
"Um Novo Espírito Eu Colocarei em Você" 

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 Ezequiel ensina sobre a natureza de Deus? A Dra. Jan Martin explora temas de misericórdia, 
arrependimento e misericórdia enquanto examina a mensagem de Ezequiel para os israelitas. 

Parte 2: 

O Dr. Jan Martin continua a discutir a reunião de Israel e como o Senhor dá a seus filhos uma nova vida, 
até mesmo a liberdade do cativeiro do pecado. 
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Códigos de tempo: 
 
Parte 1  
   

● 00:00 Parte 1-Dr. Jan Martin 
● 00:53 Introdução do Dr. Jan Martin 
● 04:00 Antecedentes de Ezequiel 
● 06:23 Ezequiel vai para o exílio 
● 07:12 Os propósitos de Ezequiel 
● 10:42 Escritura apocalíptica 
● 12:12 O chamado profético de Ezequiel 
● 15:41 Descrição de um arco ou arco-íris 
● 18:24 O padrão dos chamados proféticos do Senhor 
● 19:54 O que acontece quando uma nação se rebela 
● 22:52 Ezequiel deve ser tão forte quanto o diamante 
● 25:27 O Presidente Nelson nos lembra de nossas três identidades 
● 26:10 Guardião em uma torre 
● 32:00 O Senhor não se esqueceu de nenhum grupo 
● 34:09 Destruição e julgamento para quebradores de pactos 
● 37:10 Parábola das águias 
● 40:23 Os efeitos do pecado sobre as gerações futuras 
● 44:51 "Remember Lot's Wife" da Holanda 
● 48:28 A natureza de Deus  
● 51:56 Fim da Parte I-Dr. Jan Martin 
●  

Parte 2 
 

● 00:00 Parte II- Dr. Jan Martin 
● 00:07 O Senhor se entristece quando Seus filhos pecam 
● 03:36 Ezequiel disse para não esquecer seu papel 
● 05:53 Agência e responsabilidade 
● 08:09 Confirmação de que Jerusalém foi destruída 
● 11:02 Lembretes para agir 
● 14:14 O Senhor envia bons líderes 
● 18:21 Destruição de Edom 
● 21:57 A Primeira Vinda e a Segunda Vinda 
● 23:43 Ossos secos 
● 30:02 Bastão de Judá e Bastão de Efraim 
● 34:31 Ezequiel 47 e o templo 
● 38:32 A jornada do Dr. Martin como estudioso e santo dos últimos dias 
● 44:09 Fim da Parte II-Dr. Jan Martin 
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Idiomas: Alemão  

Outros interesses e passatempos: Eu gosto de um estilo de vida ativo e participo regularmente de muitos 

esportes diferentes com meu marido: raquetebol, tênis, picleball, ciclismo, vôlei, levantamento de peso e 

caiaque. Também gostamos de fazer caminhadas e caminhadas por todo o belo estado de Utah sempre 

que temos uma chance. Meu marido é da Inglaterra e isso significa que muitas vezes voltamos ao outro 

lado do lago para visitar a família e desfrutar da bela paisagem rural inglesa. Eu adoro ensinar e pesquisar 

e realmente gosto de me tornar mais conhecedora para poder ajudar os maravilhosos estudantes que vêm 

pela BYU. 

 

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

Ezekiel followHIM Podcast Notas Página 6



 
 

 
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 
propósitos 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 segui-lo. Um podcast semanal dedicado a ajudar 
indivíduos e famílias com seu estudo "Venha me seguir". 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:  00:20  Olá a todos. Bem-vindos ao FollowHIM. Meu nome é Hank 
Smith. Eu sou seu anfitrião. Estou aqui com meu co-
apresentador de livros, John Bytheway. John, eu estava lendo 
Ezequiel e ele comeu um livro e eu disse, isso me faz lembrar 
John. Você passa por livros como louco, não é mesmo? Você é 
um leitor de livros. 

John Bytheway:  00:40  Eu tenho muitos livros. Meus filhos estão pensando: "Papai, 
você leu todos esses? Bem. Eu já folheei muitos deles, mas 
obrigado. 

Hank Smith:  00:48  John, Livro de Ezequiel, hoje. Precisávamos de uma mente 
brilhante para se juntar a nós. Quem está aqui? 

John Bytheway:  00:53  Nós temos um. Estamos muito felizes em receber o Dr. Jan 
Martin conosco hoje. Ela nasceu em San Diego, foi criada em 
Albuquerque, Novo México e Holladay, Utah. Formada na 
Skyline High School, vá Eagles. Ela serviu uma missão para a 
igreja em Richmond, Virgínia. Casou-se com Jared Martin. Ela 
tem um bacharelado da BYU em Educação Física, K até 12 anos, 
com um menor no ensino de alemão. Isso é legal. Um mestrado 
em Fisiologia do Exercício. E minha favorita, um PhD da 
Universidade de York no Reino Unido, em tradução da Bíblia 
inglesa do século 16, com foco nos primeiros reformadores 
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ingleses. E lecionou no departamento de Educação Física da 
BYU, lecionou para seminários e institutos LDS durante cinco 
anos na Timpview High School. Três anos em Spanish Fork, um 
ano em Provo High. E seus interesses de pesquisa incluem as 
primeiras traduções da Bíblia, os primeiros reformadores 
ingleses como Tyndale, William Tyndale, Miles Coverdale, John 
Frith, King James tradução da Bíblia, o desenvolvimento da 
língua da teologia inglesa. 

 John Bytheway: 02:04  Então, estamos entusiasmados em tê-la. Algo que eu quero que 
nossos ouvintes saibam sobre Hank. Queremos que nossos 
ouvintes saibam sobre um livro chamado And They Shall Grow 
Together, a Bíblia no Livro de Mórmon e publicado pelo 
Religious Study Center e Deseret Book. E o Dr. Martin tem um 
artigo chamado O Profeta Néfi e a Natureza Conjugal da Pele 
Amaldiçoada da Negritude e do Abominável. E foi muito bem 
recebido na Semana da Educação. Ela apresentou um pouco 
desse material. Estou tão entusiasmada por todos nós lermos 
isso e entender melhor o que está acontecendo por lá. 
Portanto, muito obrigado por se juntar a nós, Dr. Martin, e seja 
bem-vindo. 

Dr. Jan J. Martin:  02:45  De nada. Obrigado. É bom estar aqui. Entusiasmado. 

Hank Smith:  02:48  John, tenho que lhe dizer, conheço Jan há alguns anos e ela é 
tão boa quanto ela. Brilhante. Ela é apenas gentil até o núcleo. 
Ela realmente é. Apenas uma das pessoas mais gentis. E eu 
quero que nossos ouvintes encontrem algo. Tenho todos os 
meus alunos escutando isto. Está no podcast Why Religion, que 
é um amigo do nosso podcast. E é o episódio 30 com o Dr. 
Martin e é a Teologia da língua King James. Mudou minha 
opinião sobre como o Livro de Mórmon foi escrito e porque foi 
escrito do jeito que foi escrito. Tenho todos os meus alunos 
escutando-o. É realmente um bom material. Acho que já lhes 
disse quantas vezes, o quanto eu amo esse episódio. 

John Bytheway:  03:24  Diga o título disso novamente. 

Hank Smith:  03:26  A Teologia da Língua do Rei James. 

Dr. Jan J. Martin:  03:29  No Livro de Mórmon. Provavelmente, o resto. Eu só ia dizer, 
estou realmente feliz por isso ser útil. É por isso que fazemos o 
que fazemos. Minha pesquisa, espero, ajuda as pessoas a fazer 
essa conexão entre o Livro da Língua Mórmon e a Bíblia e a 
fazer um trabalho mais profundo dele. 
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Hank Smith:  03:42  Havia tantos momentos aha para mim quando eu estava 
ouvindo isso. Acho que eu estava limpando a garagem ou algo 
assim e fiquei tipo: "Uau, uau". As pessoas pensavam que eu 
adorava limpar a garagem. Eu acho que meus vizinhos. Ele deve 
estar encontrando alguns tesouros lá dentro. 

Dr. Jan J. Martin:  03:59  Sim. 

Hank Smith:  04:00  Jan esta semana, esta é nossa única lição no Livro de Ezequiel. 
Não vamos poder cobrir todos os capítulos, mas vamos começar 
perguntando, o que você gostaria que nossos ouvintes 
soubessem antes de entrarem? Entrando neste livro. 

Dr. Jan J. Martin:  04:12  Bem, quero dizer que Ezequiel vem em uma época de muita 
agitação em Jerusalém. E por isso eu acho que isso é o que eu 
gostaria que as pessoas soubessem é que você sai mais do livro 
dele quando você entende o que está acontecendo nos 
bastidores e que ele está abordando o que está acontecendo. E 
há um período de cerca de 25 anos para Jerusalém que é 
bastante horrível. E você tem pessoas atacando você e tem 
todos esses cercos e tem todas essas perguntas sobre se 
Jerusalém realmente vai ser destruída... E o que Deus está 
fazendo aqui? E por que Ele não está nos ajudando? E quanto a 
outras nações perversas ao nosso redor? 

 Dr. Jan J. Martin: 04:47  Ezequiel realmente fala a uma época conturbada. E assim, para 
nós entendermos o tempo conturbado por trás disso é 
realmente útil para desmontar algumas das coisas interessantes 
que ele tem a dizer. Algumas daquelas imagens interessantes 
que ele usa. Ele é um profeta muito visual e ao ler os capítulos, 
você vê que ele faz um monte de auxílios visuais interessantes e 
está ensinando com este tipo de auxílio, para nós talvez até 
mesmo auxílios visuais estranhos. Mas uma vez que você 
entende o que está acontecendo no fundo e o que o Senhor 
está falando com ele, então isso torna Ezequiel muito mais rico. 
Portanto, eu só quero que eles conheçam os antecedentes. 

Hank Smith:  05:29  Certo. Estamos olhando aproximadamente na mesma hora em 
que Lehi está saindo de Jerusalém. Será que Ezequiel entra em 
cena logo depois, você acha? Ou mais ou menos na mesma 
hora? 

Dr. Jan J. Martin:  05:37  Sim, então Lehi deixa Jerusalém por volta de 600 a.C. e Ezequiel 
é apanhado em coisas entre cerca de 601, 605, 597. E assim ele 
é apenas um contemporâneo de Lehi. Ele está bem no meio das 
coisas que Lehi deixa. Lehi deixa Jerusalém, então ele sente 
muita falta do que se segue, mas Ezequiel não sente falta. E ele 
é arrastado para longe de Jerusalém como um cativo e está 
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vivendo o que Leí sabia que estava vindo, mas partiu e não 
precisava fazer parte. E por isso é muito divertido ver as 
diferentes experiências que os profetas estão tendo lá. 

Hank Smith:  06:16  Sim, porque estamos acostumados a ir com a família para o 
deserto desta vez nós os vemos partir e ficamos aqui. Ficamos 
em Jerusalém. 

Dr. Jan J. Martin:  06:23  Sim. E então vamos com Ezequiel como alguém que foi levado 
cativo e arrastado para longe. E assim Lehi sai por sua própria 
vontade. Ele é ordenado por Deus a ir e assim o vemos ir para o 
deserto, mas ele pelo menos tem alguma palavra a dizer sobre 
isso. Ezequiel, por outro lado, é levado em cativeiro e arrastado 
para fora de Jerusalém para um local desconhecido e então é 
solicitado a ajudar essas pessoas a se estabelecerem lá. E então 
ele é o profeta que vai ajudar a responder suas perguntas sobre 
o porquê de estarmos aqui? O que estamos fazendo aqui? E 
depois, o que está acontecendo em casa? É claro que eles 
estariam interessados no que está acontecendo lá em casa. 
Então, ele é mais ou menos essa ligação. 

