazer uma pequena conversa. É
verdade.
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Hank Smith:

03:49

Esse é John. Esse é o John para um tee. Mas também, talvez eu
já tenha compartilhado isto antes. Tive pessoas em minha
família que faleceram nos últimos anos e quem está à minha
porta? John Hilton. Ele chora com aqueles que choram, eu lhes
digo isso. John, somos amigos há muito tempo. Parece que
desde os anos 1900, realmente parece que sim. Sinto-me assim
há tanto tempo. John, como você quer abordar Jeremiah
sabendo, eu acho, que muitos de nossos ouvintes, esta talvez
realmente a primeira vez, não sei muito sobre isto, quero saber
algo, como você quer começar?

Dr. John Hilton III:

04:26

Por isso, quero começar com duas palavras, ficar entusiasmado.
É tão engraçado, eu acho, ter um livro de escrituras que nós
realmente não conhecemos tão bem. Jeremias é o livro mais
longo da Bíblia e provavelmente é um dos que menos
conhecemos, mas eu quero dar a vocês apenas um aviso prévio
para aqueles que estão decidindo: "Será que eu quero mesmo
ouvir este episódio? Deixem-me dar-lhes apenas algumas
razões pelas quais eu acho que vocês realmente vão querer
estudar Jeremias. Primeiro de tudo, eu pessoalmente amo
histórias bíblicas menos conhecidas e Jeremias está cheio delas
porque não as lemos, por isso não conhecemos as histórias, mas
são divertidas. Além disso, Jeremias tem alguns ensinamentos
poderosos que podem nos ajudar a nos aproximar de Jesus
Cristo.

Dr. John Hilton III:

05:04

Outra razão pela qual realmente queremos ser donos de
Jeremias é por causa de suas conexões com O Livro de Mórmon.
Se você pensar nisso, meu palpite é o primeiro Néfi, o capítulo
um é o capítulo mais lido em O Livro de Mórmon, o que faz do
primeiro Néfi, capítulo um, versículo quatro, um dos versos
mais lidos com mais freqüência. Deixe-me apenas lê-lo para
você. "Antes que acontecesse no início do primeiro ano do
reinado de Zedequias, rei de Judá, meu pai Leí, tendo residido
em Jerusalém em todos os seus dias, naquele mesmo ano
vieram muitos profetas, profetizando ao povo que devem se
arrepender ou que a grande cidade de Jerusalém deve ser
destruída".

Dr. John Hilton III:

05:39

Jeremias foi um desses profetas e menciona Zedequias pelo
nome. Bem, três quartos de todas as referências a Zedequias na
Bíblia são encontradas no Livro de Jeremias. Em outras palavras,
se você quer realmente saber como é a Jerusalém de Leí, como
é a Jerusalém de Néfi? Você quer ler Jeremias. É a nossa melhor
fonte para entender Jerusalém no período de Leí. E não para
ficar exuberante demais, mas os escritos de Jeremias também
estão nas placas de latão. Néfi os estuda. Ele diz, primeiro Néfi,
capítulo cinco, uma vez que eles receberam as placas de latão,
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eles disseram "eles continham as profecias dos profetas santos
desde o início até o reinado de Zedequias e também muitas
profecias que foram ditas pela boca de Jeremias".
Dr. John Hilton III:

06:25

E várias centenas de anos depois, outro profeta chamado Néfi,
Néfi, o filho de Helamã, vai falar de Jeremias. Ele diz: "Sabemos
que Jerusalém foi destruída de acordo com as palavras de
Jeremias. Oh, então por que o Filho de Deus não vem de acordo
com sua profecia"? Então em outras palavras, os profetas do
Livro de Mórmon estão estudando Jeremias, então por que não
nós?

Hank Smith:

06:47

Absolutamente. E você está falando de contexto aqui, John, que
eu acho que a maioria das pessoas precisa entender. Vamos
apenas fazer aqui uma breve história superficial. Perdemos o
reino do norte de Israel em 721, 722 AC. 130 anos depois ou
mais, perdemos o reino do sul de Judá e esse é o tempo de
Jeremias, certo? Certo, durante esse mesmo período de tempo.
Ele se encaixa como uma peça de quebra-cabeça com O Livro de
Mórmon, porque é a mesma época em que começa o Livro de
Mórmon.

Dr. John Hilton III:

07:17

Exatamente. E nós só temos talvez um ou dois capítulos sobre
isso no segundo Reis, falávamos da queda de Jerusalém, mas
agora Jeremias está todo nesse período de tempo, algumas
décadas antes de começar no reinado de Josias. Até o fim,
Jeremias verá a queda de Jerusalém.

Hank Smith:

07:35

Então Lehi pode deixar a cidade e Jeremias pode ficar.

Dr. John Hilton III:

07:40

Sim, há algumas lições poderosas que podemos aprender com
isso. Às vezes você chega a ser o Lehi, mas às vezes você é o
Jeremiah.

Hank Smith:

07:47

E você fica por aqui. Eu posso ver que há duas missões
chamadas sentadas lado a lado e ele pensa: "Oh, realmente? Eu
tenho que ficar aqui e testemunhar a queda de Jerusalém".
Onde Lehi está na saída.

Dr. John Hilton III:

08:02

Por isso, também quero dizer à frente que talvez haja algumas
boas razões para não conhecermos Jeremiah tão bem quanto
talvez pudéssemos. Primeiro de tudo, grandes pedaços do Livro
de Jeremias são ele pregando ao povo e a mensagem principal é
arrepender-se ou perecer, mas ele pode levar cinco capítulos
seguidos para passar por essa mesma mensagem uma e outra
vez. E assim, como leitores modernos, talvez isso possa parecer
entediante às vezes para algumas pessoas.
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Dr. John Hilton III:

08:27

Outro problema com Jeremias é que o livro não aparece em
ordem cronológica, então teríamos que reorganizar os capítulos
para lê-lo como um enredo direto. E podemos colocar isto nas
notas do show, johnhiltoniii.com/jeremiah. Coloquei os
capítulos em uma ordem cronológica. Portanto, se você estiver
interessado em dizer: "Eu quero ler o livro cronologicamente".
Mas alguns de vocês dizem: "Bem, cara, não sei se quero ler o
livro inteiro de Jeremias, um monte de capítulos lá". Aqui está
minha maior dica para estudar o Livro de Jeremias, e isso é para
ver o filme chamado Jeremias. Ele estrelou Patrick Dempsey.
Algum de vocês já o viu?

Hank Smith:

09:00

Acho que não.

Dr. John Hilton III:

09:01

É tão bom. Está disponível gratuitamente no YouTube, então se
você simplesmente for ao YouTube e colocar Jeremiah, eu
também coloco um link para ele na página
johnhiltoniii.com/jeremiah. Não é 100% bíblico, mas muito dele
é bíblico. E quando você vê estas cenas, algumas das quais
falaremos hoje, de repente Jeremias ganha vida de uma nova
maneira. Portanto, eu definitivamente recomendo o filme de
Jeremiah e se você tiver adolescentes, esse pode ser um filme
divertido para assistir como uma família num domingo à tarde.

Hank Smith:

09:26

Isso é ótimo. Obrigado, John. Eu não sabia sobre isso.

Dr. John Hilton III:

09:29

Então talvez possamos simplesmente mergulhar com Jeremias
capítulo um. E só para que vocês saibam, às vezes eu estarei
citando a versão King James, às vezes eu estarei citando a
versão New Revised Standard. E muitas vezes hoje estarei
citando a tradução do New Living Translation. A Tradução New
Living foi projetada para alunos do sexto ano. E eu acho que às
vezes quando você está se aproximando de um livro como
Jeremiah, que é realmente desconhecido, pode ser útil lê-lo no
nível de leitura da sexta série, porque então algumas das partes
complicadas que você é apenas capaz de passar e entender
mais facilmente. E honestamente, é difícil amar um livro de
escrituras se você não consegue realmente entender o que ele
diz.

Hank Smith:

10:04

E não lhe faz muito bem ler Jeremias e não conseguir nada com
isso. Então, sim, vá pegar uma dessas alternativas.

Dr. John Hilton III:

10:12

Então vamos mergulhar no capítulo um de Jeremias, pegando
apenas o começo. Estas são as palavras de Jeremias, filho de
Hilkiah, um dos sacerdotes da cidade de Anathoth e da terra de
Benjamin. O Senhor deu pela primeira vez mensagens a
Jeremias durante o 13º ano do reinado de Josias. Isso é por
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volta de 630 AC. As mensagens do Senhor continuaram durante
todo o reinado de Jeoiaquim. O filho de Josias até o 11º ano do
reinado do rei Zedequias, outro dos filhos de Josias. Em agosto
daquele 11º ano, cerca de 586 a.C., o povo de Jerusalém foi
levado como prisioneiro". Portanto, estes primeiros quatro
versículos estão apenas nos introduzindo ao cronograma da
vida de Jeremias e profetizando.
Hank Smith:

10:54

O tempo dos cativos, John, 586.

Dr. John Hilton III:

10:56

E assim Lehi está deixando Jerusalém aproximadamente 600 AC.
Jeremias está lá umas duas décadas antes disso, ele está lá uma
década depois disso. Portanto, isso é parte da razão pela qual
isso é tão excitante. Este é realmente o contexto do Livro de
Mórmon.

John Bytheway:

11:09

Mas isso significa que demos um salto em relação ao
cronograma de Isaías, não é mesmo? Mesmo que esteja a
apenas uma página de distância?

Dr. John Hilton III:

11:17

Sim, esse é um ótimo ponto. Essa é uma das razões pelas quais
eu acho que é útil como estudamos os segundos reis há alguns
meses, para que possamos ver onde eles se encaixam no
enredo. Isaías está na época da dispersão de Israel, sendo a
Assíria a tribo dominante ou o país dominante. Por isso, agora
estamos avançando um século. A Babilônia é a nova
superpotência, então esse é um grande ponto. De Isaías a
Jeremias, nós saltamos para a frente no tempo.

John Bytheway:

11:42

Encaminhamos rapidamente cerca de cem anos.

Hank Smith:

11:44

Eu diria que esta é uma habilidade absolutamente crucial se
você realmente quer entender que o Antigo Testamento é a
maneira como ele é montado. Você tem a Torá, Os Cinco Livros
de Moisés, depois tem a história, depois tem os escritos, Jó,
Provérbios, Eclesiastes, Salmos, e depois tem estes profetas,
Isaías através de Malaquias. Cada um desses profetas, corrigeme se eu estiver errado, João, mas cada um desses profetas se
encaixa em algum lugar naquela história de que falamos e eles
não os colocaram em ordem. Claro que não, você não pode
colocá-los em ordem, não pode facilitar as coisas para nós. Eles
colocaram em ordem a duração destes livros e os colocaram de
volta. Então você tem que conhecer sua história para saber qual
é o contexto para o profeta que está falando.

Dr. John Hilton III:

12:32

Realmente bem dito. E isso é uma grande habilidade
escriturística.
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Hank Smith:

12:34

Porque se você está pensando, oh, nós estamos continuando
depois do tempo de Esther, nós não estamos, nós estamos indo
agora para trás para onde nós temos os versos, as escrituras
reais que isto se encaixaria?

Dr. John Hilton III:

12:45

Estamos basicamente aqui entre os segundos reis 23 a 25.
Portanto, se você voltar atrás e ler estes capítulos da história,
isso lhe dará algum contexto adicional para Jeremias.

Hank Smith:

12:56

Quando Jeremias está vivo no que está fazendo. Está bem.

Dr. John Hilton III:

12:59

Na verdade estamos prestes a receber muito mais, como se
houvesse mais histórias e histórias sobre este período de tempo
no Livro de Jeremias do que há naqueles dois capítulos do
segundo Reis.

Hank Smith:

13:08

Entendi. Muito bem. Então vamos ter mais histórias, não apenas
pregando.

Dr. John Hilton III:

13:14

Correto. Essa é a minha parte favorita, na verdade. São as
histórias. Por isso, criamos um pouco do contexto e dos
antecedentes. Provavelmente, os versos mais famosos de
Jeremias são os versos cinco e seis do capítulo um. Deus chama
Jeremias dizendo: "Antes de eu te formar na barriga, eu te
conhecia". E antes que saísses do ventre, eu te santificei e te
ordenei profeta para as nações". E amo esta garantia do Senhor:
"Eu te conheci antes de nasceres". E ao final de hoje, quando
chegarmos a Jeremias capítulo 29, olharemos para outro
versículo onde o Senhor diz algo semelhante e talvez juntá-los
naquele ponto e falar mais sobre este princípio. Mas Deus tem
planos especiais para cada um de nós, não apenas para
Jeremias. Eu acho interessante que Jeremias não se sinta à
altura da missão. Ele continua dizendo: "Eu não posso falar, sou
uma criança".

Hank Smith:

14:03

"Oh Senhor Deus, eis que não posso falar por ser uma criança,
não me escolham".

John Bytheway:

14:10

Você meio que vê um padrão ali. Eu olho para as notas de
rodapé. Você tem o Exodus quatro 10. Então, o que Moisés
disse?