Hank Smith:  07:04  Incrível. Isso faz todo o sentido. É bom ver onde o Livro de 
Mórmon se encaixa bem ali. Então Jan, como você quer fazer 
isso? Como você quer saltar para dentro deste livro? 

Dr. Jan J. Martin:  07:12  Bem, que tal fazermos apenas um pouco de uma visão geral dos 
propósitos de Ezequiel. Penso que às vezes, quando 
entendemos o propósito de um livro de escrituras desde o 
início, então podemos saltar e ver um pouco mais. E assim, em 
minha experiência com Ezequiel, quando se tem um grupo de 
exilados que foram violentamente levados em cativeiro, 
arrastados contra sua vontade, eles estão vivendo em um país 
estranho. Tentando descobrir, devo me estabelecer aqui ou 
não? Será que vamos voltar logo? O que está acontecendo em 
Jerusalém? E assim Ezequiel consegue responder a algumas 
perguntas bastante importantes. E então uma delas é: 
Jerusalém vai ser destruída? Porque estas pessoas saíram de um 
ambiente onde há falsos profetas que disseram que Jerusalém 
não vai ser destruída. Então você realmente tem Jeremias que 
está lá em Jerusalém, Leí, que esteve lá. Todos dizendo que ia 
ser, e ainda assim você tem uma contingência de outros que 
estão dizendo que não é. 

 Dr. Jan J. Martin: 08:11  Então você tem pessoas que talvez estejam apenas um pouco 
confusas. Quem eu sigo aqui? E então você é levado em 
cativeiro e arrastado para longe. E isto significa que Jerusalém 
vai ser destruída ou isto é temporário? E então essa é uma 
pergunta importante e Ezequiel responde definitivamente com 
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um sim, uma e outra e outra vez. Você leu o Livro inteiro de 
Ezequiel. Esse é praticamente o tema comum do sim. Mas então 
você tem a próxima pergunta de seguimento: por que não 
somos o povo do pacto? Por que estamos sendo destruídos? E 
assim ele responde a isso também repetidas vezes. Conforme 
você lê nos capítulos, eles dão realmente grandes detalhes. O 
Senhor não está se retraindo. Ele explica em linguagem muito 
clara qual é o problema e por que vocês estão sendo destruídos. 
E então, é claro, a próxima pergunta seria, bem, se somos 
perversos, todos à nossa volta o são. Então, por que eles não 
estão sendo destruídos? 

 Dr. Jan J. Martin: 09:09  E assim, outro grande tema que você vê no Livro de Ezequiel 
como alguns desses capítulos que Venham Me Saltar são 
capítulos dirigidos a outras nações em particular e o que vai 
acontecer com elas. E assim o povo de Israel tem essa pergunta 
respondida, bem, isso não parece muito justo. O que está 
acontecendo com todos os outros que são perversos? E o 
Senhor ensina muito claramente que a perversidade nunca é 
varrida para baixo do tapete por ninguém. Todos, 
eventualmente, terão as conseqüências. E agora que você tem 
esta idéia de destruição para você e todos à sua volta, então, é 
claro, outra boa pergunta é, bem, não éramos nós o povo do 
pacto? E o que acontece com os pactos em tempos de 
destruição? O que isso significa? E Ezequiel também se refere a 
isso. 

 Dr. Jan J. Martin: 10:02  O pacto é eterno. O pacto vai durar, mas temos que ter um 
arrependimento e um povo arrependido para nos ajudar aqui. E 
assim, quando você volta e coloca Lehi neste contexto, bem, 
isso é o que Lehi representa é uma família que manteve seus 
pactos que está tentando fazer a coisa certa e eles são levados e 
você observa o que acontece com eles respondendo suas 
perguntas sobre como funcionamos como um povo do pacto 
em uma nova terra? É muito legal a visão geral do que essas 
pessoas provavelmente estão ocupadas e como o Senhor está 
lidando com essas coisas. 

Hank Smith:  10:36  Fantástico. 

Dr. Jan J. Martin:  10:37  Sim. 

John Bytheway:  10:38  Essa foi uma grande visão geral. Eu adoro isso. 

Dr. Jan J. Martin:  10:42  Então eu acho Ezequiel fantástico, mas você tem que entender 
o que está acontecendo lá para não ir embora, estes são 
estranhos. Este é um capítulo esquisito. O que está 
acontecendo? 
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Hank Smith:  10:51  É apocalíptico por natureza? John, já ouvi você falar sobre isso. 
Tipo de escritura que é apocalíptica. 

John Bytheway:  10:58  Como um gênero que é apocalíptico? 

Dr. Jan J. Martin:  11:00  Acho que há um elemento de talvez algum apocalíptico só 
porque apocalíptico em grego significa desvendar ou revelar. E 
assim certamente o Senhor está desvelando e revelando uma 
certa quantidade de informações. Mas eu não compararia, 
digamos, as visões de Ezequiel com as de Néfi na primeira parte 
de Néfi, onde ele vê essa tremenda quantidade de história e vai 
desde seu dia até os nossos dias. Ezequiel nem sempre vê tanto 
disso, mas quando se chega a seus capítulos e coisas do templo, 
eu diria que há alguns revelando e revelando para o futuro 
deste templo que eles vão ter. Então eu lhe daria um pouco, 
mas talvez não tanto quanto alguns dos outros profetas que 
cobrem muito mais terreno em suas visões. 

Hank Smith:  11:47  Isso foi perfeito, Jan. O que você quer fazer a seguir? 

Dr. Jan J. Martin:  11:50  Vocês têm algum dos capítulos favoritos que vocês gostam? 
Algum tema que você acha que deveríamos falar sobre isso se 
destaca? 

John Bytheway:  11:58  Eu realmente gosto de algo em 18. 

Hank Smith:  12:01  Bem Jan, por que não voltamos ao capítulo um de Ezequiel e 
simplesmente trabalhamos para o superar, sabendo muito bem 
que não podemos cobrir todos os capítulos e versos. Talvez seja 
melhor deixar você escolher alguns destaques para nós. 

Dr. Jan J. Martin:  12:12  Okay. Uma das coisas boas do capítulo um, e nós o obtemos 
com freqüência nas escrituras onde você vê um chamado 
profético. Então temos o chamado profético de Leí no Livro de 
Mórmon, temos o de Moisés, temos o de Isaías, temos todo 
tipo de pessoas para as quais podemos olhar quando elas têm 
esta experiência reveladora. É realmente divertido comparar as 
experiências. E assim é o capítulo um, é o chamado de Ezequiel 
para ser um profeta. Aprende-se um pouco sobre ele que ele foi 
um padre em Jerusalém. Presumimos que ele estava servindo 
no templo, não sabemos disso, mas seus últimos capítulos 
indicam com o conhecimento que ele tem do templo, que ele 
provavelmente era um sacerdote do templo. Mas podemos 
especular um pouco sobre isso, mas parece provável. Então, 
você fica com seu passado e depois apenas o observa atirado 
nesta visão que eu acredito ser muito difícil para ele articular. 
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 Dr. Jan J. Martin: 13:07  E assim a versão do Rei James é difícil. E assim, às vezes, quando 
os leitores chegam a um capítulo como este, é sempre útil 
encontrar uma outra tradução e abri-la um pouco e uma 
espécie de comparação. Porque, por exemplo, no versículo 
quatro diz: "Eu olhei e vi um turbilhão". Uma tradução moderna 
poderia chamar isso de uma tempestade de vento ou algo um 
pouco mais relatável para nós. E então quando você o vê em 
uma grande nuvem e um fogo se desdobra, bem, isso 
provavelmente poderia ser traduzido um pouco melhor como 
um relâmpago. Portanto, é útil para algo como isto talvez usar 
uma tradução adicional. O Rei James pode ser um pouco 
embaraçoso por aqui. 

Hank Smith:  13:48  Isso ajuda. Bem, eu mando meus alunos para o Hub da Bíblia. 
Sei que alguns dos outros professores usam a Bíblia Blue Letter 
onde você pode olhar e ver todas as diferentes traduções. 

Dr. Jan J. Martin:  13:58  Sim. E assim, ele apenas recebe estas imagens realmente 
fantásticas destas criaturas. Nós podemos nos relacionar com as 
do Livro do Apocalipse que lá chegam. Ele é apenas, em minha 
opinião, apenas ver algumas coisas realmente glorificadas que 
são muito difíceis de colocar em palavras. E eu acho que ele 
está dando o melhor de si para articular experiências espirituais 
com a linguagem moderna que simplesmente não lhe faz 
justiça. 

Hank Smith:  14:23  Sim. E depois é traduzido de seu idioma para o inglês. 

Dr. Jan J. Martin:  14:26  Portanto, sim, para o inglês e o inglês do Rei James pode ser um 
desafio como sabemos e por isso requer que trabalhemos um 
pouco com ele. Mas minha parte favorita da visão é que você 
trabalhe em todas as criaturas fantásticas e todas as asas que 
aprendemos da Seção 77 de D& C, que temos asas tendem a 
representar o poder de mover-se e de agir e de fazer coisas. E 
assim a revelação moderna pode realmente nos ajudar com 
algumas dessas imagens e nos ajudar a perceber que é 
simbólica, que estamos apenas aprendendo alguns princípios da 
maneira como o Senhor trabalha. E não necessariamente 
precisamos tomar tudo literalmente nesse sentido. 

Hank Smith:  15:02  Entendi. 

Dr. Jan J. Martin:  15:02  Eu não sei o que vocês acham do capítulo um. 

Hank Smith:  15:04  Parece um pouco louco. 

Dr. Jan J. Martin:  15:09  Sim, nós temos rodas, temos de todos os tipos. 
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John Bytheway:  15:12  Quatro faces. 

Dr. Jan J. Martin:  15:14  Uma das coisas que se destacam para mim é que parece haver 
muita união com essas criaturas e como elas trabalham juntas. E 
mesmo que nem sempre saibamos o propósito de tudo o que 
Ezequiel vê, acho que o conceito de unidade e organização que 
o Senhor trabalha com essas coisas é evidente. 

Hank Smith:  15:33  E parece que Ezequiel está um pouco abalado com muito disso. 
Ele está tentando encontrar palavras para o celestial. 

Dr. Jan J. Martin:  15:41  Sim. E quando você saltar e olhar apenas para o versículo 28 e o 
Rei James tiver a aparência do arco. Diríamos provavelmente 
arco-íris para nos ajudar um pouco com isso. Você apenas o 
observa tentando descrever esta era a aparência da 
semelhança, da glória do Senhor. Com seu vocabulário BC, 
como se articula mesmo. Como quando você lê a visão de 
Joseph Smith, ele sentiu que as próprias árvores iam pegar fogo 
porque estava tão glorificado. Tenho certeza de que essa é uma 
maneira inadequada até para descrever o que Joseph viu, mas 
ele está fazendo o melhor que pode. E assim você está usando o 
arco-íris e está encontrando as coisas mais brilhantes, mais 
coloridas e surpreendentes que você pode encontrar. E você 
está tentando dizer que esta foi a aparência e a semelhança da 
glória do Senhor. E quando a vi, caí de cara. 

Hank Smith:  16:31  O que quer que ele tenha visto, foi incrível. 

Dr. Jan J. Martin:  16:34  Sim, ele é humilde e está reconhecendo que Deus é maior e 
mais grandioso do que ele mesmo e este é um momento para 
aprender humildemente e eu gosto disso. 

Hank Smith:  16:44  Sim. 

John Bytheway:  16:46  Ele poderia ter acabado de dizer o que alguns profetas têm, 
estava além da descrição e o capítulo teria sido muito mais 
curto, certo? 

Dr. Jan J. Martin:  16:52  Sim, teria. E provavelmente mais fácil para nós. Acho que há 
algumas coisas a tirar disso quando Deus tem essas experiências 
reveladoras com os profetas, há muita glória envolvida. Há 
muitas coisas que são difíceis de articular e que o sentimento e 
o assombro são realmente evidentes e que às vezes não se 
pode expressar com palavras. E temos que nos lembrar disso. 
Experiências espirituais, você nem sempre pode compartilhar 
adequadamente. 
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Hank Smith:  17:20  Sim, você não pode. Só não há palavras. 

John Bytheway:  17:23  Sabeis que o que me agrada sobre isso é o primeiro Coríntios 
2,9: "O olho não viu nem ouviu, nem entrou no coração do 
homem as coisas que Deus preparou para os que o amam". É 
como se eu não fosse descrevê-lo, vou apenas dizer-lhe: "Você 
não pode imaginar". É melhor do que qualquer coisa que você 
possa imaginar. Mas aqui está Ezequiel dizendo: "Vou tentar 
descrevê-lo". 

Dr. Jan J. Martin:  17:41  E ele faz e alguns profetas fazem, como um dos meus capítulos 
favoritos é Isaías. Quando ele recebe seu chamado e nos dá 
todas aquelas descrições realmente brilhantes do templo e dos 
serafins e da glória do Senhor e das coisas. E ele tenta fazer isso 
também. E você fica com a sensação de que isto é o melhor que 
posso fazer, mas não lhe faz justiça. 

Hank Smith:  18:00  3 Nephi 17:17, "Nenhuma língua pode falar, nem pode ser 
escrita por qualquer homem. Nem os corações podem ter sido 
tão grandes em coisas maravilhosas". Nós dois vimos e ouvimos 
Jesus falar. Ninguém pode conceber a alegria que encheu 
nossas almas no momento em que o ouvimos rezar por nós sob 
o Pai". Por isso gosto do que você disse, ele está fazendo o seu 
melhor para descrever o que viu. 

John Bytheway:  18:24  Sim. 

Dr. Jan J. Martin:  18:24  Temos estes padrões de chamados proféticos, podemos ir e 
combiná-los a todos. Na verdade, é um momento de estudo 
muito divertido, se as pessoas estão procurando algo 
interessante para estudar. Basta ir e retirar todos os diferentes 
chamados proféticos e escrituras e ir e olhar para eles e 
compará-los. E você vê os padrões do Senhor, vê a maneira 
como Ele trabalha e vê a dificuldade em expressá-los e o esforço 
que entra na tentativa de contá-los. Tempos divertidos, capítulo 
um. 

Hank Smith:  18:50  Então, ele vê e se curva e depois ouve uma voz. É isso mesmo? 

Dr. Jan J. Martin:  18:54  Sim. 

Hank Smith:  18:55  Essa pausa de capítulo é meio difícil porque você acha, oh, que 
é uma história nova, mas não é uma história nova. 

Dr. Jan J. Martin:  19:00  Sim. E como sabemos como escritura, eles não tiveram quebras 
de capítulo como esta. E muitos destes capítulos foram 
acrescentados, especialmente na década de 1600. Quando 
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estamos traduzindo Bíblias, adicionamos muitos versículos e 
capítulos e coisas pela primeira vez. E por isso é lamentável, às 
vezes, que eles se separem dessa maneira. Portanto, podemos 
simplesmente mover o capítulo para fora do caminho e deixá-lo 
continuar, para não perdermos o fluxo total. 

Hank Smith:  19:23  Tenho a tendência de fazer uma limpeza de memória no 
intervalo do capítulo. 

Dr. Jan J. Martin:  19:28  Sim. E então começamos o capítulo dois e estamos perdidos. 

Hank Smith:  19:34  Sim. Se não nos lembramos onde estávamos. 

Dr. Jan J. Martin:  19:34  Sim. E assim ele vê tudo isso e então ele recebe esta voz e de 
repente esta bela ilustração novamente da maneira como o 
Senhor fala: "Filho do homem está em teus pés". E eu falarei 
contigo", e aqui vamos nós. 

Hank Smith:  19:49  Isto é fantástico. Isto é levantar-se e ouvir. 

Dr. Jan J. Martin:  19:54  E então ele recebe sua chamada. Todos os profetas recebem 
esta chamada. Olho para o versículo três do capítulo dois: "Filho 
do homem, eu te envio aos filhos de Israel para uma nação 
rebelde que se rebelou contra mim". Eles e seus pais 
transgrediram contra mim até os dias atuais". Então esta 
questão de, o que está acontecendo com Jerusalém, por que 
isto está acontecendo? E, de repente, o Senhor é muito claro. 
Esta é uma nação rebelde. Estou ajudando-o a aprender o que 
acontece quando nos rebelamos. 

Hank Smith:  20:23  Isso não é difícil de entender. 

Dr. Jan J. Martin:  20:27  Uh, não. 

John Bytheway:  20:27  O Senhor é bem claro. 

Dr. Jan J. Martin:  20:28  Por isso, também gosto da admoestação no versículo seis a 
Ezequiel: "Não tenha medo das pessoas que você vai ensinar". 
Nem tenha medo de suas palavras". Porque ele está entrando 
em um ambiente que eles têm outros falsos profetas, eles têm 
outras vozes para ouvir. E eles vão recuar contra o que Ezequiel 
está dizendo e ele precisa estar preparado para isso. E eu amo o 
visual novamente: "Embora, briares e espinhos estejam contigo 
e tu apenas habites entre escorpiões". Não tenhais medo das 
palavras deles, nem vos assusteis com a sua aparência". Esta vai 
ser uma tarefa difícil, Ezequiel. Vou colocá-lo entre as pessoas 
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que vão responder negativamente ao que você tem a dizer. E eu 
preciso que você seja firme e corajoso com isso. 

Hank Smith:  21:14  Uau. Escorpiões. Eu ficaria com medo. 

Dr. Jan J. Martin:  21:17  Sim. Vou lhe dizer brevemente. Uma noite em casa e até hoje 
ainda não temos idéia de como este escorpião chegou onde 
chegou. Mas eu saí de nossa sala para o corredor para ir à 
cozinha e bem no meio do corredor está um escorpião. 

Hank Smith:  21:32  Oh. 

Dr. Jan J. Martin:  21:32  Apenas no meu corredor. E ele tem sua pequena cauda 
levantada e pode me ver, tem suas pequenas coisas levantadas 
e entra, este tipo de... 

Hank Smith:  21:40  Ele está pronto para a batalha. 

Dr. Jan J. Martin:  21:41  ... Modo de ataque. E eu sou como que... Uau. Mas isso é um 
bom visual para quando eu compartilho a palavra de Deus, às 
vezes é a resposta das pessoas. Eles se preparam para uma 
batalha e vão me picar ou me atacar. E meu marido e eu 
estamos tentando decidir como se livrar deste escorpião de 
uma maneira segura. Levem-no para fora. E quando você tem 
uma experiência com um escorpião, de repente você é como, 
Sim, esta é uma boa descrição. Como se eu fosse 20 vezes maior 
que o escorpião, mas eu sou como, espere. Você não quer 
passar por cima disso. Não quero passar por cima. O que vamos 
fazer com isto? Mas que ótimo visual para Ezequiel ao iniciar 
esta missão que vou lhe dar, esteja preparado para o empurrão, 
porque você vai tê-lo. 

Hank Smith:  22:28  E tu habitas entre os escorpiões. O que você achou disso em sua 
bênção patriarcal? 

John Bytheway:  22:32  Sim. 

Dr. Jan J. Martin:  22:32  Sim. 

John Bytheway:  22:34  E vejam só. Eu amo essa frase. "Nem fique consternado com a 
aparência deles". Quero dizer... 

Dr. Jan J. Martin:  22:39  Sim. 

John Bytheway:  22:39  Como você olha para alguém que lhe diz o que você não quer 
ouvir? 
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Hank Smith:  22:45  Oh. 

Dr. Jan J. Martin:  22:45  Sim. 

John Bytheway:  22:47  O que chamaríamos disso? Eles estão lhe dando crostas ou 
estão olhando para você de relance. Eles estão, ooh. 

Dr. Jan J. Martin:  22:52  E suas palavras também. Normalmente a aparência e as 
palavras andam juntas. Provavelmente há insultos, 
provavelmente há profanidades. Acho que sabemos disso, que 
vivemos em um mundo de muita contenda e pessoas reagindo 
negativamente às coisas. Pobre Ezequiel. E assim como estamos 
nesse tópico, se você saltar apenas a coluna para o capítulo três 
e começar a olhar para os versos oito e nove. Você vê o 
conselho do Senhor: "Eu lhe disse para não ter medo, mas 
também vou lhe ajudar". E então novamente esta imagem, "eu 
fiz o teu rosto forte contra o rosto deles", esses olhares. "E a tua 
testa forte contra a testa deles". E então meu favorito, "E como 
inflexível". Então, em nossa língua, isso seriam diamantes. Essa 
é a estrutura mais dura de alguma coisa. Então "Como inflexível, 
mais duro que a pedra, eu fiz a tua testa. Não os temam nem se 
espantem com sua aparência". Lá está ele novamente. "Embora 
eles sejam uma casa rebelde". 

Hank Smith:  23:51  Ele está realmente o preparando. 

Dr. Jan J. Martin:  23:54  Esta é uma tarefa difícil, uma tarefa realmente difícil. E eu acho 
que a linguagem mostra que é, e o pobre Ezequiel. Você quer 
ser ele? Não tenho certeza se queremos. Mas os profetas têm 
que resistir à pressão dos colegas porque eles recebem muita 
coisa. É isso que ele está recebendo é toda essa pressão 
negativa de pares de pessoas que não gostam do que ele está 
dizendo. 

Hank Smith:  24:12  Sim. Assim diz o Senhor, vou torná-lo tão duro quanto eles. Vou 
torná-lo tão inabalável quanto eles. Eu gosto disso. 

Dr. Jan J. Martin:  24:19  Sim. E eu preciso que você seja porque eu acho que algo que o 
Presidente Nelson disse uma vez quando veio à BYU eu acho 
que em 2017, e ele deu aquela palestra, O Amor e a Lei do 
Senhor, eu acho. Mas ele disse: "Não é amar, não dizer a 
verdade". 

Hank Smith:  24:38  Sim. 

John Bytheway:  24:38  Certo. 
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Dr. Jan J. Martin:  24:39  E isso é o que os profetas têm que ser capazes de fazer. Eles 
têm que ser capazes de resistir com firmeza e amor a falsas 
idéias e não a caverna. E você viu o Presidente Nelson fazendo 
isso na época e o viu fazer isso recentemente com a mais 
recente devoção da YSA que ele fez, de que é realmente 
importante sobre as escolhas que você está fazendo. E ele está 
firmemente contra todo o empurrão que ele recebe. 

Hank Smith:  25:04  Sim. Mas ele veria isso como um desinteressado em recuar. 

Dr. Jan J. Martin:  25:08  Sim. 

John Bytheway:  25:09  Sim. Eu adoro que você tenha dito que a coisa mais amorosa 
que você pode fazer é ensinar a verdade. 

Dr. Jan J. Martin:  25:15  E não pedir desculpas e precisamos ensiná-lo de forma gentil e 
compassiva e coisas assim. Mas essa firmeza, essa firmeza mais 
dura que o sílex, é o que temos que fazer. 

Hank Smith:  25:26  Eu gosto disso. 