Dr. John Hilton III:

14:15

"Sou lento de fala, sou lento de língua".

John Bytheway:

14:17

O que Enoque disse?

Dr. John Hilton III:

14:20

"Eu sou apenas um rapaz. Todas as pessoas me odeiam".
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John Bytheway:

14:22

"Todas as pessoas me odeiam". O que disse Isaías? "Eu sou um
homem de lábios impuros, eu me detenho..." E veja, eu adoro
que não seja: "Ah, sim, eu tenho isto".

Dr. John Hilton III:

14:33

Eu sabia que você ia me chamar.

John Bytheway:

14:36

Sim, isto está além do que eu sou capaz de fazer e muitos de
nós talvez possam se relacionar com isso. Eu não posso fazer
isso. Por isso, gosto disso, como isso é consistente. E a nota de
rodapé 6A ali lista Moisés e Enoque. E escrevi em Isaías seis
porque achei que não era exatamente o mesmo, mas ele
apenas disse: "Eu moro com o povo de...". Bem, o que ele disse?
Eu estou desfeita. Quer dizer, isso é...

Dr. John Hilton III:

14:59

Sim.

John Bytheway:

15:00

Estou me separando. Eu não posso fazer isto.

Dr. John Hilton III:

15:02

Mas então no versículo sete, como no mesmo padrão que você
destacou, o Senhor responde: "Não digas que eu sou uma
criança, porque irás a todos os que eu te enviar, e tudo o que eu
te ordenar, falarás". Não tenhais medo".

Hank Smith:

15:12

Não tenha medo.

Dr. John Hilton III:

15:14

"De seus rostos". Pois eu estou contigo para te entregar". Isto é
tão aplicável, certo? Você e eu íamos receber algum tipo de
chamado, nós não nos sentimos à altura da tarefa. E o Senhor
diz: "Você pode fazer isso". Não tenha medo. Eu estou com
você".

John Bytheway:

15:27

O que eu amava nisso era que o Senhor não dizia: "Moisés, tu és
grande, tu és fantástico, tu és tão grande". Ele apenas disse: "Eu
estarei contigo". E eu pensei: "Que grande... Isso é muito
consistente. "O que mais você precisa se eu estiver com você?
Eu estarei com você". É quase como: "É bom que você esteja
sentindo sua inadequação, mas eu estarei com você".

Dr. John Hilton III:

15:44

E se pularmos para o versículo 17, ouvimos mais desse tipo de
Senhor dizendo isto: "Levantem-se e preparem-se para a ação".
Saia, diga a eles tudo o que eu lhe digo para dizer. Não tenham
medo deles. Pois vejam, hoje os tornei fortes como uma cidade
fortificada que não pode ser capturada como um pilar de ferro
ou um muro de bronze. Vocês ficarão contra toda a terra, reis,
oficiais, sacerdotes e o povo de Judá. Eles lutarão contra vocês,
mas falharão".
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Hank Smith:

16:09

Uau. Que conversa animada.

Dr. John Hilton III:

16:11

Sim, a sério. "Eu estou com você. Eu cuidarei de você". E eu
adoro estas palavras se você é como eu e às vezes você fica com
medo, você tem medo e coleta escrituras que lhe dão força, que
Jeremias capítulo um está cheio de poderosas garantias do
Senhor que fortalecem Jeremias e podem nos fortalecer
também.

Hank Smith:

16:30

Absolutamente. Se você se sente desanimado, se sente que eu
não estou à altura da tarefa, venha a estes versos e vá devagar,
leia-os. Isto é o que minha filha escreve em seu espelho com a
sua dry-erase: "Eu estou contigo, disse o Senhor, eu te
entregarei". Jeremias um, cinco. Em meu estudo da Bíblia, não
vejo muitas referências a uma vida pré-mortal. Sinto que há
aqui um tipo de vida clara. Será que eu estou dando uma prova
lá? "Antes de eu te formar na barriga, eu te conhecia".

Dr. John Hilton III:

17:04

Acho que isso não é uma prova de texto. Acho justo dizer que
esse é um dos nossos melhores exemplos bíblicos de uma
referência à vida pré-mortal. Acho que isso é totalmente justo.
Sim.

John Bytheway:

17:13

Sim. E se eu pudesse acrescentar algo a isso, o Dr. Robert Millet
que tivemos em nosso podcast me ensinou que, não use a frase
preexistência porque outras tradições religiosas usam isso e não
significam a mesma coisa. Eles acham que talvez tenhamos
existido previamente na mente de Deus, mas isto soa mais do
que isso. E desde então, tenho feito o que vocês dois acabaram
de fazer, chamam de vida pré-mortal ou existência pré-mortal.
Isto soa como mais do que apenas você existiu na mente de
Deus. Isto é, eu te conhecia, você tinha um caráter, você tinha
uma competência antes de chegar aqui. E eu acho que isso soa
um pouco mais do que apenas você existiu na minha mente.

Hank Smith:

17:54

Absolutamente. Eu só queria ter certeza de que acertaríamos
isso e queria ver o que nosso especialista tinha a dizer. E bem,
eu me sinto justificado que nosso especialista gosta da minha
opinião sobre isso, mas eu acho que quando você se deparar
com talvez o que você vê seja uma referência à vida pré-mortal
na Bíblia, tome nota disso porque não é frequente.

John Bytheway:

18:13

Sim.

Dr. John Hilton III:

18:13

Assim, os próximos vários capítulos, Jeremias dois a seis estão
focalizados principalmente na pregação de Jeremias ao povo e
advertindo-o a arrepender-se. E eu pensei que iríamos apenas
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experimentar alguns destes versículos ao longo do caminho
antes de chegarmos à próxima grande história em Jeremias
sete. Assim, no capítulo dois de Jeremias, versículo 13, lemos:
"Porque o meu povo fez duas coisas más". Eles me
abandonaram, fonte de água viva, e cavaram para si mesmos
cisternas rachadas que não podem conter água alguma". Por
isso, João, Hank, sei que ambos conduzem excursões a
Jerusalém e assim por diante, vocês viram um monte de
cisternas. Por que uma cisterna rachada seria uma coisa tão
importante?
Hank Smith:

18:54

Oh, uma cisterna vai... Essa é a única maneira de sobreviver.
Você vai ter sua estação chuvosa e depois vem a estação seca. E
se você não tem armazenamento de água, eu quase disse
armazenamento de comida, você não tem armazenamento de
água, é morte certa. Você precisa de água para sobreviver.

Dr. John Hilton III:

19:13

Sim. Então o Senhor está dizendo que você fez duas coisas
erradas. Número um, você abandonou a verdadeira água viva. E
o número dois, seu substituto, está rachado. Não há salvação lá
dentro para você.

John Bytheway:

19:24

Sim. E eu gosto disso. Não é só que você precisa de água, é água
viva versus água da cisterna. A água das cisternas está sujeita à
estagnação porque está parada, água viva de uma nascente. É a
piscina de Siloé, é para onde Jesus enviou o homem para lavarse logo no início de João nove, que é água viva porque vem de
uma nascente.

Dr. John Hilton III:

19:44

Agora, aqui está uma passagem PG-13 que como está no Livro
de Jeremias, achei justo ler, é Jeremias 2, 24, o Senhor diz a
Israel: "Você é como um burro selvagem farejando o vento na
hora do acasalamento. Quem pode conter sua luxúria? Aqueles
que a desejam não precisam procurá-la, pois ela vai correndo
para eles. Quando você vai parar de correr? Quando você vai
parar de ofegar atrás de outros deuses? Mas você diz: "Poupe o
fôlego, estou apaixonado por esses deuses estrangeiros, não
posso deixar de amá-los agora". Saltando para o versículo 27,
vemos uma idéia semelhante: "Para uma imagem esculpida em
um pedaço de madeira, eles dizem: 'Você é meu pai'. A um ídolo
esculpido em um bloco de pedra, eles dizem: 'Você é minha
mãe'. Eles me viram as costas, mas em tempos de dificuldade
eles gritam: 'Venha e nos salve'. Mas por que não chamar esses
deuses que você fez? Quando vierem os problemas, deixe-os
salvá-lo se puderem, pois você tem tantos deuses quanto as
cidades de Judá".
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Dr. John Hilton III:

20:37

Então o Senhor está usando estas diferentes metáforas para
dizer: "Vocês não são fiéis a mim". E este é um tema chave em
todo Jeremias, ele está destacando a adoração de ídolos, pára
de se voltar para outros deuses e se concentra no único Deus
verdadeiro. Este é o tema que vimos ao longo de todo o Antigo
Testamento.

Hank Smith:

20:52

Eu amo todas essas metáforas.

John Bytheway:

20:54

Sim. Você pode nos dizer qual tradução você acabou de usar lá?

Dr. John Hilton III:

20:59

Então essa é a Tradução New Living. Foi quando mencionei que
está no nível de leitura da sexta série. Portanto, novamente,
acho que é útil quando você está lendo alguns textos
desconhecidos para tornar o significado mais claro.

John Bytheway:

21:08

Eu gosto do versículo 17, que termina quando ele te conduziu
pelo caminho, eu tive que sublinhar este. Mas não é preciso.

Hank Smith:

21:14

Eu ia apenas dizer, John, estas são metáforas bastante
extremas, mas às vezes, sutis parecem não funcionar. Então,
digamos assim, você prefere esta bela água viva ou esta
desagradável água rançosa em uma cisterna quebrada? Você
preferiria perseguir outros deuses, ou você quer o Deus que
está sentado aqui esperando por você? Você preferiria chamar
uma pedra de pai ou de mãe e ver o que ela pode fazer por
você? Estas são metáforas agressivas. Acho que você pode
dizer. Você não pode perder o ponto.

Dr. John Hilton III:

21:47

O que nos dá algum contexto para os tempos do Livro dos
Mórmons. Por que o povo está zangado com os profetas? Por
que as pessoas buscam a vida de Lehi? Os profetas estão sendo
muito audaciosos, Jeremias é um grande exemplo de ousadia e
de falar contra o pecado. Assim, se virarmos a página para o
capítulo três, vemos uma das palavras favoritas de Jeremias e a
palavra é retroceder. Eu não sei quanto a vocês. Eu não ouvi a
palavra retrocesso muitas vezes ao crescer. Significa
basicamente voltar a cair no pecado, mas Jeremias usa esta
palavra mais do que todos os outros autores das escrituras
juntos. Portanto, quando você ouve a palavra retrocesso, pense
Jeremias. Vou ler apenas alguns exemplos.

Dr. John Hilton III:

22:24

Capítulo três versículo 12, "'Volta, ó Israel recuado', diz o
Senhor. E eu não farei cair sobre ti a minha ira, porque sou
misericordioso". Versículo 14, "Voltai, oh crianças que recuam".
Versículo 22, "Voltai, ó filhos rebeldes, e eu curarei vossas
rebeliões". E eu simplesmente amo isto. Todos nós vamos
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recuar, todos nós vamos cair de novo em tentação no tempo.
Mas o Senhor está dizendo: "Eu sou misericordioso. Venha,
volte para mim. Nós podemos fazer as coisas funcionarem". E
eu adoro isso.
John Bytheway:

22:53

É divertido imaginar que os tradutores do Rei James sentados
ao redor, "Vejam, o que usaremos? Que palavra devemos usar
aqui? O velho tradutor, sugiro recuar".

Hank Smith:

23:05

Está voltando ao pecado.

Dr. John Hilton III:

23:07

Apenas caindo para trás.

Hank Smith:

23:08

Você se sente como se eu tivesse saído, aqui vou eu e depois
volto para dentro. E isso pode ser desanimador. Mas aqui diz o
Senhor repetidamente: "Estou aqui, estou aqui". Eu posso
redimir vocês, israelitas recuados". "Já estive em minha vida
antes, acho que um israelita recuado. Desistiu de algo, se livrou
completamente dele e depois voltou.

John Bytheway:

23:30

Acho que falamos muito sobre o ciclo do orgulho em O Livro de
Mórmon. E eu acho que esta é uma metáfora diferente, mais ou
menos para a mesma coisa. Você está voltando ou voltando a
um modo de vida antigo que você já tinha conquistado antes.

Hank Smith:

23:42

Sim, o Salvador contou uma grande parábola sobre isso quando
disse que havia uma casa que tinha um espírito maligno e eles
expulsaram o espírito maligno e então ela voltou com sete de
seus amigos porque a casa não estava cheia de nada mais. Os
pecados voltaram com ainda mais pecados, com ainda mais
amigos. Isso seria um exemplo, certo John? De voltar atrás no
que você era antes.