John Bytheway:  25:27  E eu não sei, eu acho que isso vem através da última coisa da 
YSA foi fantástico. Ainda ontem eu estava perguntando aos 
meus alunos: "Certo, o que são essas três identidades de 
novo?". O Presidente Nelson lhe pediu para lembrar-se. Então 
eles se lembram da conversa, sou um filho de Deus, sou um 
filho do pacto. Sou um discípulo de Cristo. E você não sentiu que 
ele estava amando ao mesmo tempo em que estava sendo 
inflexível? 

Dr. Jan J. Martin:  25:50  Absolutamente. Sim. Apenas muito firme, apropriadamente 
firme. E nos ajudando a reorientar para que nossa vida eterna 
que estamos escolhendo seja o que queremos que ela seja. E 
temos que ser firmes quanto a isso. 

Hank Smith:  26:02  No versículo 17, ele lhe diz: "Fiz de ti um vigia sobre a casa de 
Israel". Então esta é a sua missão, este é o seu trabalho. 

John Bytheway:  26:10  Vamos passar mais algum tempo no versículo 17. Sim. Esta é 
uma metáfora comum para um profeta, é um vigia em uma 
torre. Quando eu ensino os capítulos de guerra no Livro de 
Mórmon, eu adoro, então ok, eles fizeram a vala, depois 
colocaram uma obra de madeira e depois colocaram uma 
moldura de piquetes e depois colocaram uma torre nela. Mas 
depois, colocaram um vigia na torre. E o que um vigia pode 
fazer que os que estão embaixo em uma estrutura de piquete 
de manutenção não possam fazer? Eles podem ver de longe. 
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Eles podem avisá-lo. Eu adoro esse verso. "Fiz de ti um sentinela 
para a casa de Israel, portanto ouve a palavra na minha boca e 
avisa-os da minha parte". E eu acho, corrijam-me se eu estiver 
errado, é a primeira vez que ouvimos essa metáfora. Li a 
biografia do Presidente Boyd K. Packer anos atrás e acho que se 
chamava "A Watchman on the Tower" (Um Vigia na Torre). É 
uma grande metáfora para um profeta, porque eles podem ver 
longe. 

Dr. Jan J. Martin:  27:07  E eu adoro o que se segue. Como se houvesse tanta lógica no 
capítulo três aqui, ao iniciarmos esta conversa sobre os vigias. E 
ele prossegue no versículo 18 para dizer: "Quando eu disser ao 
ímpio, certamente morrerás e tu não lhe deres aviso nem 
falares para advertir o ímpio de seu mau caminho para salvar 
sua vida". O mesmo ímpio morrerá em sua iniqüidade, mas seu 
sangue eu o requererei à tua mão". 

Hank Smith:  27:33  Uau. 

Dr. Jan J. Martin:  27:34  Então este é o Presidente Nelson e todos os profetas que temos 
hoje, eles entendem isso. E assim eles reconhecem que se eu 
não passar o aviso do Senhor e me mantiver firme no que o 
Senhor está dizendo, então você vai e faz o que vai fazer. Mas 
eu sou parcialmente responsável por essas escolhas porque eu 
não lhe disse. Então 19: "Mas se avisares este ímpio e ele não se 
desviar de seu caminho perverso, nem de seu caminho 
perverso, mas morrerá em sua iniqüidade. Mas tu entregaste 
tua alma". 

 Dr. Jan J. Martin: 28:10  Você não pode imaginar Jacob, no Livro de Mórmon fazendo 
isso, eu me levanto e sacudo minhas vestes de seu sangue. Acho 
que o rei Benjamin também tem uma abordagem semelhante a 
esta. Isto é o que acontece com os profetas e vigias, de que 
serve um vigia se ele não passar o aviso? E então todos os que 
morrem no conflito que se segue à falta de advertência estão 
agora parcialmente lá por causa de seu fracasso em fazer seu 
trabalho. Portanto, apenas uma lógica realmente, realmente 
grande. Realmente simples de por que somos tão gratos pelos 
profetas e sua coragem de fazer frente à pressão dos colegas 
para mudar as coisas. 

Hank Smith:  28:48  Sim. 

John Bytheway:  28:48  E confie que eles têm uma visão diferente da nossa. Eles têm 
uma tarefa diferente. Eles estão lá em cima naquela torre e 
podem ver as coisas. E falamos sobre isso no podcast antes de 
Hank, há muito tempo. Profetas falando sobre a família e depois 
a proclamação que sai e a maioria de nós vai, huh. 
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Hank Smith:  29:07  Era 1995. Sim. 

John Bytheway:  29:09  Ou bem, sim, isso é bom. E agora indo, whoa, estamos 
realmente vendo tudo. Eles viram isso há muito tempo. 

Dr. Jan J. Martin:  29:17  Sim. 

Hank Smith:  29:18  Eu também penso assim, John. 

Dr. Jan J. Martin:  29:20  Sim. E eu adoro quando você salta para o versículo 21, começa a 
falar de pessoas justas agora ouvindo os avisos e as coisas e a 
prestação de contas lá. Mas veja o que ele diz. "No entanto, se 
você advertir o justo que o justo não peca e ele não peca, ele 
certamente viverá", que é o que queremos. Porque ele é 
advertido. E então você também entregou sua alma. Assim, os 
profetas têm responsabilidade por suas próprias almas, mas 
eles têm responsabilidade pelas almas dos filhos dos homens. E 
eles precisam entregar essas advertências. E, como eles fazem, 
as pessoas são salvas por isso. 

Hank Smith:  29:52  Talvez um jovem possa estar pensando para si mesmo, por que 
os profetas não recuam um pouco nisto? Eles estão recebendo 
um grande empurrão. Por que eles não recuam? E estes 
capítulos o ajudam a ver que há uma expectativa que eles 
sabem que é do Senhor que eles são inflexíveis em relação a 
certas coisas. 

Dr. Jan J. Martin:  30:06  Mm-hmm. 

John Bytheway:  30:07  Isso é tão interessante, que a palavra que usamos é inflexível. 
Mas você diz que foi um diamante. E a nota de rodapé também 
diz isso. 

Dr. Jan J. Martin:  30:14  Sim, é verdade. 

John Bytheway:  30:15  Para ser, fui categórico a esse respeito. Eu era duro como um 
diamante nisso. Isso é interessante. 

Dr. Jan J. Martin:  30:22  E na linguagem do século 16, eles não usavam realmente a 
palavra diamante. Eles usavam a palavra adamant naquela 
época. E nós mudamos isso. Nós temos diamante é mais 
comum. Portanto, quando lemos adamant, temos a tendência 
de lê-lo em um ambiente moderno. Mas esta é uma referência a 
esse material diamantado. E isso realmente ajuda a apreciar o 
que os profetas têm que fazer. Você tem que ser firme e duro 
sobre a verdade e depois continuar dando essas advertências e 
depois deixar as pessoas escolherem. 

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

Ezekiel Parte 1 followHIM Podcast Página 15



John Bytheway:  30:49  Eu gosto muito desses versos colocados lado a lado. "Se você 
avisar o ímpio e ele não se transformar", no versículo 19, 
"morrerá em sua iniqüidade". Mas tu entregaste tua alma". 
Porque você fez o que lhe foi pedido. Versículo 21: "Se o justo 
ouvir, viverá e tu ainda livraste tua alma". Porque tu disseste, tu 
fizeste o que te foi pedido. Venha o que vier a ser uma coisa. 

Dr. Jan J. Martin:  31:11  E eu não sei quanto a vocês, mas sempre que vocês foram e 
fizeram a coisa certa em qualquer função em que tenham 
administração, vocês sempre sentem que confirmam o 
reconhecimento de que fizeram sua parte. E o que quer que as 
pessoas escolham fazer depois disso não depende mais de 
vocês, porque vocês os ensinaram ou o que quer que seja. Mas 
há um sentimento muito bom de que eu fiz isso e não sou 
responsável por eles agora. E há algo de poderoso nisso. 

John Bytheway:  31:37  Isso me faz lembrar o capítulo 10 de Moroni. "E então o Senhor 
dirá: Não vos declarei eu minhas palavras que foram escritas 
por este homem?" E há, sim, eu vos disse. 

Hank Smith:  31:47  Sim. 

Dr. Jan J. Martin:  31:49  Sim. 

John Bytheway:  31:50  Há aquela pergunta: "Você ouviu isto, não ouviu? O que você 
fez com isso? Eu vos declarei minhas palavras", que foram 
escritas por este homem e está claramente falando com aqueles 
que tiveram a oportunidade de ler o Livro de Mórmon. 

Dr. Jan J. Martin:  32:00  Sim. Bem, e uma coisa eu só queria que voltássemos uma 
página atrás e que pudéssemos dar uma olhada no versículo 11 
bem rápido. Só para nos lembrar quem é nosso público porque 
às vezes esquecemos nosso público enquanto estamos indo 
adiante. Mas ele diz: "E vai até eles do cativeiro". Assim, tiramos 
vários milhares de judeus de Jerusalém e os transplantamos 
para a Babilônia. E o que isto me diz é que o Senhor está 
preocupado com todos e enviará mensageiros a todos, mesmo 
a pequenas populações cativas no meio do nada. Basta apreciar 
realmente o quanto Deus está interessado nas pessoas. E uma 
das minhas coisas favoritas a fazer quando apresento o Livro de 
Mórmon quando você está olhando para Lehi, é mostrar o 
número de profetas que são contemporâneos de Lehi e onde 
estão pregando. 

 Dr. Jan J. Martin: 32:50  E assim você fala de Ezequiel, fala de Daniel, fala de Jeremias, 
fala de Sofonias e de alguns outros profetas menores que 
estavam por lá em algum lugar. E de repente os alunos dizem: 
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"Meu Deus, na boca de duas ou três testemunhas", tipo, há 
mais de duas ou três? E eles estão espalhados. E o Senhor está 
trabalhando com as pessoas onde quer que ele possa trabalhar 
com elas. E assim, outra mensagem é que os profetas estão à 
disposição das pessoas e o Senhor se interessa por eles em 
todos os lugares. 

Hank Smith:  33:21  Eu gosto disso, Jen. Não é que você se tenha deixado levar, 
então agora já terminei com você. É que você está 
entusiasmada e eu ainda vou tentar ensiná-la, mesmo em seu 
cativeiro. 

Dr. Jan J. Martin:  33:30  Sim. Então você tem Daniel na corte da Babilônia, você tem 
Ezequiel nas margens com os cativos na área suburbana e 
depois tem todos de volta a Jerusalém com alguns Jeremias e 
algumas pessoas lá. E então você tem Lehi levando uma família 
para algum outro lugar. E você simplesmente vê todos esses 
profetas em lugares diferentes, mas eles estão compartilhando 
a mesma mensagem e estão fazendo a vigia na torre para seu 
grupo de pessoas. 

John Bytheway:  33:53  Isso é fantástico. Adoro isso. 

Hank Smith:  33:55  Agora o manual Come Follow Me (Venha me seguir) tem este 
salto um pouco. 

Dr. Jan J. Martin:  33:57  Vamos olhar e ver. Agora eu conheço John, você queria fazer 
18, o que eu acho que é um capítulo fabuloso. Mas se houver 
algum no meio que você queira dar uma olhada. 

John Bytheway:  34:06  Você poderia nos dar seu resumo do que acontece? 

Dr. Jan J. Martin:  34:09  Ok, então nos divertimos olhando a chamada e os guardas da 
torre, mas vamos acelerar um pouco e vamos pular um pouco 
mais rápido em alguns dos outros capítulos. Capítulos 4, 5, 6, 7. 
Você só recebe muita recitação da destruição e do julgamento 
que está vindo para os ímpios. Estes capítulos não são capítulos 
felizes. Na verdade, em um deles eu escrevi, este é um capítulo 
muito triste, muita repetição sobre as pessoas que recebem 
recompensa pela maldade. E então há apenas este tipo de 
coisa, por que estamos passando por isto? E o Senhor 
simplesmente continua dizendo-lhes repetidamente que é por 
isso, é por causa de suas escolhas de não cumprir o pacto, que 
você não está fazendo as coisas que eu lhe pedi que fizesse. E 
por isso, nós acertamos isso. Quando você acertar o capítulo 10, 
quero apenas ressaltar que ele volta para o capítulo um porque 
eles começam a usar os mesmos símbolos ali dentro. 

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

Ezekiel Parte 1 followHIM Podcast Página 17



 Dr. Jan J. Martin: 35:00  Então há esta pequena e agradável pausa. Tivemos todas as 
conseqüências e agora vamos ter outro tipo de pequena visão 
fantástica por apenas um segundo. E então ele continua com 
mais profecia. Ele fala especificamente sobre o que vai 
acontecer às pessoas em Jerusalém, Zedequias, esse tipo de 
coisas. E então estamos prontos para atingir nossos capítulos de 
adolescentes e continuar com mais algumas analogias. E é aqui 
que você começa a obter os auxílios visuais que ele usa. 

Hank Smith:  35:30  Certo. 

Dr. Jan J. Martin:  35:30  Para ensinar. E assim temos águias, temos videiras, temos todos 
os tipos de analogias adoráveis acontecendo. 

Hank Smith:  35:39  Sim, vejo esse capítulo 15, Jerusalém como uma videira inútil. 
Deve ser queimada... 

Dr. Jan J. Martin:  35:43  Sim. Não fica mais ousado do que isso. Uma videira inútil. Quero 
dizer que esta é uma sociedade agrária e eles sabem sobre 
plantas inúteis. Portanto, não queremos essas, não são úteis. 

John Bytheway:  35:56  Conversamos com Terry Ball sobre a parábola de Isaías sobre o 
tipo de vinhedo que ele faz. E ele diz que produziu uvas 
silvestres. Mas Terry Ball nos deu que a escrita hebraica era 
beushim, o que significa coisas sem valor e fedorentas. 

Dr. Jan J. Martin:  36:11  Sem valor. 

Hank Smith:  36:15  Nesses capítulos, Jan, um jovem pode ter a idéia de que Deus é 
realmente mau. Mas eu acho que o que ele está tentando dizer 
é, veja, esta é a conseqüência natural de não manter o pacto. 
Isto é o que acontece quando não se mantém o pacto. 

Dr. Jan J. Martin:  36:29  Sim. E eu acho que aprendemos aqui que Deus trabalha com 
conseqüências naturais na maioria das vezes. Ele não precisa vir 
e punir as pessoas porque Ele apenas deixa a lei funcionar. Ele 
apenas deixa que as conseqüências venham e elas 
inevitavelmente vêm porque são leis eternas e elas apenas 
funcionam. E assim, sim, é difícil ter pessoas pensando 
negativamente em Deus aqui quando se trata apenas das 
escolhas das pessoas. E elas foram advertidas e continuaram 
escolhendo e você colhe o que semeia. E isso é o que está 
acontecendo. 

Hank Smith:  37:02  Quantos sinais de caminho errado você pode colocar e alguém 
está apenas voando por eles. Não é culpa do sinal que você 
continuou indo que há um acidente vindo à tona. 

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

Ezekiel Parte 1 followHIM Podcast Página 18



Dr. Jan J. Martin:  37:10  Sim. Uma coisa que é meio divertida quando se chega ao 
capítulo 17, este é um capítulo estranho, tem esta parábola 
esquisita sobre estas águias. Mas quando você realmente 
conhece o contexto político por trás delas, você realmente vê o 
Senhor comentar sobre a decisão de Zedequias de usar o Egito 
como seu aliado contra a Babilônia. E ele está se tornando um 
traidor à Babilônia. E por isso é engraçado ver com os profetas, 
eles comentarão sobre os acontecimentos atuais e farão 
comentários. E este é um verdadeiro evento atual, capítulo 17, 
com a mudança de Zedequias e suas lealdades. Mas isso acaba 
levando à destruição final de Jerusalém, porque ele fez essa 
escolha. Mas o Senhor até comenta sobre isso, sobre apenas 
uma coisa política e ajudando o povo no exílio a entender o que 
está acontecendo em casa e por que essas coisas estão 
acontecendo quando não se tem satélites e não se tem notícias. 
E você não tem uma maneira de ficar on-line e ver o que está 
acontecendo. É realmente divertido ver o Senhor falando sobre 
os eventos atuais e o capítulo dezessete é um grande capítulo 
lá. 

John Bytheway:  38:14  E penso que quando tento ensinar Isaías, porque Isaías como 
conselheiro de Reis, parece que seu tema principal era não se 
aliar a outras nações. Que Deus seja seu aliado. Deixe Deus ser 
seu rei. Mas eles sempre parecem não dar ouvidos a seus 
conselhos. E talvez nos aliemos com a Assíria, talvez nos aliemos 
com o Egito, talvez... E vemos essa coisa acontecendo aqui, 
acho eu. 

Dr. Jan J. Martin:  38:39  Uma e outra vez. Sim. E você vê isso. 

John Bytheway:  38:41  Eu acho que Deus é um bom aliado. Sim, é um bom aliado. 

Dr. Jan J. Martin:  38:44  Eu também. Sim. Sim. 

John Bytheway:  38:45  Isso provavelmente é melhor do que o Egito. 

Dr. Jan J. Martin:  38:50  Acho que contextualmente também. Porque apenas cem anos 
antes, o reino do norte de Israel havia sido destruído e a 
fronteira da Assíria quando eles chegaram e assumiram o reino 
do norte fica a apenas cinco milhas de Jerusalém. E assim estas 
pessoas viram o que você acabou de dizer, João, sobre a aliança 
com o Senhor. É por isso que não foram destruídos o reino do 
sul porque Ezequias se aliou ao Senhor, se você se lembra. E 
então esta coisa milagrosa acontece com o exército assírio 
acordando e eles estão todos, bem eles não acordam 
realmente, mas estão todos mortos. 
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John Bytheway:  39:18  Acorde morto. É o que parece. É quando eles acordaram, o que 
diz quando se levantaram de manhã, eis que todos eles eram 
cadáveres. 

Dr. Jan J. Martin:  39:25  É como uma maneira tão engraçada de dizer isso. Mas essa foi 
uma grande mensagem de que você precisa se aliar a Deus e é 
isso que os protege. Mas aqui estamos novamente apenas cem 
anos depois dando a mesma lição, que você ainda não a 
recebeu. Você teve um grande milagre naquelas gerações lá 
atrás. E agora estamos aqui e não devemos nos preocupar com 
estes aliados mundanos. Precisamos fazer do Senhor nosso 
aliado. E eles não o fizeram. 

John Bytheway:  39:51  Primeiro de tudo, eu amo 18 por causa desta frase estranha em 
Ezequiel 18 versículo dois. Bem, versículo um: "A palavra do 
Senhor veio a mim novamente dizendo o que significa que usais 
este provérbio a respeito da terra de Israel dizendo que os pais 
comeram uvas azedas e os dentes dos filhos estão em franja". E 
esta idéia de algo que meus pais comem pode me afetar? É isso 
que ele está dizendo ali? 

Hank Smith:  40:22  Eu acho que sim. 

John Bytheway:  40:23  As decisões de meus pais podem ter efeito sobre as gerações 
futuras? Eu comi uvas azedas e os dentes de meus filhos estão 
no limite. 

Dr. Jan J. Martin:  40:33  E eu diria que sim porque é essencialmente isso que você vê no 
Livro de Mórmon com as escolhas de Laman e Lemuel sobre o 
pacto e não seguir o profeta e tudo que acontece com as 
crianças é um resultado direto de suas escolhas. Agora, 
obviamente, o Senhor é misericordioso conosco nessas 
circunstâncias, porque ele entende que não depende 
totalmente de nós. Mas sim, esse princípio do que eu faço afeta 
outras pessoas, particularmente meus filhos. E preciso ser sábio 
sobre as decisões que tomo porque elas colhem as 
recompensas ou as conseqüências dessas decisões. 

John Bytheway:  41:07  E o pensamento é completado mais tarde no capítulo do 
versículo 20, "A alma que pecar, morrerá". O filho não suportará 
a iniqüidade do pai". Nem o pai suportará a iniqüidade do filho. 
A justiça do justo estará sobre ele e a impiedade do ímpio 
estará sobre ele". Portanto, há uma espécie de... "Mas se os 
ímpios se converterem de todos os seus pecados", e eu amo 
esse converter-se e arrepender-se são tão bons sinônimos. 
"Que ele tenha cometido e guardado todos os meus estatutos e 
faça o que é lícito e correto". Ele certamente viverá e não 
morrerá". Agora este versículo foi tremendamente útil para 
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mim com algo com o qual lutei. "Todas as suas transgressões 
que cometeu, não lhe serão mencionadas em sua justiça que ele 
fez, viverá". 

 John Bytheway: 41:50  E a razão que me ajudou muito foi porque, e talvez vocês 
sempre entenderam isso e todos na igreja, mas quando a 
Doutrina e os Convênios e outros lugares dizem: "Não me 
lembrarei mais deles", eu sempre pensei, como Deus pode 
esquecer algo que ainda nos lembramos? Será que Deus pode 
esquecer alguma coisa? E eu decidi que deve ser poético 
quando Deus diz: "Não me lembrarei mais deles". E este é o 
texto que me ajudou. Oh, talvez seja a idéia de que eles não 
serão lembrados no julgamento. E Ezequiel me ajudou com essa 
linguagem. 

Hank Smith:  42:26  Não será mencionado. 

John Bytheway:  42:27  Eles não serão mencionados a ele. Deus não vai saber de coisas 
que nós sabemos. Isso era o que me incomodava quando era 
criança. Mas aqui diz que não, não será mencionado. Eu pensei: 
"Oh, é isso. Não será mencionado no julgamento. Não será 
lembrado no julgamento é a maneira como eu fiz sentido. 

Dr. Jan J. Martin:  42:47  Bem e eu concordo com você porque acho que uma das coisas 
importantes para ajudar os estudantes é reconhecer que nosso 
passado nos faz ser quem somos no presente. Portanto, não 
podemos nos divorciar de nosso passado, mas precisamos 
aprender a lembrar nosso passado com paz e não continuar a 
trazer o passado à tona. É isso que a expiação pode nos ajudar a 
fazer, é sentirmo-nos perdoados de nosso passado, mas lembrá-
lo apropriadamente e então não temos que continuar a trazê-lo 
à tona e bater em nós mesmos com ele toda vez que algo 
acontece no presente ou no futuro. E acho que todos vocês 
concordam que quando estamos em relacionamentos ou 
relações familiares, mas especialmente uma relação de cônjuge, 
nem sempre queremos que nosso cônjuge fale de tudo o que 
aconteceu no passado quando pedimos desculpas e quando 
corrigimos as coisas. 

 Dr. Jan J. Martin: 43:32  Mas às vezes isso acontece nos casamentos de algumas 
pessoas. Eles nunca podem deixar o que você pede desculpas 
ou ultrapassar isso. E assim você está constantemente sendo 
mantido refém por um erro que você mais do que corrigiu. E 
mais do que isso. E você pode entender como isso é frustrante. 
E está nos sendo prometido que o Senhor não é esse tipo de 
parceiro. 

John Bytheway:  43:54  Uau. 
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Dr. Jan J. Martin:  43:54  Ele não está sempre levantando o passado e o guardando 
contra nós. Ele não vai falar mais sobre isso porque nós o 
fizemos bem e não precisa mais ser educado. E quão 
reconfortante é isso? Eu só... 