Dr. John Hilton III:

24:06

Vamos talvez saltar à frente para o capítulo sete. Vamos voltar
ao enredo e vamos meio que lê-lo, mas esta é uma cena onde
se você puder assistir ao filme de Jeremiah, esta cena ganhará
vida para você de maneiras que você nunca vai esquecer. Mas
no capítulo sete de Jeremias, Jeremias vai para a casa do
Senhor, então ele está em uma espécie de área do complexo do
templo e está pregando. Primeiro ele oferece esperança se
olharmos para o versículo cinco, ele diz: "Se você realmente
emendar seus caminhos e se você realmente agir justamente
um com o outro, se você não oprimir o estrangeiro, o órfão, a
viúva, ou derramar sangue inocente neste lugar, se você não for
atrás do de outro deus, eu morarei com você".
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Dr. John Hilton III:

24:41

Isso é uma promessa. Mas Jeremias continua dizendo: "Você
provavelmente não vai fazer isso". E através de Jeremias, o
Senhor diz: "Roubarás, matarás, cometerás adultério, jurarás
falsamente, farás oferendas a Baal e irás atrás de outros deuses
que não conheceste e depois virás e estarás diante de mim
nesta casa, que é chamada pelo meu nome e dirás: 'Estamos
seguros'". Só para continuar a fazer todas essas abominações"...
Em outras palavras, o que o Senhor está dizendo é: "Vocês
pensam que por terem o templo aqui com vocês que tudo está
bem, vocês podem fazer todas essas coisas ruins". E é como:
"Oh, nós temos a casa do Senhor conosco, está tudo bem"". E
ele está dizendo: "Não, isso não é".

Hank Smith:

25:18

Isso não está bem. Você não pode fazer todas essas coisas e
depois vir até mim e pensar: "Nada demais, está tudo bem".

Dr. John Hilton III:

25:26

E é aqui que obtemos uma linha realmente poderosa. Através
de Jeremias, o Senhor diz: "Será que esta casa que é chamada
pelo meu nome se tornou um antro de ladrões à sua vista?

Hank Smith:

25:37

Interessante.

Dr. John Hilton III:

25:38

"Vá agora para minha casa que era em Shiloh, onde fiz meu
nome morar no início e veja o que fiz com ele pela maldade do
meu povo". E talvez haja duas coisas que possamos
desempacotar aqui. Vamos fazer a mais difícil primeiro. Que
referência é essa a Shiloh? Então a Arca do Convênio estava em
Shiloh e Shiloh foi destruída. Então é como se o Senhor
estivesse dizendo: "Olhe, talvez o povo de Shiloh, eles pensaram
que eram todos bons porque tinham a Arca com eles, mas
Shiloh foi destruída". Agora você em Jerusalém, pensa: "Oh,
estamos todos bem". Temos o templo conosco". Não, você será
destruído. A Arca não te protegerá, o templo não te protegerá
se você não estiver cumprindo os convênios". E isso ajuda a ver
o porquê. O outro que provavelmente é um pouco mais óbvio é
o uso que Jeremias faz desta frase: "Covil de ladrões". O que
isso faz vocês se lembrarem logo de cara?

Hank Smith:

26:25

Estou pensando em Jesus no templo. Ele diz: "Você virou para
minha casa um antro de ladrões".

Dr. John Hilton III:

26:31

Sim. Então claramente Jesus está aludindo a Jeremias quando
ele diz que este é um covil de ladrões, um covil de ladrões. O
covil de, e depois de assaltantes ou ladrões, só aparece nestas
duas passagens, portanto é uma clara referência. Então agora
talvez com a compreensão desse contexto extra de Jeremias e
Shiloh, podemos ver que quando Jesus diz: "Você fez da minha
casa um covil de ladrões", é uma espécie de ameaça ou
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implicação sutil. "Lembra-se de como Jeremias disse a mesma
coisa? Lembra-se do que aconteceu com o templo em seus
dias? A mesma coisa vai acontecer com seu templo, vocês aqui
em Jerusalém com quem estou falando".
Hank Smith:

27:03

Uau.

Dr. John Hilton III:

27:03

Isso faz sentido?

Hank Smith:

27:04

Absolutamente. E só chega em casa se um, você conhece suas
escrituras. E dois, me diz que Jesus conhecia suas escrituras. Às
vezes não percebemos como Jesus conhece bem suas escrituras
até que estamos lendo o Antigo Testamento dizendo: "Ei, isso
soa muito como algo que Jesus disse".

John Bytheway:

27:21

Parece que essas referências estão ambas ali, abaixo de Mateus
21:13 e Lucas 19:46.

Dr. John Hilton III:

27:29

Sim. Se formos um pouco mais longe em Jeremias capítulo sete
ao versículo 27, esta deve ser uma das passagens mais
desanimadoras da escritura para a pessoa que a recebe. Então o
Senhor diz a Jeremias: "Dir-lhes-eis todas estas palavras, mas
eles não vos ouvirão". Chamá-los-eis, mas eles não vos
responderão". Quero dizer, como isso soa como uma chamada
de missão desanimadora, certo? Você foi chamado para
trabalhar em tal e tal missão. Ninguém vai escutá-lo.

Hank Smith:

27:55

Ninguém lhe dará ouvidos.

Dr. John Hilton III:

27:56

Eles rejeitarão cada palavra que você disser, mas terão grandes
experiências. Você vai.

Hank Smith:

28:01

Vá em frente.

Dr. John Hilton III:

28:02

E Jeremias, ele já vem pregando há anos e vai continuar
pregando por décadas. E isso é uma grande mensagem sutil de
Jeremias. Pense sério, pense nisso. Às vezes se trabalha duro
em alguma coisa e depois não se vêem os resultados. Você
planeja ter este caminho realmente espiritual e ele é cancelado
pela COVID. Há todo tipo de coisa em que trabalhamos muito e
falhamos. E eu não sei sobre você, mas eu não gosto de
fracassar. Quando estou fazendo algo, quero que tudo corra
muito bem. E provavelmente Jeremias também o fez, mas o
Senhor lhe diz: "Olhe, não vai dar". E para mim, acho que essa é
realmente uma mensagem importante para nós. Às vezes
vamos falhar e só porque estamos trabalhando duro e fazendo
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o que Deus quer que façamos, isso não significa que tudo vai
dar certo.
Hank Smith:

28:43

Sim. Que versos foram esses? Era o John?

Dr. John Hilton III:

28:45

Esse foi Jeremias 7:27.

John Bytheway:

28:47

Não tenho uma referência, mas ouvi dizer que alguém uma vez
confrontou Madre Teresa e lhe disse: "Você não pode salvar
todas essas pessoas que você está tentando salvar e dar-lhes
alguma dignidade na morte e tudo mais". E eu, como vocês,
apenas admiro totalmente a Madre Teresa. Ela disse: "Bem, não
somos chamados a ter sucesso em todas as coisas". Somos
chamados a ser fiéis em todas as coisas". E isso era o que
Jeremiah estava fazendo. Ele estava fazendo o que lhe foi
pedido.

Dr. John Hilton III:

29:14

E às vezes podemos não perceber o custo pessoal para
Jeremias. Se saltássemos para Jeremias capítulo 11, versículo
21, o povo da cidade natal de Jeremias, eles tentariam matá-lo.
Eles disseram: "Não profetizeis em nome do Senhor ou
morrereis pelas nossas mãos". E então, apenas alguns versículos
mais tarde, capítulo 12, versículo 6, soubemos que até mesmo
os membros da família de Jeremias o haviam abandonado.
Portanto, não é só que ele está trabalhando duro, mas que tem
um bom grupo de apoio. Ele está trabalhando duro e é
abandonado pelas pessoas de sua cidade natal, ele é
abandonado por sua família, mas ele ainda continua
pressionando. Assim, em Jeremias capítulo 12, verso um, e
novamente o contexto, sua cidade natal o está abandonando,
sua família o está abandonando. Jeremias, ele grita em angústia
ao Senhor. Ele diz: "Certo, você terá razão, Senhor, quando eu
fizer as acusações contra você, mas deixe-me apresentar meu
caso a você. Por que o caminho dos culpados prospera? Por que
são todos aqueles que são traiçoeiros, prósperos"?

Dr. John Hilton III:

30:11

E eu adoro como Jeremiah começa como uma reclamação. Ele
pensa: "Tudo bem, Deus, eu sei que você vai me corrigir, mas
me ouça, deixe-me dar minha queixa de qualquer maneira.
Minha vida é terrível e todos os ímpios estão indo muito bem. O
que está acontecendo?" E eu posso simpatizar com Jeremias,
certo? Ele não queria ser chamado para ser um profeta. Ele
disse ao Senhor: "Eu sou uma criança". Você pensaria que Deus
vai responder a Jeremias de uma maneira realmente
reconfortante, mas na verdade é, ele lhe dá um tipo de desafio.
Veja no versículo cinco, o Senhor diz: "Se você correu com os
criados de libré e eles te cansaram, como você pode lutar com
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os cavalos? E se na terra da paz, em que confiaste, eles te
cansaram, então como farás com o inchaço da Jordânia"?
Dr. John Hilton III:

30:50

Em outras palavras, a conversa do Senhor é: "Jeremias, isto é
apenas o começo. Quero dizer, você ainda está na corrida de
pés e está prestes a esquentar". E eu acho que essa é uma frase
bíblica poderosa para que possamos refletir: "Se você correu
com os criados de libré e eles o cansaram, como você poderia
lutar com os cavalos?"

Hank Smith:

31:05

Eu pensei automaticamente em Mórmon no final de Mórmon,
onde se você ler Mórmon, não o Livro de Mórmon, mas o
pequeno livro de Mórmon dentro do Livro de Mórmon, ele diz
que rezou: "Não resistindo à sua maldade, eu os tinha
conduzido à batalha, eu os tinha amado de acordo com o amor
de Deus, que está em mim. Minha alma foi derramada em
oração a Deus durante todo o dia por eles". No entanto, ela
estava sem fé por causa da dureza de seus corações". Mais
tarde, ele continua dizendo: "Eu estava sem esperança". No
capítulo seis de Mórmon, ele lamenta a perda dessas pessoas.
Assim são estes chamados de: "Você vai avançar, você não vai
ver sucesso". E, a propósito, você está cansado agora? Oh,
espere. Espere só, fica pior".

Dr. John Hilton III:

31:52

Hank, acho que você pegou algo que é realmente poderoso e
acho que podemos realmente ver conexões entre Mórmon e
Jeremias. E isto seria como uma grande coisa para estudar lado
a lado e ver mais conexões. Quero dizer, ambos são chamados a
pregar ao seu povo e, de certa forma, ambos falham. Jeremias e
Mórmon vêem seu povo destruído.

Dr. John Hilton III:

32:14

Adoro essa percepção que você acabou de compartilhar e
provavelmente poderíamos encontrar conexões paralelas
adicionais entre Mórmon e Jeremias. Mas eu penso novamente,
isso nos diz que às vezes Deus vai enviá-lo em uma missão e não
vai ter sucesso. Às vezes você vai bater naquela porta ou
ministrar àquela irmã por 30 anos e não terá o resultado que
você espera. Mas Jeremias e Mórmon, eles estão bem ali com
você.

John Bytheway:

32:37

É uma das minhas lições favoritas porque quando Mórmon diz
isto a Moroni, ele diz: "Mas não podemos deixar de trabalhar.
Temos um trabalho a realizar enquanto estamos neste
tabernáculo de barro". Você se lembra do versículo: "Não
resistindo à dureza deles, vamos continuar fiéis". Não se trata
do que eles estão fazendo, isso está um pouco fora de seu
controle, mas vamos continuar fiéis com o que fomos chamados
a fazer". E eu amo aquela coisinha que Mórmon fez ali, não
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suportando a dureza deles, não se trata deles, trata-se de nós
fazermos o que fomos chamados a fazer".
Hank Smith:

33:09

Lembro-me muitas vezes como professor de seminário, não
acontece tanto na BYU, mas sabendo quando aquele garoto
saiu da minha classe como um veterano, essa foi provavelmente
a última vez que ele ia ver o interior de um prédio da igreja.

John Bytheway:

33:23

E assumindo a responsabilidade por isso.

Dr. John Hilton III:

33:26

Sim. E apenas dizendo: "Ugh."

John Bytheway:

33:29

"Gostaria de ter encontrado um caminho".

Hank Smith:

33:30

Eu queria falar com vocês, sei que a avó e o avô, e a mãe e o pai
têm rezado. Também sei como esse caminho termina. Já fiz isto
vezes suficientes, sei como esta estrada termina. É uma coisa de
partir o coração, mas perceber aqui é validar que isso aconteceu
com os grandes do passado, com Jeremias, com Mórmon, até
mesmo Abinadi que não vê o sucesso talvez de seu chamado.

Dr. John Hilton III:

33:56

E eu adoro essa frase que você usou, ela está validando. Eu
realmente acho que ela está validando para nós nos
lembrarmos. E há muitos exemplos, talvez algumas pessoas
menos conhecidas se lembrem de Com no Livro do Éter. Ele
lutou muito contra os assaltantes, mas não prevaleceu contra
eles. Ou Néfi, o filho de Helamã, diz que ele foi para a terra ao
norte, ele pregou a palavra de Deus e eles rejeitaram todas as
suas palavras. Esse provavelmente não é o tipo de coisa que sua
filha quer escrever em seu espelho. Esse não é o verso que
chega ao espelho, mas de certa forma eu acho que poderia ser
como um lembrete para nós de que não há problema em falhar.