John Bytheway:  44:08  Eu adoro isso. E eu amo essa frase: "Lembrem-se de nosso 
passado com paz". Assim, em Alma 36, quando temos Alma 
contando a seu filho, Helaman, tudo sobre seu próprio 
arrependimento, quero dizer Alma 36, aquele grande capítulo 
do chiasmus, mas eu coloquei em meu teste com meus alunos, 
Não diz que eu não poderia mais me lembrar de meus pecados. 
Mas ele diz que eu não conseguia mais me lembrar de minhas 
dores. E você acabou de me dar uma frase para usar. Poderia 
me lembrar de meu passado com paz. Eu me lembrei do que fiz. 
Estou lhe contando sobre isso. Mas não doeu mais. Eu não me 
lembrei mais disso. E que grande frase. Obrigado por isso. Posso 
me lembrar do meu passado com paz. Isso é lindo. 

Hank Smith:  44:51  Deixem-me ler para vocês dois algo que Elder Holland disse. Isto 
é janeiro de 2009. A conversa se chama Remember Lot's Wife. 
Muito parecido com o que você está dizendo aqui, Jan da 
maneira como você se parece com a esposa de Lot. Elder 
Holland diz: "Deixe as pessoas se arrependerem, deixe as 
pessoas crescerem". Acredite que as pessoas podem mudar e 
melhorar. Isso é fé? Sim. Isso é esperança? Sim. Isso é caridade? 
Sim. Acima de tudo é caridade. O puro amor de Cristo. Se algo 
está enterrado no passado, deixe-o enterrado. Não continue 
voltando com seu pequeno balde de areia e sua pá de praia 
para desenterrá-lo, acene-o e depois jogue-o em alguém 
dizendo: 'Ei, você se lembra disso?' Splat. Bem, adivinhe? Isso 
provavelmente resultará em algum pedaço feio escavado fora 
de seu aterro sanitário com a resposta, 'Sim, eu me lembro 
disso. Você se lembra disso?' Splat. 

 Hank Smith: 45:38  E logo todos saem da troca sujos e enlameados, infelizes e 
magoados. Quando o que Deus, nosso pai no céu pede é 
limpeza e gentileza e felicidade e cura. Tal morada em vidas 
passadas, incluindo erros passados, simplesmente não é 
correto. Não é o evangelho de Jesus Cristo". Isso se encaixa bem 
nesse versículo. Aprenda a pensar no seu passado com paz. 
Man Jan, isso vai ser para mim um ponto alto de Ezequiel 18. 

John Bytheway:  46:06  Oh cara, estou colocando isso em meu plano de aula Alma 36 
porque Alma poderia fazer isso. Ele ainda se lembrava do que 
havia passado. Portanto, ele está se lembrando de seu passado. 
Mas não é, eu sempre não me lembro mais dos meus pecados. 
É tão divertido naquele capítulo, desculpe por continuar, mas 
no início ele pensa: "Eu gostaria de estar extinto". Desejava 
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poder ser destruído. Tanto a alma quanto o corpo". E depois o 
oposto: "Eu, minha alma, tanto tempo para estar ali com Deus". 
Estar com Deus me sentia confortável em vez de, eu gostaria 
que as pedras e as montanhas caíssem sobre mim. 

Hank Smith:  46:44  É uma mudança e tanto. 

Dr. Jan J. Martin:  46:46  Uma das melhores coisas para nós é poder falar sobre nosso 
passado com as pessoas desta maneira e não ter que trazer de 
volta toda aquela dor e poder dizer: "Bem, estas são as coisas 
que aprendi com isso, mas posso falar sobre isso sem sentir 
culpa ou vergonha". 

Hank Smith:  47:01  A vergonha. A vergonha. 

Dr. Jan J. Martin:  47:03  E eu posso realmente usá-lo para ensinar em ocasiões 
apropriadas quando eu preciso compartilhar coisas como essa. 
Mas acho que todos nós podemos nos relacionar com o alívio 
que vem quando as pessoas ao nosso redor não se lembram de 
nosso passado com a animosidade e podem simplesmente nos 
deixar seguir em frente. 

Hank Smith:  47:21  Sim. 

Dr. Jan J. Martin:  47:22  Eu realmente aprecio isso. 

John Bytheway:  47:24  Que as pessoas se arrependam, que as pessoas mudem. Como 
Hank disse que Elder Holland disse. Mas então eu amo o 
versículo 23. Às vezes, talvez tenhamos esta impressão de um 
Deus do Antigo Testamento que está realmente gostando de 
castigar as pessoas e enviar pragas. E este versículo 23: "Tenho 
algum prazer em que os ímpios morram, diz o Senhor Deus, e 
não que ele volte de seus caminhos e viva". E então o versículo 
32: "Não tenho prazer algum em morrer aquele que morre, diz 
o Senhor Deus. Por isso, convertei-vos e vivei". E eu estou 
olhando nos versos de meu pai. Então eu acabei de receber 
uma nota do mundo espiritual de meu pai aqui. Na verdade 
não, mas estou pensando nele. Porque ele já viu o segundo Néfi 
26, 24 a 28 e quatro vezes seguidas como o Senhor, Será que 
ele disse a alguém que se afastasse de mim? Ele disse a alguém 
que saia da sinagoga? Ele disse a alguém que não participasse 
da minha salvação? Estou parafraseando, mas lembro-me 
daquele capítulo que, veja, ele está constantemente 
convidando. Basta vir. É uma boa nota de rodapé, pai. Obrigado, 
pai. 
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Dr. Jan J. Martin:  48:28  Sim, isso é tão bom. Parte de nossa necessidade quando 
estamos estudando o Antigo Testamento é compreender a 
cultura e o contexto, mas não perder estes vislumbres 
realmente preciosos do caráter de Deus. Porque às vezes lemos 
sobre todas essas destruições e coisas e depois nos deparamos 
com a idéia errada. Mas Deus não está gostando disso. Ele não 
quer estas conseqüências, e é por isso que Ele enviou um 
profeta, e é por isso que Ele enviou as advertências, e é por isso 
que Ele trabalha tanto para garantir que nossos profetas sejam 
inflexíveis com as advertências que eles dão. Porque ele não 
quer que nada disso nos aconteça. Mas às vezes temos que 
aprender da maneira mais difícil. 

John Bytheway:  49:08  Talvez esta seja a metáfora errada para usar agora mesmo, mas 
ele não é como um professor universitário. Mas a idéia de que 
ele não está dizendo: "Quantos posso chumbar nesta aula? Eu 
vou tornar esta aula tão difícil. Apenas alguns de vocês vão 
conseguir e eu vou gostar disso". Exceto a empresa atual, é 
claro. Mas vocês sabem o que quero dizer? Essa idéia de que 
vou eliminar a todos aqui e aqui está o Senhor dizendo: 
"Gostaria de convidar a todos vocês para participar". Essa é a 
segunda coisa de Néfi 26. 

Hank Smith:  49:40  Sim. Esse parece ser o convite no versículo 31. Ezequiel 18:31: 
"Deixai-me fazer-vos um coração novo e um espírito novo". Por 
que você vai morrer, ó Casa de Israel"? Quando isto estiver 
disponível para você? Eu posso dar-lhe esta nova vida. Isso me 
faz lembrar de Paulo, a novidade da vida. 

Dr. Jan J. Martin:  49:57  E eu acho que estava pensando também em Jacob. Será que ele 
não tem essa mesma pergunta? Por que você vai morrer? 

John Bytheway:  50:01  Por que você vai morrer? 

Dr. Jan J. Martin:  50:04  Sim. Quando ele está se dirigindo ao seu povo sobre as 
iniquidades deles, apenas essa pergunta realmente simples, por 
que você está fazendo isso? Eu não quero isto. 

John Bytheway:  50:14  O Livro de Mórmon faz dele um livro sem cérebro. Vamos ver. 
Devo escolher o cativeiro e a morte ou a felicidade e a vida 
eterna? Ooh, eu não sei. Dê-me um minuto. Essa é difícil. Tenho 
que pensar nisso por um minuto. 

Dr. Jan J. Martin:  50:26  Se vocês ouvirem a voz dele endurecer seus corações, por que 
vocês vão morrer? E quão legal é isso? Porque Ezequiel é um 
padre, Jacob é um padre. Quero dizer, você só pode ter essa 
conexão porque os sacrifícios animais que eles fazem, eles 
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entendem muito bem a morte. E por que estamos escolhendo 
fazer isso quando poderíamos escolher outra coisa? 

John Bytheway:  50:44  Isso foi Jacob 6:6? 

Dr. Jan J. Martin:  50:45  Sim. Jacob 6:6. Essa mesma pergunta. 

John Bytheway:  50:48  Incrível. Veja bem. Foi bom ver o capítulo 18. 

Hank Smith:  50:52  Sim, estou feliz por termos parado por lá. 

Dr. Jan J. Martin:  50:54  Muito bem, então, para onde vocês querem ir agora? 

John Bytheway:  50:56  Oh, olha só. Verso 16 que usa a mesma frase. "Nenhum de seus 
pecados que cometeu será mencionado a ele", em 33,16.  

John Bytheway: 51:08 Por favor, junte-se a nós para a segunda parte deste podcast. 
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John Bytheway:  00:02  Bem-vindo à segunda parte do Dr. Jan Martin, O Livro de 
Ezequiel. 

Dr. Jan J. Martin:  00:07  Ok, então nos divertimos um pouco no capítulo 18 e tivemos 
este tema do Senhor ser triste quando as pessoas pecam, 
quando elas colhem as conseqüências desses pecados. Ele não 
tem prazer em pecar. O que é interessante é que ao continuar 
com os capítulos 19 a cerca de 32, você começa a ver o Senhor 
falando sobre as outras nações que estão ao redor de 
Jerusalém. Essa pergunta que falamos no início, bem, se essas 
outras nações são perversas, por que não estão tendo 
conseqüências? O Senhor começa a falar de Judá, é claro, Ele 
começa com eles novamente. Mas então Ele começa a falar 
sobre Tiro, e Ele começa a falar sobre o Egito, e algumas das 
outras nações ao redor, e o que vai acontecer com elas, que 
todas elas vão colher conseqüências para sua perversidade no 
futuro. 

 Dr. Jan J. Martin 00:55  Mas o interessante é que o Senhor não está contente com nada 
disso. E por isso eu adoro que continuemos a entender que 
Deus não quer isso para Seus filhos e Seus filhos, não importa a 
que nação eles pertençam. E então recebemos esta incrível 
lamentação para o Egito no capítulo 32, que você pode ver: "Eu 
simplesmente não quero isto. Isto não é o que eu quero para a 
família humana". E então chegamos ao capítulo 33, que é um 
capítulo tão fabuloso. Então, podemos ir até lá e saltar para 
aquele. 

Hank Smith:  01:26  Essa longa ponte me faz lembrar de Enoque. Por que você está 
chorando? Por que Deus chora? 

John Bytheway:  01:33  É poesia, não é, Hank? E derramar suas lágrimas como chuva 
sobre as montanhas. É como, uau. Isso é... 

Hank Smith:  01:39  Sim. E em Moisés 7, Enoque diz ao Senhor: "Como podes 
chorar, vendo que és santo de toda a eternidade para toda a 
eternidade"? E ele continua e diz: "Você fez tudo isso". É 
incrível. Por que você chora?" No versículo 32, o Senhor disse a 
Enoque: "Eis que estes teus irmãos são a obra de minhas 
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próprias mãos, e eu lhes dei seu conhecimento, no dia em que 
os criei; e no Jardim do Éden, dei ao homem seu arbítrio; e dei-
lhes um mandamento: que se amem uns aos outros, que me 
escolham seu Pai; mas eles estão sem afeto, e odeiam seu 
próprio sangue". E depois Ele prossegue: "Por que não deveriam 
os céus chorar, vendo que estes sofrerão?". É essa a mensagem, 
Jan, desses capítulos? 