Hank Smith:

34:26

Sim. Jesus em sua própria cidade natal, João. Jesus em Nazaré é
rejeitado por sua própria cidade natal. E, de acordo com a
Bíblia, nunca retorna. É um momento de desgosto, me lembra
cada vez que Isaías diz: "O Senhor se familiarizará com o pesar".
Jeremias, Mórmon, e todos esses outros de quem temos falado
são aqueles que já conhecem o pesar. É definitivamente parte
deste trabalho.

Dr. John Hilton III:

34:52

Assim, no capítulo 12 de Jeremias, Jeremias estava como que
derramando seu coração para o Senhor, e o Senhor responde
como, "Ei, acelera". Mas se saltarmos para o capítulo 15, há
uma passagem semelhante e o Senhor responde mais
gentilmente.
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Hank Smith:

35:04

A todos aqueles fiéis professores da escola dominical,
professores do seminário que estão por aí, que estão dando o
melhor de si para chegar às suas aulas e para saber que às vezes
não dá certo. Se você está nessa situação, você está ombro a
ombro com alguns dos melhores do trabalho do Senhor. Às
vezes, apesar de seus melhores esforços, eles não ouvem. É
também um lembrete útil para mim, e aposto que foi para
vocês dois, perceber que eles têm um Senhor, eles têm um
Salvador, e eu não sou Ele. Portanto, embora possam estar
perdidos para mim, eles não estão perdidos para Ele.

John Bytheway:

35:48

E nunca se sabe, eles podem ouvir algo que foi Alma: "Lembrome de meu pai ter ensinado ao povo a respeito de Jesus Cristo,
o filho de Deus que podia perdoar pecados". E minha mente se
agarrou a este pensamento. E esse é um verso tão maravilhoso
que, vendo em algum lugar lá atrás, ele ouviu o que seu pai
estava dizendo e...

Hank Smith:

36:06

Nunca se sabe o que pode colar.

Dr. John Hilton III:

36:09

Vejamos então Jeremias capítulo 15:15. Jeremias diz: "Senhor,
Vós sabeis o que está acontecendo comigo". Por favor, entrem
e me ajudem. Castigue os meus perseguidores. Dê-me tempo,
não me deixe morrer jovem. É por seu bem que eu estou
sofrendo. Quando descobri suas palavras, eu as devorei. Elas
são a minha alegria e o deleite do meu coração. Pois eu carrego
teu nome, Senhor Deus dos exércitos do céu. Nunca me uni ao
povo em suas alegres festas. Sentei-me sozinho porque sua mão
estava sobre mim. Estava cheio de indignação por seus pecados.
Por que meu sofrimento continua? Por que minha ferida é tão
incurável? Sua ajuda parece tão incerta como um riacho
sazonal, como uma fonte que secou".

Dr. John Hilton III:

36:50

Tome um momento para desempacotar isso, como se você se
sentisse dessa maneira. Eu adoro a emoção crua de Jeremias. É
como aqueles versos que você citou, Hank, de Mórmon, onde
ele disse: "Minha alma estava cheia de angústia".

Hank Smith:

36:59

Sim.

Dr. John Hilton III:

37:00

Você pode simplesmente sentir isso. Mas no versículo 19, o
Senhor responde com encorajamento. Ele diz: "Você deve
influenciá-los". Não deixe que eles o influenciem". Eles vão lutar
contra você como um exército atacante. Eu os farei tão seguros
como um muro de bronze fortificado". Eles não os
conquistarão, pois estou com vocês para protegê-los e resgatálos". Eu, o Senhor, falei. Sim, eu certamente o manterei a salvo
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desses homens malvados. Eu vos resgatarei de suas mãos
cruéis".
Dr. John Hilton III:

37:28

As coisas podem ser excruciantemente difíceis, mas eu amo a
conversa aberta e honesta de Jeremias. Ele não se limita a bater
em torno do mato. É como se ele colocasse tudo para fora com
o Senhor e então ele recebe conforto do Senhor.

Hank Smith:

37:41

Isto é algo que aprendemos no Livro de Jó, que até mesmo uma
oração de frustração é um ato de fé. Até mesmo uma oração
de: "Estou chateado, isto não está indo do jeito que eu pensava
que iria". Isso ainda é um ato de fé. Você ainda está chamando
a Deus. E Deus sabe como você se sente, por isso é melhor estar
aberto com Ele. Ele não ficará chocado com isso: "O quê? O que
você está dizendo? Não posso acreditar que você está me
dizendo essas coisas". Está tudo bem. Eu amo a oração de
Jeremias. Ela me faz lembrar Joseph Smith. Onde você está?

Dr. John Hilton III:

38:17

Enquanto continuamos avançando? A principal mensagem de
Jeremias é que o povo de Jerusalém vai ser destruído se não se
arrepender. Outra mensagem a que ele volta algumas vezes
tem a ver com a reunião de Israel. Vamos saltar para Jeremias
capítulo 16, começando no versículo 14. Lemos: "Portanto,
certamente virão os dias, diz o Senhor, em que já não se dirá
como vive o Senhor que trouxe o povo para fora da terra do
Egito, mas como vive o Senhor que trouxe o povo de Israel para
fora da terra do norte e de todas as terras onde o havia
expulsado, pois eu os trarei de volta à sua própria terra que dei
aos seus antepassados".

Dr. John Hilton III:

38:56

E talvez façamos uma pausa ali mesmo por um minuto. Então,
basicamente, o maior milagre de todos os tempos tem sido...

John Bytheway:

39:01

O Êxodo.

Dr. John Hilton III:

39:01

O Êxodo, à direita. Saindo do Egito. Mas agora o Senhor diz: "Vai
haver um novo milagre que vai acontecer e que vai de repente
relegar o Êxodo a um dos maiores sucessos de todos os tempos,
não o maior de todos os tempos. Agora é a reunião de Israel, o
retorno destas tribos".

Hank Smith:

39:16

As pessoas não vão mais falar sobre o Mar Vermelho.

John Bytheway:

39:19

Logo no manual Venha Me Siga, ele cita o Presidente Nelson:
"Você é enviado à Terra neste preciso momento para ajudar a
reunir Israel. Não há nada acontecendo nesta terra neste
momento que seja mais importante do que aquela reunião. A
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reunião deve significar tudo para você". Portanto, esse é o lugar
perfeito para nos lembrar o que o Presidente Nelson ensinou.
Dr. John Hilton III:

39:39

A esse respeito, se continuarmos lendo, aprendemos um pouco
sobre talvez nosso papel neste versículo 16. "Agora estou
mandando chamar muitos pescadores, diz o Senhor". Eles os
pegarão, e depois mandarei chamar muitos caçadores e eles os
caçarão de cada montanha, de cada colina e das fendas das
rochas". Isso pode ser uma ilusão para nosso papel de
caçadores, pescadores, coletores que participam deste esforço
mais importante que está ocorrendo neste momento". Você
pode sentir com essa citação que compartilhou, o Presidente
Nelson nos incitando a cumprir nossa parte na reunião de Israel.

John Bytheway:

40:12

Este verso significa algo para mim e minha família porque eu fui
no que poderíamos chamar de uma missão de pescador onde as
pessoas eram amigáveis conosco, eles queriam nos ouvir, nos
convidavam para sua casa nas Filipinas, eu podia jogar uma rede
para o lado e encontrar pessoas para ensinar. E meu filho foi ao
que poderíamos chamar de uma missão de caçador, que é uma
missão de cada vez e onde as oportunidades de ensino eram
difíceis e difíceis de encontrar. E ajudou, como discutimos em
nossas cartas, que alguns são chamados para missões de
pescadores e outros podem ser chamados para missões de
caçadores. E eles são um pouco diferentes, mas todos eles
fazem parte desta grande reunião. Então isso é uma aplicação, é
claro, mas esse verso significa muito para nós e para nossa
família por essa razão.

Hank Smith:

40:56

Eu amo isso.

Dr. John Hilton III:

40:57

Isso é lindo.

Hank Smith:

40:58

Isto para mim fala o Livro da língua mórmon que Néfi, Lehi e
Jacob, eles estão vivendo a dispersão. Assim é Jeremias. Ele está
vivendo na dispersão. Eles apenas cem anos antes, o reino do
norte de Israel foi levado cativo, desapareceu. Eles estão vendo,
vivendo, ou quase, que viveram na destruição do reino do sul de
Judá. E isto tem que ser um conforto para que um dia eu traga
todos de volta. Provavelmente não será amanhã, mas um dia.
Um dia, eu trarei todos de volta. E me parece que quanto mais
claramente leio O Livro de Mórmon, ou quanto mais
cuidadosamente leio O Livro de Mórmon, mais vejo Néfi e Jacó
agarrados a essa promessa, provavelmente mais do que
qualquer outra pessoa no livro.

Hank Smith:

41:51

Depois de Néfi e Jacó, eles meio que o perdem um pouco, não
se ouve muito em Mosias ou Alma, não se ouve muito em
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Helaman. Então, de repente, no terceiro Néfi, Jesus o traz de
volta para cima. Ele pensa: "Ah, você se lembra? Você está
espalhado por Israel. E eu fiz uma promessa e vou cumpri-la".
Então esta é a mensagem reconfortante para Jeremias, João, de
que você está vivendo nos dias da dispersão de Israel, mas um
dia eu trarei tudo de volta, eu vou consertar tudo?
Dr. John Hilton III:

42:19

E eu acho isso interessante, como você disse que
provavelmente isso não vai acontecer amanhã. Assim, para
Nephi e Jacob, eu adoro como eles ainda são capazes de ter
esperança em coisas que podem nem mesmo acontecer em
suas vidas, que não aconteceram em suas vidas. E assim, para
mim, há uma mensagem clara. Talvez haja algum problema em
minha vida neste momento que realmente não vai ser resolvido
na mortalidade. Mas Jacó, Néfi, Jeremias, eles estão tendo
esperança em eventos futuros. Se eu posso ter essa perspectiva
eterna, isso é uma mudança no jogo.

Hank Smith:

42:47

Sim. E será enorme, não é isso que o Senhor está tentando dizer
nestes versículos, John? Que esta reunião será imensa. Será tão
grande que ninguém mais falará do Mar Vermelho, todos
estarão falando da reunião.

John Bytheway:

42:59

O que foi dito a Isaías? Você vai ter que ampliar o lugar de sua
tenda porque esta casa de Israel estará se estendendo pela
direita e pela esquerda, e você vai ter que fortalecer sua estaca.
Esta reunião vai ser grande.

Dr. John Hilton III:

43:10

Sim, é como se este novo filme de super heróis fosse tão
grande, que ninguém vai sequer ser ensinado, como se a Marvel
fosse uma coisa do passado uma vez que você veja este novo
filme que está saindo como esse tipo de coisa.

Hank Smith:

43:20

Quando falamos em caçá-los fora das montanhas e das colinas e
dos buracos da rocha, quantas pessoas ouvindo hoje o nosso
podcast estão pensando: "Isso fui eu em um ponto"? No
versículo 16, o Senhor diz: "Mandarei pescadores e caçadores
para as montanhas, para cada colina". Essa é uma palavra
percentual alta, cada um. "Cada colina e para fora dos buracos
das rochas". Aposto que isto chega um pouco em casa, pois os
dois acabam de voltar missionários. John Bytheway, diga-me,
seus filhos foram aonde?

John Bytheway:

43:53

Minha filha mais velha foi para Lyon, França. Meu filho foi ao
chamado, disse Copenhague, Dinamarca, mas depois disse que
servia a região da missão da Islândia. E ele está atualmente
ensinando islandês no MTC. E então minha filha foi chamada ao
Taiti, mas por causa da COVID passou cerca da primeira metade
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de sua missão em Tucson e depois terminou no Taiti. Tão
surpreendente.
Hank Smith:

44:14

E John Hilton, você tem um par de missionários.

Dr. John Hilton III:

44:17

Sim, meu filho Levi acabou de voltar da Missão Georgia Atlanta
Norte. E minha filha Anne Marie está servindo na Missão
Inglaterra Leeds falando Mandarim.

Hank Smith:

44:26

Uau. Há algo em Jeremias 16:16 que para um pai de um
missionário canta, seus filhos, e até mesmo todos nós, fizemos
isto no século XIX, fomos para as colinas, e montanhas, e
rochas, e fomos procurar. Não é semelhante ao ditado do
Salvador: "Deixo o 99, vou procurar o meu lá fora"? Então,
qualquer missionário ouvindo, este é você. O que o Presidente
Nelson disse, John? Você é parte de algo enorme, algo grande,
maior do que a separação do Mar Vermelho.

Dr. John Hilton III:

45:02

E eu acho justo dizer que mesmo que você não seja um
missionário em tempo integral, todos nós fazemos parte disso.
Agora estamos todos bem na missão de sermos pescadores,
caçadores e coletores, quer tenhamos ou não um crachá com
nome.

John Bytheway:

45:12

E o Presidente Nelson poderia acrescentar de ambos os lados
do véu, o qual apenas expande tudo de forma surpreendente
para o Templo.

Hank Smith:

45:20

Pensar que tudo começou com seis pequenos membros da
igreja no norte de Nova York é um pensamento divertido,
certo?

John Bytheway:

45:26

É apenas uma pequena mão do sacerdócio, você vê aqui esta
noite. Sim.

Hank Smith:

45:31

Vai encher a terra.

John Bytheway:

45:35

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

00:01

Bem-vindo à parte dois de John Hilton III, Jeremiah, capítulos de
um a 20.

John Hilton III:

00:07

Vamos virar a página e olhar para Jeremias, capítulo 17. Vou
começar no versículo cinco. Diz: "Assim diz o Senhor, malditos
sejam aqueles que confiam nos meros mortais e fazem da mera
carne sua força, cujo coração se afasta do Senhor". Eles serão
como um arbusto no deserto". Eles não verão quando o alívio
vier. Eles viverão nos lugares ressequidos do deserto. E, ao
contrário, abençoados são aqueles que confiam no Senhor. Eles
serão como uma árvore plantada pela água, enviando suas
raízes pelo riacho. Não temerão quando o calor vier". E eu
adoro isso. Isso provavelmente vale a pena desempacotar por
um minuto. O que isto significa em sua vida confiar realmente
no Senhor versus confiar em meros mortais? Esse é um tema ao
qual Jeremias volta algumas vezes, esta questão da confiança.
Onde está a minha confiança?

Hank Smith:

00:59

O Livro de Mórmon chamaria isso de "o braço da carne". Não
confie no braço da carne. Penso em Néfi automaticamente:
"Pois ele será como uma árvore plantada junto às águas".
Lembre-se de Néfi dizendo que a A Liahona os conduziu às
partes mais férteis do deserto. Além disso, os Salmos. O que é
isso? Salmo 23: "Ele me conduz ao lado de águas paradas".

John Bytheway:

01:23

Uma das coisas que, foi o Élder Maxwell que eu me lembro
primeiro de dizer de forma tão bonita, mas parte da confiança
no Senhor é confiar em Seu tempo, que é uma das coisas mais
difíceis de se fazer, quando nossas expectativas não são
atendidas de como as coisas devem acontecer e como elas
devem se desenvolver.

Dr. John Hilton III:

01:40

Definitivamente. Em tantas áreas de nossas vidas, acho que é
fácil olhar de lado para ver o que outras pessoas estão fazendo,
confiar nas opiniões dos especialistas ao invés de realmente
olhar para cima para confiar em Deus, em Seus profetas. Se
continuarmos lendo aqui no capítulo 17, Jeremias faz uma
promessa incrível sobre o dia de sábado. Então Jeremias é
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chamado para ir até as portas de Jerusalém e diz: "Se vocês me
ouvirem, diz o Senhor, e não trouxerem nenhum fardo pela
porta desta cidade no dia de sábado, mas guardarem o dia de
sábado santo e não trabalharem nele, então esta cidade será
habitada para sempre". Mas se vocês não me escutarem para
manter o Sábado santo, então eu acenderei um fogo em suas
portas". E nós já tivemos o alerta do saqueador. Sabemos o que
as pessoas vão escolher, mas acho que é realmente poderoso
ver as incríveis bênçãos que vêm de guardar o Sábado.
Hank Smith:

02:34

Sim, é impressionante para mim que Jeremiah ainda está indo.
Ele é como o Coelhinho Energizer sabendo perfeitamente que
eles não vão. Ele ainda está ensinando a doutrina, mas sabendo
muito bem que eles não vão aceitá-la.

Dr. John Hilton III:

02:47

Ele prega há décadas, e nós já vimos um pouco disso em
Jeremias. Ele usa estas metáforas muito criativas e lições de
objetos. Se saltássemos para o capítulo 18, eu acho que esta é
uma das passagens mais famosas de Jeremias. Jeremias é
aconselhado a ir ver um oleiro fazendo um vaso de barro e o
vaso não sai corretamente, então o oleiro reutiliza o barro para
fazer um novo vaso, e então Deus dá uma interpretação. Ele diz,
este é o versículo seis de Jeremias 18: "Não posso fazer contigo,
ó casa de Israel, assim como este oleiro fez, assim como o barro
na mão do oleiro, também tu estás na minha mão, ó casa de
Israel".

Dr. John Hilton III:

03:28

E acho que podemos olhar para isso de maneiras diferentes.
Talvez uma visão negativa seja como, bem, Jerusalém está indo
terrivelmente mal, então vamos ter que reformulá-los e isso é
realmente doloroso. Mas eu acho que é também uma
mensagem de esperança. Talvez às vezes eu me sinta como um
pedaço de barro deformado. E é como se, bem, eu fosse inútil. E
Deus está dizendo: "Não, não, não, não se preocupe. Eu posso
reformular você. Você é barro em minhas mãos". E para mim,
acho que essa é uma verdadeira mensagem de esperança de
que Deus vai ser capaz de me moldar para fazer o que quer que
Ele precise de mim.

John Bytheway:

03:59

Sim, eu gostaria da idéia de que, é Paulo que fala em se tornar
uma nova criatura? Ele é um criador e ele pode fazer de você
uma nova criação, uma nova criatura.

Dr. John Hilton III:

04:08

Sim. Barro na mão do oleiro, esse é um grande forro de
Jeremias. Há uma aula de objetos, e se houver algum professor
de seminário ouvindo, talvez você queira fazer isso, mas talvez
não. Provavelmente não atende aos padrões de segurança
atuais, por exemplo. Portanto, isto é saltar para Jeremias
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capítulo 19, em torno do versículo três. Jeremias é aconselhado
a ir buscar cerâmica. E assim ele recebe esta cerâmica e diz:
"Ouvi a palavra do SENHOR, ó reis de Judá, habitantes de
Jerusalém; assim diz o SENHOR dos Exércitos, trarei o mal sobre
este povo". E então Ele pega a cerâmica e simplesmente a joga
no chão e ela se esmaga em pedaços. Você pode ver o professor
do seminário matutino apenas jogando a cerâmica no chão?
Isso vai acordar as crianças. Certifique-se de que todos tenham
os óculos de proteção, porém, se você fizer isso.
Dr. John Hilton III:

04:51

E então o versículo 11: "Assim diz o SENHOR dos Exércitos:
Ainda assim, quebrarei este povo e esta cidade como se quebra
o vaso de um oleiro". Então Jeremias tem esta lição de objeto
realmente criativo, mas as autoridades não estão
impressionadas com ela. Na verdade, como resultado, Jeremias
é capturado, um dos sacerdotes do templo atinge Jeremias e o
coloca no estoque. Quando penso nisso, imagine estas ações
em minha mente, como na Europa medieval, as pessoas estão
jogando tomates em você enquanto passam por ela. Não tenho
certeza se foi exatamente assim para Jeremias.

Dr. John Hilton III:

05:21

Mas em outras palavras, Jeremias faz exatamente o que Deus
lhe diz para fazer com esta incrível lição de objetos, e então as
coisas pioram. Jeremias 20 é outra época em que Jeremias está
no estoque, ele derrama seu coração para o Senhor e, na
verdade, ele desiste. No versículo Jeremias capítulo 20,
versículo nove, Jeremias disse: "Não farei menção a Ele", o
Senhor, "nem falarei mais em Seu nome". Eu me demito. Estou
acabado. Obrigado, Senhor, pelo chamado da missão. Eu
comprei meu bilhete. Estou indo para casa.

Dr. John Hilton III:

05:52

Mas então note esta frase seguinte, Jeremias diz: "Mas a
palavra de Deus estava em meu coração como um fogo ardente
fechado em meus ossos e eu não podia ficar". Essa é uma das
frases das escrituras mais poderosas: "Sua palavra estava em
meu coração como um fogo nos meus ossos". Jeremias quer
desistir, mas não pode. A palavra de Deus está lá, plantada tão
profundamente. E espero que eu possa ser assim em minha
vida.

John Bytheway:

06:22

Isso me faz lembrar. Eu estava ouvindo uma fita cassete, caras,
um Boyd K. Packer em um simpósio do CES falando sobre um
antigo seminário ou professor de escola dominical que eles
tinham. O Presidente Packer disse: "Poderíamos aquecer nossas
mãos pelo fogo do seu testemunho". Ótima frase.

Dr. John Hilton III:

06:40

É assim que Jeremias é. A Palavra está em seu coração como um
fogo nos ossos. E talvez apenas uma pausa de um minuto nessa
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frase. Hank, John, se alguém vier até você e disser: "Eu mal
consigo ler as escrituras, estou ficando entediado com meus
estudos". O que você acha? Quais são algumas coisas que
poderíamos fazer hoje para ter a Palavra de Deus em nossos
corações como um fogo nos ossos?
Hank Smith:

07:01

Uau, que verso, Jeremias 29. Eu amo isso, John. "Eu desisto.
Estou acabado. Não farei mais menção a Ele nem falarei mais
dele em Seu nome". E não é nem um espaço depois, mas, "Sua
palavra estava em meu coração como um fogo ardente calado
em meus ossos e eu estava cansado de ser tolerante". Eu não
podia ficar". Então, quanto tempo é seu compromisso de
desistir. Ele pensa: "Eu me demito. Certo, não se preocupe. Eu
estou de volta". Acho que o Senhor adora esse tipo de goma.

Hank Smith:

07:41

Uma das minhas citações favoritas é do profeta Brigham Young,
e eles estão falando sobre a caminhada para o oeste, e isto é o
que ele diz: "Estamos dispostos a assumir toda nossa parcela de
problemas, provações, perdas e cruzes, dificuldades e fadigas,
advertindo e vigiando pelo reino dos céus. E sentimos o mesmo,
calma ou contenda, tumulto ou paz, vida ou morte, em nome
do Deus de Israel que pretendemos conquistar ou morrer
tentando". Isso para mim é semelhante a: "Eu não poderia
ficar". Eu não poderia ficar quieto. Estou indo em frente. Está
nos meus ossos".

Dr. John Hilton III:

08:22

Adoro isso.

John Bytheway:

08:23

O Élder Jeffrey R. Holland deu uma palestra chamada A Teacher
Come From God (Um Professor Vindo de Deus). E aqui ele falou
de Jeremias. Ele disse: "Então, fale com eles". Ele o fez, mas
inicialmente não com muito sucesso, as coisas foram de mal a
pior até que finalmente ele foi preso e fez uma piada entre o
povo, irritado por ter sido tão maltratado e maltratado,
Jeremias prometeu com efeito que nunca mais daria outra lição,
seja a um investigador, a uma criança primária, a um recémconvertido ou ao céu proibir os jovens de 15 anos. Não farei
mais menção ao Senhor nem falarei mais em seu nome", disse o
desanimado profeta, "mas então chegou o momento decisivo
da vida de Jeremias". Algo havia acontecido com cada
testemunho que ele havia prestado, cada escritura que ele
havia lido, cada verdade que ele havia ensinado. Algo estava
acontecendo com o qual ele não contava, mesmo quando jurou
fechar a boca e afastar-se da obra do Senhor, ele descobriu que
não podia. Por quê? Porque sua palavra estava em meu coração
como um fogo ardente calado em meus ossos e eu estava
cansado de suportar que eu não podia ficar".
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John Bytheway:

09:26

E Elder Holland continua: "Isto é o que acontece no evangelho
tanto para o professor como para o ensinado. É o que acontece
com Néfi e Leí quando, "O Espírito Santo de Deus desceu do céu
e entrou em seus corações e eles se encheram como se
estivessem com fogo e puderam falar palavras maravilhosas".
Helamã 5:45".

Hank Smith:

09:46

Isso é fantástico. Muitos de nós nos lembraremos de outubro de
2009. Aposto que ambos se lembram de Segurança para a Alma,
a palestra de Elder Holland sobre o Livro de Mórmon. Lembrome de um pouco do púlpito. Vou ler um pouco dele, mas eu
encorajaria todos a voltar. Você tem que ouvi-lo dizer, o poder
na voz dele.

Hank Smith:

10:10

Ele disse: "Agora, eu não naveguei com o irmão de Jared na
travessia de um oceano, estabelecendo-me em um novo
mundo. Eu não ouvi o rei Benjamin falar, seu sermão
angelicalmente proferido. Não fiz proselitismo com Alma e
Amulek, nem testemunhei a morte ardente dos crentes
inocentes. Não estava entre a multidão nefita que tocou as
feridas do Senhor ressuscitado, nem chorei com Mórmon e
Moroni sobre a destruição de toda uma civilização, mas meu
testemunho deste registro e da peça que ele traz ao coração
humano é tão vinculante e inequívoco quanto o deles. Como
eles, eu dou meu nome ao mundo para testemunhar ao mundo
o que eu vi. E, como eles, não minto, Deus testemunha disso.
Peço que meu testemunho do Livro de Mórmon e tudo o que
ele implica dado hoje sob meu juramento e meu ofício seja
registrado por homens na terra e anjos no céu.

Hank Smith:

11:13

"Espero que me faltem alguns anos em meus últimos dias, mas
quer eu tenha ou não, quero que fique absolutamente claro
quando me apresentar diante da barra de julgamento de Deus
que declaro ao mundo na linguagem mais direta que eu poderia
convocar que o Livro de Mórmon é verdadeiro, que ele surgiu
da maneira como Joseph disse que surgiu e foi dado para trazer
felicidade e esperança aos fiéis no trabalho dos últimos dias".