Dr. Jan J. Martin:  02:22  Sim. E eu ia colocar um em 32:18 só para acompanhar o que 
você disse. Veja o que Ele diz a Ezequiel: "Filho do homem geme 
pela multidão do Egito". Há aquele tema de tristeza, lamento e 
choro sobre as escolhas das pessoas e sobre o que aconteceu. 
Não há prazer para o Senhor nisto. Isto não é o que Ele quer 
para Seu povo. 

 Dr. Jan J. Martin: 02:44  Bem, o que é engraçado é que acabamos de fazer aquelas 
coisas ótimas no vigilante na torre de volta e agora chegamos 
aos 33. E se você olhar o título de seu capítulo, essa é a primeira 
palavra que aparece. Mas o versículo que a inicia é o versículo 
6. E nós voltamos a isto. "Se o vigia vir a espada e não tocar a 
trombeta, e o povo não for avisado, se a espada vier..." Então, 
de repente você volta para Ezequiel, o vigia da torre. Se você 
olhar o versículo 7, "Eu te coloquei como vigia da Casa de 
Israel". Portanto, ouve minha palavra e avisa-os da minha 
parte". Que divertido. Acabamos de ter nossa pequena ponte 
de todas as lamentações e preocupações, mas agora estamos 
de volta para tentar evitar isto. Vamos pôr os avisos em marcha. 
E você ainda é aquela pessoa que eu preciso de você na torre. 
Mas o capítulo 33 é fantástico. Por isso, fico feliz por vocês 
terem saltado com os versos que quiserem, especialmente que 
há muito o que gostar no capítulo 33. 

Hank Smith:  03:36  Gosto de como Ele está mencionando novamente a Ezequiel: 
"Não esqueça seu papel com tudo o que você viu. Não se 
esqueça de seu papel". 

Dr. Jan J. Martin:  03:43  Poderíamos começar olhando o versículo 10 só porque já 
tivemos este tema do que é o arrependimento? E Ele diz: "Oh, 
filho do homem, fala à Casa de Israel". Assim você fala dizendo: 
"Se nossas transgressões e nossos pecados estiverem sobre nós 
e nós nos acobardarmos neles, como então devemos viver"? 
Assim, mais uma vez, o arrependimento é sobre o passado para 
fazer do passado algo que possamos corrigir e com o qual 
possamos estar em paz. Mas muitos de nós definham em 
nossos pecados por muito tempo, e os carregam, mas não 
podemos viver assim. E então você percebe isso novamente, o 
mesmo tema no versículo 11 "Como eu vivo, diz o Senhor Deus, 
não tenho prazer na morte dos maus". Eu lhes proporcionei 

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

Ezekiel Parte 2 followHIM Podcast Página 2



esta expiação. Quero que você a use. Quero que vocês a 
utilizem. Por favor, usem-na. Por que você vai morrer? Há essa 
pergunta novamente bem ali no final do versículo 11. 

Hank Smith:  04:34  Então, a pinha fora é como se estivéssemos apodrecendo? É 
como se fosse tão pesado que estivéssemos apodrecendo? 

Dr. Jan J. Martin:  04:39  Quando você vê pessoas, eu posso me relacionar um pouco 
mais com isso, talvez do ponto de vista do namoro. Quando 
você gosta de alguém que não gosta de você de volta, e você 
continua a lutar por ele, esse amor não correspondido que você 
tem. Você simplesmente fica no seu quarto, nunca sai e fica 
triste, e está apenas se afugentando por algo que não pode 
resolver ou não pode ter. E é isso que me ocorre é apenas uma 
incapacidade de seguir em frente, além de aceitar a verdade do 
fato de que essa pessoa nunca mais vai voltar a pedir o que 
você sente. Portanto, você meio que precisa seguir em frente a 
partir daí. Mas nós nos debatemos com isso. 

Hank Smith:  05:14  Com nossos pecados. Oh vamos lá, nossos pecados, isso vai me 
dar felicidade, isso vai me dar felicidade. Meus pecados vão me 
dar felicidade. E finalmente você tem que deixar essa fantasia 
de lado. E o Senhor vai, não tenho prazer na morte dos ímpios. 

John Bytheway:  05:29  Mas nunca vai funcionar. 

Hank Smith:  05:31  Continuar a andar Jan. Continue a nos acompanhar neste 
capítulo. 

Dr. Jan J. Martin:  05:35  Certo, já tivemos alguns destes temas anteriormente. Quando 
você começa a olhar no versículo 12, Ele está lhe dando uma 
direção para continuar dizendo ao povo sobre o que a retidão 
faz, como a maldade funciona. E assim, mais ou menos estes 
mesmos temas. E é engraçado pensar às vezes em como é difícil 
para nós receber esta mensagem. Quando eu faço coisas boas, 
boas conseqüências vêm. E quando eu não faço coisas boas, as 
conseqüências negativas vêm. E o Senhor simplesmente nos faz 
passar por isso novamente, e você apenas vê a lógica, a 
simplicidade de escolha, e a responsabilidade, e a agência, e 
como podemos funcionar nisso um pouco mais saudável. Mas 
para mim é apenas um comentário sobre por que lutamos tanto 
para conseguir isso. Mas nós o fazemos. 

Hank Smith:  06:16  É uma lição simples, mas difícil de aprender. 

Dr. Jan J. Martin:  06:21  Sim. Mas à medida que crescemos e nos desenvolvemos, acho 
que ficamos um pouco mais sábios, e talvez possamos estar 
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fazendo escolhas melhores e nem sempre continuarmos a 
andar por aí neste tipo de ciclos. 

John Bytheway:  06:31  Estou olhando no versículo 21 e pensando, veja o calendário 
que eles estão mantendo. No 12º ano de nosso cativeiro, o 10º 
mês, o quinto dia. Quero dizer, estamos marcando nosso tempo 
como exilados. Um que tinha escapado de Jerusalém veio até 
mim dizendo: "A cidade está apaixonada". 

Dr. Jan J. Martin:  06:48  Você tem que imaginar como isto é para Ezequiel. Porque 
lembre-se que lhe foi dito que ele vai ter um empurrão. Ele já 
teve muitos empurrões. E agora você tem alguém vindo da 
destruição que está lhes dizendo que isso realmente aconteceu. 
E assim, imagine aquele cenário com as pessoas que não 
acreditaram nele, as pessoas que acreditaram, e como Ezequiel 
pode estar se sentindo quando a confirmação chegar. E você vê 
o versículo 22, "A mão do Senhor estava sobre mim à noite, 
Afore", que significa antes, "aquele que escapou veio, e abriu 
minha boca até que ele veio até mim pela manhã, e minha boca 
foi aberta e eu não era mais burro". Então, aqui vamos nós. 
Estive comungando com o Senhor, a destruição aconteceu, e 
agora temos esta pessoa chegando e confirmando. E então ele 
pode contar mais algumas coisas a partir dos 23 anos. Mas 
basta ir, que momento para Ezequiel receber essa confirmação 
de que tudo o que ele vinha dizendo estava certo na realidade, 
e o que isso poderia ter feito com o grupo ali. 

Hank Smith:  07:47  Sim, o choque dessa notícia, Jerusalém realmente caiu. É Lehi 
no Livro de Mórmon que diz: "Também me foi dito". 

John Bytheway:  07:56  Sim. 

Dr. Jan J. Martin:  07:57  Sim. O segundo capítulo 1 de Néfi é onde ele diz isso, não é 
mesmo? Bem, ele pode dizê-lo mais cedo que isso, mas 
certamente há um em 2 Néfi 1. 

Hank Smith:  08:05  Sim, ele também soube disso. Sim, ele também soube disso. 
Vamos continuar. 

Dr. Jan J. Martin:  08:09  Certo, então uma coisa a apontar nas partes finais do capítulo 
33, pule para baixo, veja o versículo 27. Temos agora uma 
confirmação de que a pátria foi destruída e agora estamos 
vivendo em cativeiro. E ele diz: "Dize-lhes assim, assim diz o 
Senhor Deus: 'Como eu vivo, certamente aqueles que estão no 
deserto cairão à espada e aquele que está em campo aberto, eu 
te darei a besta a ser devorada'". E ele continua com estas 
conseqüências que este tipo de coisa continuará acontecendo 
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enquanto você for perverso. Então, podemos usar o que 
aconteceu com Jerusalém? Você pode aprender com o que 
aconteceu por lá? E vamos fazer com que vocês, cativos, dêem a 
volta por cima e se certifiquem de que onde vocês estão 
vivendo e onde vocês estão se estabelecendo, vocês podem 
começar a manter seus convênios e seguir em frente. E nós 
realmente precisamos aprender a aprender com outras 
pessoas. 

Hank Smith:  09:04  Sim. E essa é a única coisa sobre as conseqüências também, é 
que elas não param quando se pensa: "Ei, já estou farto". Eles 
simplesmente continuam vindo. 

Dr. Jan J. Martin:  09:11  Sim, isto é trágico. Claro que eles vão ficar chateados com a 
perda de Jerusalém, mas precisamos internalizar essa 
mensagem e dizer: "Certo, se eu não quero que isso aconteça 
comigo, o que posso fazer de diferente do que isso"? Agora, 
infelizmente, quando você olha para o versículo 31, ele está 
falando: "Eles vêm até você quando o povo vem, e se sentam 
diante de você como meu povo e ouvem suas palavras...". Mas 
olhe para o problema. "Mas eles não as farão". Pois com a boca 
eles demonstram muito amor, mas seu coração vai atrás de sua 
avareza". 

Hank Smith:  09:44  Oh cara, isso é um verso incriminatório. 

Dr. Jan J. Martin:  09:49  Sim. 

John Bytheway:  09:50  Eu amo o versículo 32. "E eis que tu és para eles como uma 
canção muito bonita de quem tem uma voz agradável e pode 
tocar bem num instrumento, pois eles ouvem tuas palavras, 
mas não as fazem". 

Hank Smith:  10:01  Oh Rei Benjamin: "Se você acredita em todas essas coisas, veja 
se as faz". 

John Bytheway:  10:05  "Faça com que você as faça". 

Dr. Jan J. Martin:  10:06  "Faça com que você as faça". 

Hank Smith:  10:08  Sim. 

Dr. Jan J. Martin:  10:08  Sim. Então que grande comentário, todos nós temos boas 
intenções, e todos temos desejos de fazer coisas, mas parte 
daquilo em que somos julgados não são apenas nossos desejos, 
são nossas obras. E há esses dois fatores aí. E estou realmente 
feliz por termos todas essas profissões de bondade e querermos 
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fazer essas coisas, mas a prova está no comportamento, e 
precisamos apenas viver e mudar. E como você está mudando e 
está atuando, isso é realmente o que você é. 

Hank Smith:  10:37  "Eles ouvem tuas palavras, mas não as farão". Esse é um verso 
que te acerta. Porque eu já fiz isso. Eu já fiz isso muitas vezes. 
Ouvi e disse: "Isso é uma coisa boa de se fazer". E então eu 
nunca fiz isso. 

John Bytheway:  10:49  Eu nunca saí e o fiz. 

Hank Smith:  10:50  Sim, acabamos de passar pela conferência e quantos de nós 
ouvimos todas essas grandes palavras e pensamos: "Essas são 
coisas boas para se fazer", e depois voltamos ao que estávamos 
fazendo antes? Sim. 

John Bytheway:  11:02  Você sabe o que eu adorei em um de nossos episódios recentes, 
Hank, foi aquele lembrete de que quando o Presidente Monson 
deu aquela última palestra e pediu a todos para lerem o Livro 
de Mórmon, que saíram e o fizeram? o Presidente Nelson. 