Hank Smith:

11:41

Vocês se lembram de ouvir isso e apenas, "Ooh!". E esse é um
momento de Jeremias 20:9. "Como um fogo queimando em
meus ossos, eu não consegui parar. Eu não podia ficar".

Dr. John Hilton III:

11:59

Então Jeremias prossegue e continua sua pregação. Talvez
possamos dar uma olhada em Jeremias 21:13. Então, agora
deixamos o currículo "Venha me seguir". Acho que o currículo
"Venha e siga-me" termina no capítulo 20 de Jeremias, mas não
vai pegar na próxima semana até o capítulo 30 de Jeremias.
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Portanto, se você estiver bem, vamos preencher as lacunas com
alguns dos destaques de 21 a 30.
Hank Smith:

12:20

Eu não sei se há um policial "Venha me seguir" que virá te
pegar, John.

Dr. John Hilton III:

12:24

Em Jeremias capítulo 22:13, lemos: "E o Senhor diz: 'Que
tristeza espera Jehoiakim? Agora só para fazer uma pausa bem
rápida, Jehoiakim, ele é o rei de Judá na época. Ele é o irmão
mais velho de Zedequias e provavelmente também é rei
durante grande parte da vida de Leí. Portanto, embora este seja
um nome que não estamos familiarizados, este teria sido um
nome com o qual Néfi estava familiarizado.

Dr. John Hilton III:

12:47

Então Jeremias está criticando o atual rei que constrói seu
palácio com trabalhos forçados. Ele constrói a injustiça em seus
muros, pois faz seus vizinhos trabalharem para nada. Ele não
lhes paga por seu trabalho. Ele diz: "Construirei um magnífico
palácio de grandes salas e muitas janelas. O revestirei com um
cedro perfumado e o pintarei de um belo vermelho. Mas um
lindo palácio de cedro não faz um grande rei". Seu pai, Josias,
também tinha muito que comer e beber".

Dr. John Hilton III:

13:18

Agora Jeremias está se referindo ao pai de Jeoiaquim, Josias,
sobre quem lemos, um rei justo e maravilhoso. E Jeremias diz:
"Josias tinha muita riqueza material, mas ele era justo e correto
em todos os seus negócios". Ele continua: "É por isso que o
Senhor o abençoou". Ele deu justiça e ajuda aos pobres e
necessitados". Tudo correu bem para ele". "Não é isso que
significa conhecer-me?" diz o Senhor".

Dr. John Hilton III:

13:43

E eu amo essa última frase. "O SENHOR diz que ele deu justiça e
ajuda aos pobres e necessitados". "Não é isso que significa me
conhecer?"" Para mim, essa frase me liga a João capítulo 17:3
onde antes de entrar no Getsêmani, Jesus diz: "Esta é a vida
eterna para que eles possam conhecer-Te, o único Deus
verdadeiro, em Jesus Cristo a quem Tu enviaste". Portanto, a
vida eterna é conhecer a Deus. E aqui o Senhor diz: "O que
significa conhecer-me? Servir os pobres e os necessitados". Isso
é o que significa.

Hank Smith:

14:16

O Élder Quentin L. Cook deu recentemente uma palestra na BYU
e falou sobre os profetas individuais. Muitos, eu não deveria
dizer todos eles, mas ele falou sobre muitos profetas
individuais, foi a Semana da Educação.

Dr. John Hilton III:

14:29

Sim, devocional na Semana da Educação.
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Hank Smith:

14:30

Quando chegou ao Presidente Monson, ele disse: "Ninguém
cuidava dos pobres e dos necessitados como o Presidente
Monson. Ninguém tinha o ministério um a um como o
Presidente Monson". Ele foi chamado como bispo. Ele tem 22
anos de idade. Ward tem mil pessoas nele e está usando seu
tempo de férias para ir visitar viúvas. Isso para mim é uma
indicação de que o Presidente Monson conhecia o Senhor. "Isto
é o que significa me conhecer: alimentar os pobres e os
necessitados". Eu gosto muito disso. E Jeremias está chamando
este rei por sua opulência, certo?

Dr. John Hilton III:

15:10

Sim. E então novamente, é como na Última Ceia, "Senhor é
eu?". Até que ponto eu estou meio que no mesmo barco?
Jeremias me diria: "Ei John, você tem muita coisa. Talvez esteja
na hora de você dar um pouco mais de volta para ajudar os
outros".

Hank Smith:

15:24

Essa é uma casa bem grande que você tem lá em Orem, Utah, lá
John. Que tal vir até seu amigo Hank e ajudá-lo"?

John Bytheway:

15:33

Rapaz, essas frases: "Você está construindo injustiça em suas
paredes e opressão em suas portas e tetos". Isso é poético. Ao
usar trabalhos forçados, você está construindo injustiça em sua
casa.

Hank Smith:

15:44

Agora está em suas paredes.

John Bytheway:

15:46

Falando do Presidente Monson, quando eu era jovem, lembrome do Presidente Kimball falando da tríplice missão da igreja de
proclamar o evangelho, aperfeiçoar os santos e resgatar os
mortos. E foi o Presidente Monson que acrescentou o cuidado
com os pobres e necessitados em sua administração. E foi
recentemente reticulado no novo manual para: "Viva o
evangelho de Jesus Cristo, cuide dos necessitados...". Ele não diz
"pobres e necessitados", mas apenas "os necessitados". "Viver o
evangelho de Jesus Cristo, cuidar dos necessitados, convidar
todos a virem a Cristo e unir as famílias para a eternidade". E
essa é a nova forma como a Obra de Salvação tem sido
articulada. Acho que é lindo: viver, cuidar, convidar, unir.

Dr. John Hilton III:

16:30

Bem, eu me lembro quando essa adição foi feita durante o
tempo do Presidente Monson, e sempre me refiro a isso como a
quarta missão. Quando chegarmos ao Novo Testamento, vai
haver muitas vezes que Jesus fala sobre a importância de servir
os pobres. E às vezes diremos: "Bem, sim, e também devemos
servir os pobres em espírito". E vamos divergir e falar sobre
ajudar os pobres em espírito. E isso é verdade, devemos servir
os pobres em espírito. Mas do que Jeremias está falando aqui,
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do que Jesus está falando, o novo [inaudível 00:16:55] está
servindo financeiramente aos pobres.
Dr. John Hilton III:

16:58

E essa é uma obrigação da qual não podemos escapar. Somos
chamados por Deus para fazer isso. E eu amo o que disse Elder
Holland, não posso dizer exatamente qual é sua
responsabilidade de cuidar daqueles que não podem ou nem
sempre cuidam de si mesmos, mas o Senhor pode. E então a
responsabilidade é de cada um de nós rezar e dizer: "Senhor, o
que você quer que eu faça com a administração que me foi
dada? Qual é a minha responsabilidade de cuidar dos pobres"?

Hank Smith:

17:25

Ambos estiveram em Israel, e eu gosto de contar esta história
enquanto nos aventuramos desde o Mar da Galileia até o Mar
Morto, que há um velho... Acho que é um rabino judeu ou não
me lembro quem disse: "Vejam como o Mar da Galileia é bonito
porque toma e dá, toma e dá, toma e dá". E vejam como o Mar
Morto está morto porque toma, e toma, e toma, mas não tem
saída". Ele não dá". Mas o Mar da Galiléia está repleto de vida
e...

Dr. John Hilton III:

17:59

A água entra, o Jordão flui através dele, ele flui para fora. Ela
entra e sai.

Hank Smith:

18:04

A idéia do rabino é que essa é uma bela vida. Uma vida que tira
e dá, tira e dá ao invés de uma vida que está focada em tirar e
tirar. Isso está sempre preso a mim.

Hank Smith:

18:15

Eu gosto disto. Vou escrever aqui em Jeremias 22, uma espécie
de referência ao rei Benjamin, porque ele parece se encaixar
nesta idéia do que Jeremias está falando. Ele é um rei fantástico
e reinou no julgamento e na justiça e foi bem com ele. Ele era
amado por seu povo. O mesmo com seu filho, o rei Mosias,
amado pelo povo. O que você disse, João? Ele não construiu a
iniquidade nas paredes.

Dr. John Hilton III:

18:43

Ele trabalhava com suas próprias mãos para seu apoio.

John Bytheway:

18:46

E você provavelmente diria que o rei Noé o fez.

Hank smith:

18:48

Sim.

Dr. John Hilton III:

18:49

Bem, vamos saltar para uma das minhas histórias favoritas de
todos os tempos sobre Jeremias. Esta é, novamente, uma
dessas histórias menos conhecidas. Se você quiser ver o filme
de Jeremias, ele fará com que esta cena ganhe vida. Portanto,
vamos estar perto de Jeremias 27:28. É outra das lições
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objetivas de Jeremias. O Senhor o chama para usar um jugo,
como os bois usam. Então ele está andando pela cidade usando
este jugo, e é uma lição de objeto para dizer que muito em
breve Jerusalém estará sob o jugo da escravidão à Babilônia.
Dr. John Hilton III:

19:18

Então, um dia, Jeremias está no templo, ele está usando o seu
jugo. E este falso profeta chamado Hananiah faz sua própria
profecia. Ele diz que Deus lhe revelou que o jugo da Babilônia
será quebrado. Dentro de dois anos, Jerusalém será libertada. E
para ilustrar seu argumento, Hananias pega o jugo de Jeremias
que ele está usando e o quebra e diz: "Assim diz o Senhor, em
dois anos eu quebrarei o jugo da opressão da Babilônia".

Dr. John Hilton III:

19:45

Então, quero dizer, tente imaginar esta cena em sua mente e
assista...

Hank Smith:

19:48

Cena louca.

Dr. John Hilton III:

19:49

... ou veja o filme de Jeremias. É uma cena louca. Então
Jeremias disse mais tarde a Hananiah: "Você quebrou um jugo
de madeira, mas o substituiu por um jugo de ferro". E então ele
profetiza que Hananias morrerá naquele ano, e Hananias morre.

Dr. John Hilton III:

20:05

Assim, para as pessoas que estão lá observando, isso nos leva
até Zedequias, que é um personagem realmente complicado e
falaremos mais sobre ele na próxima semana. Na próxima
semana venha me seguir, há muito mais histórias emocionantes
com Zedequias, mas você tem que se perguntar, o que
Zedequias sente? Ele está observando Jeremias, o povo o está
ouvindo, Hananiah. Há outros falsos profetas, mas será que
Zedequias sabe que são falsos profetas? Ele provavelmente
quer escutá-los. Soa bem. Mas quando Hananias morre, o outro
cara provavelmente pensava: "Oh...". Isto provavelmente está
ocorrendo apenas alguns anos depois que Néfi e Leí deixaram
Jerusalém.

Dr. John Hilton III:

20:37

Isso nos leva ao capítulo 29 de Jeremias. Esse é o último
capítulo que vamos discutir hoje. E tem um verso muito bonito
que eu quero amarrar a um dos primeiros versos que falamos
em Jeremias capítulo 1:5.

Dr. John Hilton III:

20:50

Assim, em Jeremias capítulo 29, versículo 11, o Senhor diz:
"Conheço os planos que tenho para vós, planos para o vosso
bem-estar e não para o mal, para vos dar um futuro com
esperança". Esse é um verso tão bonito. Vou lê-lo apenas mais
uma vez. "Eu sei os planos que tenho para você, diz o Senhor,
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planos para seu bem-estar e não para o mal.". Para lhe dar um
futuro com esperança".
Dr. John Hilton III:

21:19

Eu amo que Deus tenha um plano para você. E de volta a
Jeremias capítulo 1:5, o Senhor diz: "Antes de eu te formar no
ventre, eu te conhecia". Não estamos em um relacionamento
de curto prazo com o Senhor. Ele nos conhece desde o início, e
eu adoro que Ele tenha um plano para nós. Ele tem esperanças
e sonhos e um futuro com esperança para você e para mim. E
eu só sei que podemos entrar nesse plano. Às vezes Deus vai
nos dizer tudo. Talvez vejamos algo em nossa bênção patriarcal,
nós sabemos o que fazer. Às vezes, somos como Néfi, só
precisamos ir sem saber o próximo passo. Mas só saber que
Deus tem um plano para nós pode realmente ser uma bênção.

Hank Smith:

21:58

Estes são como um versículo de fim de livro, não são, John?

Dr. John Hilton III:

22:01

Sim. Então, se eu puder apenas compartilhar uma história
pessoal, na linha dos planos de Deus para nós. Você mencionou
anteriormente que eu falo chinês. Eu servi a uma missão de
língua inglesa. Aprendi chinês na casa dos trinta anos. Mas
antes disso, como missionário, houve um tempo em que eu
servia no centro de Denver e muitas das pessoas em quem nos
metemos eram falantes de espanhol. E os falantes de espanhol
eram muito simpáticos. Eles nos convidavam a entrar,
ofereciam alguma comida. Muito mais simpáticos, na verdade,
do que os falantes de inglês em que nos metemos.

Dr. John Hilton III:

22:28

Então eu chamei meu presidente de missão e disse: "Presidente
Horn, poderia eu trocar e me tornar um missionário de língua
espanhola? E ele disse: "Não, precisamos de você como um
missionário de língua inglesa". Mas enquanto eu continuei a
espécie de trato nessas áreas, o Espírito Santo sussurrou ao
meu coração: "John, assim que você voltar de sua missão, você
precisa aprender espanhol".

Dr. John Hilton III:

22:48

Então voltei de minha missão, me inscrevi no espanhol 101, e
foi meio embaraçoso estar no espanhol 101. Eu era o único
missionário retornado da classe. Todos os outros eram calouros
universitários que haviam aprendido espanhol no ensino médio.
Mas eu continuei assim. Eu estudei o espanhol 101, 102. É uma
longa história, mas logo depois que minha esposa Lani e eu nos
casamos, nos mudamos para o México por três meses para
realmente solidificar nossa fluência em espanhol. Depois
voltamos e a primeira área onde eu era professor de seminário
foi uma bela cidade agrícola, Nyssa, Oregon, e muita da
população de lá era de língua espanhola e Lani e eu fomos
chamados como missionários de ala. Pudemos compartilhar

Jeremiah 1-29 Parte 2 followHIM Podcast Página 10

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

muito o evangelho em espanhol. E eu me sentia como: "Certo,
foi por isso que Deus me chamou para aprender espanhol, me
deu isso há anos".
Dr. John Hilton III:

23:32

Depois nos mudamos para Boston e eu estava lecionando em
meio período em Boston, trabalhando em tempo integral em
um programa de mestrado. E eu tinha me comprometido com o
sistema educacional da igreja que, uma vez formado, iria para
onde me designassem. Eu adorava estar em Boston. Eu
esperava permanecer em Boston, mas aquele inverno também
era muito frio em Boston. Eu não sei, provavelmente todo
inverno é muito frio em Boston. A neve que caiu em novembro
ainda estava no chão em março. E me lembro de uma manhã,
quando ia para o meu carro de manhã cedo, eu tipo: "Por que
eu quero viver em um lugar onde estou miserável durante três
meses do ano? E eu senti esta pequena urgência... Desculpe por
meus amigos em Boston ainda, mas senti este pequeno
estímulo do Espírito dizer: "John, você vai para o Sul e vai falar
espanhol".

Dr. John Hilton III:

24:21

E eu estava pensando: "Será que as pessoas... Existe muita
gente que fala espanhol no Sul? O que isso significa?" Bem,
algum tempo se passou. Fui designado pelo sistema educacional
da igreja para ser diretor de um instituto de uma universidade
próxima, a algumas horas de distância. Minha esposa Lani e eu
fomos à caça de casas e não conseguimos encontrar nenhuma
casa lá em New Haven. Então dissemos: "Certo, voltaremos e
iremos à caça de casas em outro fim de semana".

Dr. John Hilton III:

24:44

Na segunda-feira seguinte, um e-mail foi enviado a todos os
funcionários do seminário e do instituto dizendo que havia um
novo cargo disponível para ser coordenador em Miami, Flórida.
E ele disse especificamente que se você quiser este emprego,
você precisa ser capaz de falar espanhol, porque duas das
apostas que você está coordenando são as apostas de língua
espanhola. E eu apenas senti o Espírito dizer: "Este é o seu
trabalho, este é você". Então eu liguei e disse: "Ei, eu acho que
isto é para mim". E a pessoa com quem falei disse: "Olha, temos
toneladas de missionários de retorno que falam espanhol, e já
te designamos para New Haven. Não precisamos de você,
esqueça".

Dr. John Hilton III:

25:16

Mas o Espírito acabou de dizer: "Este é o seu plano". Então eu
chamei o chefe daquela pessoa e disse: "Olhe, você pode fazer o
que quiser". Só estou lhe dizendo que realmente acho que sou
um bom candidato para este trabalho". E ele me ligou de volta
três dias depois e disse: "Você está certo. É o seu trabalho".
Nossa família se mudou para Miami e foi um momento tão
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bonito em nossas vidas estar lá em Miami, ter o privilégio de
treinar professores do seminário matutino em espanhol e do
Teach Institute em espanhol. Eu simplesmente adorei.
Dr. John Hilton III:

25:45

E por isso peço desculpas por compartilhar uma longa e pessoal
história, mas para mim é uma ilustração de que Deus tem
planos para nós. E às vezes é apenas um pequeno estímulo que
recebemos e depois, linha após linha, vai fluir. Vejo isso no
Sorensen's. Esta é toda a história de Steve e Shannon Sorensen
sentindo um estímulo para criar um podcast de seguidoresHIM,
certo? Linha após linha, as coisas crescerão e se desenvolverão
à medida que nos mantivermos atentos aos planos que Deus
tem. E eu amo essa frase, que Ele tem esperança em nosso
futuro e à medida que seguimos Seus planos para nós, podemos
ter esperança em nosso futuro.

John Bytheway:

26:20

Bonito. Ótima história.

Hank Smith:

26:22

Sim, é realmente uma história fantástica, John.

John Bytheway:

26:26

John, isto me faz lembrar uma história de apenas o Senhor ter
um plano para alguém quando não parecia que houvesse um.
Havia um garotinho cujo nome era Harry. Ele nasceu em
Lancashire, Inglaterra, em 1857, e tinha uma irmãzinha
chamada Polly e sua mãe se juntou à igreja. Seu pai deixou a
família muitas vezes. Ele tinha um problema com a bebida. Às
vezes ele mandava dinheiro.

John Bytheway:

26:50

Uma vez ele enviou dinheiro suficiente que a mãe de Harry
decidiu: "Eu vou para Zion". E ela levou um casal de, acho que
eram crianças mais novas, e deixou Harry e Polly com alguns
membros, membros diferentes. Na verdade, Harry foi deixado
com uma família chamada Toves. E a conversão deles foi
nominal. Os Toves levavam Harry com eles para pubs e tabernas
e bebiam até se tornarem um estupor. Harry muitas vezes se
escondia debaixo da mesa, e eles lhe ensinavam estas pequenas
canções sujas de taberna. Ele disse que quase nunca esqueceu a
letra dessas canções por toda sua vida, mas elas o faziam cantar
essas canções para que as pessoas lhe dessem dinheiro e depois
pudessem comprar mais licor.

John Bytheway:

27:35

Então, durante todo este tempo, ele não chegou a ir à escola.
Ele tentou fugir algumas vezes e ouviu o que ele chamou de voz
da alma dizer: "Harry, se você fizer isso, você nunca mais verá
sua mãe". Os Toves realmente tentaram alistá-lo no exército
para ser baterista, porque ele tinha um bom ritmo, algo assim. E
mais uma vez, aquela voz de alma disse: "Você precisa voltar". E
ele disse uma vez enquanto estava no que seu biógrafo chamou
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de uma turnê de mendicância, a mãe Tove como ele a chamava
estava dormindo e um jornal passou por ela. Ele não sabia ler
ou decifrar, eles costumavam chamá-lo. E ele pegou este jornal
e olhou para ele e pensou que era mágico que estas pequenas
marcas pudessem falar com as pessoas, estas pequenas marcas
em um jornal.
John Bytheway:

28:20

E ele disse em voz alta: "Será que os livros e papéis alguma vez
falarão comigo? Será que alguma vez vou ler livros?". E ele
ouviu uma voz, chamou-a de sua voz de alma, que dizia: "Aye
like A-Y-E aye and you will write them too". E ele disse que foi
apanhado num profundo silêncio por muito tempo até que a
Mãe Tove acordou e eles retomaram sua viagem. Bem, ele
disse: "Minha infância foi uma tragédia e um pesadelo". Tive
que espancar os cães até o lixo". Infância horrível e dor para
poder ler, o que ele nunca foi ensinado a fazer. Bem,
eventualmente Brigham Young descobriu sobre Harry e Polly e
através do Fundo Perpétuo (Emigração) os trouxe através do
oceano e através das planícies.

John Bytheway:

29:12

Lembro que Harry estava com um certo trem de vagão,
adormeceu e acordou quando o último homem a cavalo já
estava do outro lado do rio. E ele gritou para ele: "Espere por
mim". E o homem a cavalo disse: "Você sabe nadar?". Ele disse:
"Sim", mas ele realmente não conseguia e quase se afogou. Ele
conseguiu chegar ao outro lado, mas percebeu que havia
deixado seus sapatos do outro lado do rio. Então ele cruzou as
planícies principalmente com os pés descalços. Ele encontrou
algumas botas em um soldado morto e você pensaria que ele as
usaria para cruzar as planícies, mas quando lhe perguntaram
sobre isso mais tarde, ele disse: "Não, eu quero algo para usar
quando eu vir minha mãe novamente". Portanto, acho que isto
tem cerca de oito anos quando estas coisas estavam
acontecendo na Inglaterra, e acho que ele tem cerca de 11 anos
quando eles chegam ao Desfiladeiro da Imigração.

John Bytheway:

30:04

Acho que eles se preparariam na noite anterior de entrar no
vale, se limpariam e tudo mais. E calçava as botas e andava para
baixo. Acredito que desceram a State Street ou Main Street, e
houve um pouco de reconhecimento. Ele pensou ter visto sua
mãe lá e era ela e ele era mais velho, mas a viu e disse, citando
exatamente: "O que foi, mãe?". E ela levou Harry e se casou
com outro homem que morreu em um acidente de debulha e
depois se casou com outro homem que trabalhava nas minas
em Tukwila.

John Bytheway:

30:37

Então você está pensando: "Oh bom, Harry vai ter uma chance
de ler". Mas ao invés disso, ele foi trabalhar nestas minas. E
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finalmente uma educadora chamada Hannah Holbrook, e há
uma escola primária com o nome dela em Bountiful, Utah, ela
descobriu Harry e o ensinou a ler.
John Bytheway:

30:56

Seu biógrafo disse que ele foi com tudo o que tinha: ciência,
filosofia, tudo, as escrituras. E seu biógrafo disse, e eu lhe direi
quem é: "Se você tivesse lido e estudado tanto quanto Harry
aprendeu a ler uma vez, você teria obtido um mestrado em
qualquer universidade". Bem, ele estava vivendo em uma
cabana com alguns construtores do Templo de Salt Lake. Ele
vestiu seu único casaco, marchou até University Hill e deu o
endereço valedictoriano.

John Bytheway:

31:26

Mais tarde, ele foi chamado para uma missão nos estados do
Sul. Ele teve que substituir o presidente da missão em algum
momento, não me lembro por quê. Então, ele estava
decretando o presidente da missão. Ele foi resgatar os corpos
de Elder Gibbs e Elder Berry que foram mortos, o Massacre da
Cana, acho que eles o chamaram de Massacre de Cane Creek.
Ele se vestiu de vagabundo e foi e salvou esses corpos e muitas
vezes lhe pediram para recontar a história. Ele se vestia com
aquele traje de vagabundo que tinha enquanto recontava a
história.

John Bytheway:

31:57

Eventualmente foi-lhe perguntado: "Você pode escrever a
história de sua igreja? Pois, acho que era a Enciclopédia
Americana Magazine ou algo assim. E ele disse: "Bem, você não
sabe o que está perguntando". Isso seria um pouco". Mas ele
começou a juntar isso e eventualmente foi chamado como
membro do Quórum dos 70, juntou toda essa história em 6 de
abril de 1930.

Hank Smith:

32:20

Sim, 100 anos.

John Bytheway:

32:24

Sim, exatamente 100 anos. Ele estava falando na Conferência
Geral e disse: "Temos sete templos na rotunda da terra em
nossos primeiros cem anos. Imagine o dia em que haverá 100
templos", e o público, "Oh!". E pense nisso hoje, John e Hank.
Então ele pegou estes livros e os colocou no púlpito e disse:
"Aqui como a um altar, eu coloco esta minha obra". E se há algo
de excelência nele, eu sei que é de Ti", disse ele a Deus. Ele
disse: "Ó Deus, o Pai Eterno, aqui como a um altar, eu coloco
esta minha obra". E esses livros foram a História Abrangente da
Igreja de Brigham Henry Roberts, o B.H. Roberts que passou por
Harry.

John Bytheway:

33:11

A parte divertida da história para mim é quando ele daria cópias
destes volumes a seus antigos missionários, ele assinaria seu
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nome e colocaria por baixo entre aspas: "E você os escreverá
também".
John Bytheway:

33:28

E aqui está alguém a quem foi negada a chance de ler, mas
como você assinalou, João, Deus tinha um plano para ele e tudo
acabou se desdobrando. E talvez se não lhe tivesse sido negada
essa oportunidade, ele não teria ido com o mesmo fervor. Eu
não sei. Mas é uma história tão bonita. E alguns de nossos
ouvintes vão se lembrar desse nome, B.H. Roberts. E isso é um
pouco de sua história. Consegui isso de sua biografia escrita por
Truman G. Madsen, então é por isso que é seu biógrafo. Mas ele
conta assim onde não dá quem é até o final. Mas essa história
me dá testemunho dessa idéia de que Deus tem um plano para
nós.

Hank Smith:

34:09

Eu adoro estes versos de final de livro que você nos deu, John.
Jeremias 1:5: "Antes de te formar na barriga, eu te conhecia".
Isto é de Brigham Young: "Quero dizer-vos, a cada um de vocês,
que conhecem bem a Deus, nosso Pai Celestial, ou os Grandes
Elohim. Vocês O conhecem bem, pois não há uma alma de
vocês, mas o que viveu em Sua casa e habitou com Ele ano após
ano; e ainda assim vocês estão procurando conhecê-lo quando
o fato é que simplesmente esqueceram o que já sabem". E isso
é Brigham Young.

Hank Smith:

34:49

E então você vai ao último verso aqui que João nos deu,
Jeremias 29:11: "Porque eu conheço os pensamentos que penso
para você, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de maldade
para lhe dar um fim esperado".

Hank Smith:

35:03

"Já o conheci antes, vou conhecê-lo no final", este é o
Presidente Ezra Taft Benson, "nada nos surpreenderá mais
quando chegarmos ao céu e vermos o Pai e percebermos como
O conhecemos bem e como Seu rosto nos é familiar".

Hank Smith:

35:21

John, antes de deixá-lo ir, eu gostaria de lhe fazer apenas mais
uma pergunta. Você tem sido maravilhoso para nós hoje, e sinto
que o livro de Jeremias mudou para mim. Tornou-se um bom
amigo. Realmente me deu fogo nos ossos só de ler este livro.
Com o que você espera que nossos ouvintes se afastem, tendo
escutado nossos episódios com você?

Dr. John Hilton III:

35:43

Eu diria apenas talvez duas coisas. Espero que nós mesmos
tenhamos um pouco mais desse fogo nos ossos, que a Palavra
de Deus esteja ardendo em nós. Às vezes há um livro como
Jeremias, nós dissemos logo no início: "Oh, eu não conheço este
tanto. Não temos o capítulo de Jeremias, então o Livro de

Jeremiah 1-29 Parte 2 followHIM Podcast Página 15

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

Mórmon... Por isso, talvez não o encontremos com tanta
freqüência".
Dr. John Hilton III:

36:02

Mas espero que nos sintamos como: "Uau, isto é divertido". E
isso nos anima a voltar e explorar outros livros de escrituras nas
próximas semanas. O que é o livro de Oséias? Quem é Amos?
Vamos nos empolgar, não apenas dizer: "Ah, sim, esses são os
livros que pulamos", mas há excitação e alegria e poder
espiritual nesses incríveis livros menos conhecidos da Bíblia,
talvez.

Dr. John Hilton III:

36:21

A outra coisa que talvez não tenhamos tocado tanto hoje, já
vimos alguns lugares onde Jesus Cristo se conecta com Jeremias
como a toca dos ladrões, a toca dos ladrões. Ambos fizeram
algumas conexões entre Jesus Cristo e Jeremias. Mas ao longo
de todo o tempo, temos lido sobre o Senhor, todos de boné,
Jeová interagindo com Jeremias. E assim eu gostaria apenas que
nos lembrássemos que Jesus Cristo, Ele é o Deus de Abraão,
Isaac e Jacó. E como estamos lendo sobre estas interações entre
Jeremias e o Senhor, estas são interações entre Jeremias e Jesus
Cristo, e está nos ajudando, penso eu, a conhecer melhor a
Jesus Cristo.

Dr. John Hilton III:

36:59

E mais do que qualquer outra coisa, é o que eu espero que
como resultado destes episódios, estamos sentindo uma
conexão maior com nosso Salvador Jesus Cristo e queremos nos
tornar mais como Ele.

Dr. John Hilton III:

37:08

Como estávamos lendo isto hoje e Jeremias estava sentindo que
isto não está funcionando em tudo isto, eu me pergunto se ele
sabia que um dia nós, nos últimos dias, não apenas nós, todo o
mundo cristão leríamos Jeremias e encontraríamos força ao lêlo. E sua vida significará algo para gerações, para milênios, para
as pessoas, porque vamos poder ler sua história.

Hank Smith:

37:33

Uau, que grande dia tivemos hoje com meus dois amigos, meus
dois amigos John. Obrigado. Queremos lembrar a todos do
podcast Seeking Jesus with John Hilton III. Você também pode ir
ao site dele, johnhiltoniii.com/jeremiah para encontrar mais
sobre o que falamos hoje. Por favor, continue expandindo seu
conhecimento do evangelho.

Hank Smith:

37:58

Queremos agradecer aos nossos produtores executivos, Steve e
Shannon Sorensen, nós os amamos. Queremos agradecer aos
nossos patrocinadores, David e Verla Sorensen, e esperamos
que todos vocês se juntem a nós. Temos mais Jeremiah para
falar na próxima semana sobre o followHIM.
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Hank Smith:

38:14

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

00:00

Olá a todos, bem-vindos a seguirHIM Favoritos. Se você tem
seguidoHIM Favoritos este ano, você sabe que John Bytheway e
eu estamos respondendo a uma única pergunta de cada semana
de aula, e fornecendo algumas informações. John, a lição desta
semana é sobre a primeira metade de Jeremias, e há um termo
na primeira metade de Jeremias chamado de "backksliding". E o
Senhor continua a usá-lo repetidamente onde diz: "Recuando
Israel". Ele o faz no capítulo três de Jeremias, "recuando Israel",
"recuando Israel". E como estávamos discutindo isso com o Dr.
John Hilton em nosso podcast completo, ele nos disse que o
recuar é quando voltamos aos nossos pecados. Arrependemonos, abandonamo-los, e depois voltamos.

Hank Smith:

00:49

John, a questão esta semana é como evitar o recuo? Como
evitar que eu volte aos meus pecados? O que você diria a
alguém que quer ficar longe de seus antigos pecados, mas que é
atraído por eles? O que você faz?

John Bytheway:

01:00

Essa é uma boa pergunta, porque acho que todos nós temos
episódios de recuos. Nós sabemos melhor e por isso estou grato
por termos o sacramento todas as semanas. O Senhor nos dá
tantas chances de recomeçar, não é mesmo? O próprio fato de
você fazer a pergunta, como posso parar de recuar, é uma
prova de que você está tentando fazer melhor, o que é tão
bom. Para mim, eu paro de recuar vestindo uma jaqueta de
velcro. Eu não desligo em nenhum lugar, mas espero que
qualquer um que faça esse tipo de pergunta reconheça que
apenas estar disposto a fazer essa pergunta mostra que você é
espiritualmente sensível e consciente. E você está avançando se
estiver preocupado com o recuar. Se são coisas realmente
sérias, você vai e fala com seu bispo.

John Bytheway:

01:50

E ele o ajudará a ver o progresso que você está fazendo. Hank, é
como a bolsa de valores, ou algo assim. Ele sobe, mas desce,
mas sobe novamente e...

Hank Smith:

02:00

A tendência é para cima.
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John Bytheway:

02:02

É exatamente isso. A sua tendência é para cima. Vão ser erros
que você comete, e vai haver coisas que você talvez desejasse
não ter feito. Mas quando sua tendência geral ou inclinação é
para cima, eu acho que é isso que o Senhor está pedindo
porque Ele sabe que vamos continuar tendo momentos difíceis
às vezes com provas e assim por diante. Eu só acho que se você
está fazendo a pergunta, é prova de que você ainda está
tentando. E, de vez em quando, vamos recuar, mas eu adoro
que o caminho do pacto, claro, tenha ramificações fora, mas
tem tantas ramificações dentro. Você pode continuar voltando
a subir.

Hank Smith:

02:38

Excelente, excelente. Acho que duas coisas que me ajudaram
são uma só, uma descrição que Proverbs usa, e que também
Peter pega é o que ele diz... E quando digo isto aos meus alunos,
eles ficam realmente enojados com isto, mas está realmente
nas escrituras. Ele diz: "Voltamos aos nossos pecados como um
cão ao seu vômito". É uma idéia tão nojenta, mas às vezes ouço
nosso cão atrás de nosso sofá dizer: "Blarg, blarg, blarg, blarg,
blarg". E meus filhos dizem: "Ew!". Não é mesmo? E eles dizem:
"Pai, limpa isso". E eu digo: "Oh, não se preocupe. Ela vai
voltar". E dentro de meia hora mais ou menos, ela vem e lambe
tudo. E eles dizem: "Ew, isso é tão nojento. É nojento".

John Bytheway:

03:17

Sim, é.

Hank Smith:

03:18

Isso me ajuda a não voltar aos meus pecados, certo? Para dizer:
"Ew, por que eu faria isso? Eu nunca devolveria isso como um
cão ao seu vômito". E então a outra que realmente me ajudou é
uma parábola de Jesus onde ele diz: "Uma vez houve uma casa
ou um homem". Ele vai e vem, uma pessoa que tem um espírito
maligno, então isso é um pecado. E ele o expulsa. Ele expulsa o
espírito maligno, mas então o espírito maligno, o pecado, vai lá
fora, não encontra lugar algum para viver. Ele se vira, volta para
a casa e o encontra vazio. O que ele faz? Ele se muda de volta
para a casa. O pecado volta para a vida do homem, e traz
consigo um monte de outros pecados. Traz consigo... Acho que
ele diz mais sete pecados com ele.

Hank Smith:

04:00

Agora, ele está pior do que estava antes. Eu acho que o que o
Salvador quis dizer com isso foi que você tem que encher sua
casa com outras coisas. Se você vai se livrar de um pecado, você
tem que encher sua vida com outras coisas. Talvez sejam novos
passatempos. Você não está apenas sentado ocioso. Talvez você
se junte a uma equipe, ou experimente uma peça na escola ou
no coral, ou você consiga um novo grupo de amigos, algo que
vai encher sua casa. Quando esses pecados voltam à procura de
um lugar em sua vida, você pensa: "Ei, desculpe, não há
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nenhuma vaga aqui. Eu não tenho tempo para você. Eu enchi
minha vida com outras coisas". Essas duas passagens das
escrituras me ajudaram a não voltar aos meus pecados. Mas,
como você disse John, isso vai acontecer.
Hank Smith:

04:43

O que é importante é a sua tendência na direção certa. Você
está voltando todas as vezes. Você está se levantando, tirando o
pó e dizendo: "Eu vou tentar novamente superar".

John Bytheway:

04:51

Adoro aquela parábola que você usou Hank. Porque se vocês
encherem suas vidas com outras coisas, encontrarão algumas
coisas que realmente gostam de fazer que são boas, que são
coisas saudáveis. Bem, você vai querer fazer isso novamente, e
você vai excluir as outras coisas. Eu gosto de usar o exemplo da
grama e dos dentes-de-leão. Quando a grama é realmente
espessa e boa, não há espaço para outras sementes, outras
ervas daninhas entrarem e se plantarem. É bom ter coisas boas
para fazer, mas novamente, o próprio fato de você reconhecer e
fazer essa pergunta é maravilhoso, diz algo sobre onde você
está. Como posso parar de recuar? A outra coisa que eu acho
que o Senhor é tão maravilhoso e misericordioso é que ele já
tem essa coisa no lugar.

John Bytheway:

05:28

Você vai precisar novamente desta mesa sacramental. Você vai
precisar voltar aqui novamente na próxima semana. Ele sabe:
"Volte aqui, vamos renovar esse convênio novamente". E você
vê a mesa dos sacramentos ali. Há uma ajuda visual da
misericórdia do Senhor para nós, ali mesmo todas as semanas
na capela.

Hank Smith:

05:46

Isso é lindo, John. Sim, não é uma questão de "se". Não é como
se o bispo se levantasse e dissesse: "Certo, se alguém pecou,
nós preparamos o sacramento".

John Bytheway:

05:55

Sim.

Hank Smith:

05:55

"Então, alguém?" Não, é assumido.

John Bytheway:

05:57

Todos a favor.

Hank Smith:

05:58

Sim, sim. Presume-se que todos nós precisamos disso.

John Bytheway:

06:02

Você vai precisar disto. Eu costumava dizer à minha ala: "Não é
legal não tirarmos esta mesa de um depósito só no Natal e na
Páscoa? Mas toda semana, podemos ansiar por voltar e ter um
novo começo".
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Hank Smith:

06:15

Sim, e está tudo bem, está tudo bem. E você vai superar. Não
desista, você vai superar. Seja qual for o pecado em que você
esteja pensando, você vai superar. Você vai superar isso.

John Bytheway:

06:26

Você terá tendências para cima, como dissemos. Sim.

Hank Smith:

06:28

Sim, sim. O Senhor vai te abençoar e te ajudar, portanto não
desanime. Vai acontecer para você, continue tentando.
Esperamos que você se junte a nós na semana que vem para
mais um favorito Hank Smith. Também esperamos que você se
junte a nós em nosso podcast completo. Esta semana, estamos
discutindo estes capítulos com o Dr. John Hilton III. Ele é tão
bom que eles fizeram três dele. Você vai querer sair e ouvir isso,
e então se juntar a nós na próxima semana para outros
Favoritos do HIM.
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