Hank Smith:  11:16  Sim. 

John Bytheway:  11:17  Há fotos dele em seu pátio, apenas com seus livros todos lá fora 
na mesa, estudando, e levou isso muito a sério. Ele ouviu as 
palavras e as fez. 

Dr. Jan J. Martin:  11:26  Sim. 

Hank Smith:  11:27  Oh, isso também pode ser um verso encorajador, não apenas, 
eu não tenho que sentir tanta culpa. Também posso dizer: 
"Sabe de uma coisa? Ele está certo. Eu vou fazer isso". E depois 
começar a fazer alguma coisa. Oh cara, ainda bem que você 
apontou esses versos. Isso é duro. 

Dr. Jan J. Martin:  11:41  Eles são tão bonitos. Há apenas beleza na imagem disto e na 
linguagem disto. E então apenas no final do capítulo 33: 
"Quando isto acontecer, eis que virá. Então eles saberão que 
um profeta esteve entre eles". Quer dizer, pensariam que eles 
já saberiam disso por causa do que aconteceu com Jerusalém, e 
todas as suas palavras surgiram. Mas esse tipo de evidências 
geralmente não trazem conversão, elas são apenas uma 
coisinha legal. Mas é o fazer e a aplicação que realmente ajuda 
a entender que há um profeta entre vocês. Porque ele lhe disse, 
você já tentou, você mesmo descobriu que isso era verdade. E, 
de repente, você tem essa confirmação fortalecedora de que 
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ele é realmente um profeta. Não apenas por causa dos sinais e 
coisas como o que Ezequiel está acontecendo aqui. 

Hank Smith:  12:30  Sim. Não consigo pensar em uma seção que lemos hoje até 
agora que se encaixe em nossos dias do que estes 30 a 33. 
Quero dizer, eles falam como: "Vamos todos nos reunir. Vai ser 
maravilhoso. Rezo para que ouçamos a Palavra do Senhor". E 
eles a escutam, mas não a fazem. Cara, isso é um verso 
incriminatório. Mas é, como eu disse antes, pode ser 
encorajador porque há tempo. 

Dr. Jan J. Martin:  12:56  Vamos ao trabalho. Vamos ser determinados. E com 
conferência geral e coisas que eles dizem, vamos escolher uma 
coisa. E se nós apenas escolhêssemos uma dessas coisas, 
experimentássemos e trabalhássemos nela? Às vezes, deixamos 
a conferência um pouco sobrecarregados com todas as coisas 
boas. Mas se apenas escolhemos uma coisa, é como naquela 
conferência geral anterior que tivemos sobre a porcentagem de 
apenas mudar as pequenas coisas, as porcentagens agregadas 
que podemos ter. Se escolhêssemos apenas uma coisa para 
fazer diferente, o que aconteceria conosco ao longo do tempo? 
Aos poucos iríamos agregando melhorias. 

John Bytheway:  13:28  Sim. O que foi isso? O agregado de ganhos marginais ou algo 
assim? 

Dr. Jan J. Martin:  13:31  Lá vamos nós. Eu não conseguia pensar no resto. Eu pensei: 
"Vamos lá. Qual é a frase?" 

John Bytheway:  13:35  O ciclista que fez pequenas pequenas coisas. Elder Dunn, eu 
acho. 

Dr. Jan J. Martin:  13:39  Sim, Elder Dunn. Então, temos um capítulo divertido que se 
segue 33. 34 é um capítulo fascinante porque se você olhar o 
versículo 2, teremos agora o Senhor falando especificamente 
com os pastores de Israel, não apenas com as pessoas em geral. 
Mas esta é a liderança, o povo que deveria ter protegido o 
rebanho. E assim você pode simplesmente vaguear por 3, 4, 5, e 
você simplesmente vê que eles não fizeram o que os pastores 
fazem. Eles não têm ajudado. Eles não estavam agindo como 
Ezequiel sendo o vigia e ajudando da maneira que deveriam ter 
feito. 

 Dr. Jan J. Martin: 14:14  Então você pula para o versículo 7, e novamente: "Portanto, 
vós, pastores, escutais a Palavra do Senhor". Você a recebe 
novamente em 9: "Ouçam a Palavra do Senhor". Versículo 10, 
"Eis que sou contra os pastores". Bem, por quê? E você 
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aprende: "Vou exigir o meu rebanho às mãos deles e fazê-los 
parar de alimentar o rebanho". Por quê? Porque eles não o 
fizeram. Mas a boa notícia é para nós, no final do versículo 10: 
"Eu vou entregar meu rebanho da boca deles". Portanto, o 
Senhor está muito interessado em garantir que tenhamos bons 
líderes, e Ele é capaz de garantir que isso aconteça. Mas que 
comentário sobre qualquer pessoa que tenha responsabilidades 
de liderança. 

John Bytheway:  14:55  Sim, quero ter certeza de que entendo. Então Ele está falando 
com os pastores de Israel. Eles são líderes políticos? Eles são 
líderes religiosos? Eles são ambos? 

Dr. Jan J. Martin:  15:03  Sim. Eu diria tudo o que foi dito acima. A queda de Jerusalém 
não aconteceu apenas por causa de um desses aspectos. 
Aconteceu por causa de tudo isso. Nós temos líderes religiosos 
que não estão fazendo coisas, os líderes políticos que não estão 
fazendo coisas. E até mesmo os pais podem estar neste grupo 
de pastores sobre seus filhos. As pessoas simplesmente não 
estão liderando o caminho que precisam liderar. E qualquer um 
que tenha responsabilidade sobre os outros, eu digo, pode se 
enquadrar nesta categoria aqui. 

Hank Smith:  15:30  Sim. Ele diz: "Você come a gordura, você se veste com a lã". 
Então você está tomando todas as regalias de sua liderança, 
mas você não está ajudando os doentes, não está fortalecendo 
nenhum deles que estão doentes. 

Dr. Jan J. Martin:  15:42  Você mata os que são alimentados. Isso é muito ousado. E 
assim você não se curou, não está cuidando dos doentes. 

Hank Smith:  15:49  Você não vai atrás dos vagabundos. 

Dr. Jan J. Martin:  15:52  Não. Você tem estado tão concentrado em seu próprio eu, que 
perdeu de vista qual é o propósito da liderança. E não é sobre 
você, é sobre eles. 

Hank Smith:  15:57  Sim. Você faz isso exatamente em contraste com João 10, onde 
o Salvador diz: "Eu conheço minhas ovelhas, eu amo minhas 
ovelhas". Eu dou minha vida pelas minhas ovelhas". Sim. 

Dr. Jan J. Martin:  16:09  Sim. 

John Bytheway:  16:09  Certo? Mas não ... O mercenário foge, mas eu sou o bom 
pastor. 
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Dr. Jan J. Martin:  16:14  Sim. Então, para começar a parte divertida, basta começar a 
olhar para o versículo 11, e ver o que o Senhor diz de Si mesmo. 
"Pois assim diz o Senhor Deus: 'Eis que eu, eu mesmo, ambos 
procurarei minhas ovelhas e as buscarei'". E então você obtém 
estes belos versículos de todas as coisas que Ele vai fazer. 13, 
"Eu as tirarei do povo, e as recolherei dos países, e as levarei à 
sua própria terra e as alimentarei". E depois 14, "Vou alimentá-
los em boas pastagens". E em 15, "Alimentarei meu rebanho e 
farei com que eles...". Quero dizer, uau, que contraste com o 
que vimos os pastores anteriores fazendo. E agora Ele vai 
assumir o controle e trazer as coisas de volta, e nos ensinar o 
que um bom pastor realmente faz. Então, isso é realmente 
divertido. 

Hank Smith:  16:59  Isto é, "Vou alimentá-los no bom pasto das altas montanhas". 
Estou circulando todos os "I's" aqui. "Alimentarei meu 
rebanho". 

Dr. Jan J. Martin:  17:06  E só me faz pensar em versos onde Ele diz: "Eu posso fazer meu 
próprio trabalho". 

Hank Smith:  17:11  Sim, sim. 

John Bytheway:  17:12  Então, sim, também estou pensando no 23º Salmo. "Leva-me ao 
lado de águas paradas, bons pastos". 

Dr. Jan J. Martin:  17:18  Sim. E você salta para o versículo 22, algumas imagens 
realmente belas: "Eu salvarei meu rebanho e eles não serão 
mais uma presa". 

Hank Smith:  17:27  Seja um bom líder. Se você tem a administração sobre alguém, 
esta é uma acusação para ter certeza de que está fazendo seu 
papel, está fazendo seu trabalho. 

Dr. Jan J. Martin:  17:35  E então, se você saltar e olhar o versículo 28, verá: "E eles não 
serão mais presas", há aquela palavra novamente, "para os 
pagãos". E nem a besta da terra os devorará". Mas eles viverão 
em segurança e ninguém os amedrontará". Assim, vivemos um 
dia em que muitas pessoas têm muitos tipos diferentes de 
medos, e muitas preocupações sobre diferentes partes da vida. 
Mas que bom estar lá onde não temos mais que nos preocupar 
com isso. 

Hank Smith:  18:03  Sim, estamos em mãos muito seguras. Certo? 

Dr. Jan J. Martin:  18:06  Coisas realmente divertidas. Eu também gosto do capítulo 34. É 
um bom capítulo. 
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Hank Smith:  18:10  É um pouco mais edificante do que os anteriores. 

Dr. Jan J. Martin:  18:15  Os anteriores. Sim. 

Hank Smith:  18:15  Ezequiel tem algumas coisas boas para compartilhar conosco. 
Jan, há uma dúzia de capítulos ou mais. O que devemos 
destacar? 

Dr. Jan J. Martin:  18:21  Bem, para mim, eu gosto particularmente dos 36 e 37. 
Acabamos de olhar para 34, mas 35 é realmente sobre, 
novamente, uma destruição de outra nação. É a destruição de 
Edom. E assim, mais uma vez, podemos ver isso como parte de 
nossos outros reconhecimentos de que outras pessoas 
receberão conseqüências por isso. Mas 36 volta ao porquê da 
dispersão de Israel? E então o capítulo de 37 é uma espécie de 
diversão, eu acho, um capítulo duplo de profecia. Há muitas 
coisas que poderiam se aplicar a seu povo na época, mas 
também a segunda vinda. E você pode realmente ver a união de 
diferentes registros escriturísticos lá em 37. E então, 
eventualmente, chegaremos à profecia do templo. Assim, sobre 
o capítulo 40 até o final é realmente tudo sobre este futuro 
templo. Mas seria divertido se nós passássemos algum tempo 
olhando para o capítulo 47. 

 Dr. Jan J. Martin: 19:13  Então, se quisermos saltar para 36 por apenas um segundo e 
ver se há coisas lá dentro. Certo, então vamos dar uma olhada 
no 36. Um par de versos que se destacam para mim. Verso 6, 
Ezequiel dá um mandamento realmente ousado para profetizar 
sobre a terra de Israel. "Dizei às montanhas, às colinas, ao rio, 
ao vale". Tão bela imagem de com quem vou falar. E então 
temos o Senhor como que dizendo: "Falei com as 
conseqüências em meu ciúme e em minha fúria". E espero que 
as pessoas entendam que o ciúme e a raiva de Deus, ou ciúme, 
é sobre convênios. Não se trata de qualquer outro tipo de 
ciúme. E Sua fúria se manifesta apenas em conseqüências 
naturais. E o tipo de explicação do Senhor no versículo 7: 
"Levantei minha mão e aqui estão todas as coisas que estão 
acontecendo com as pessoas ao seu redor, e com você". 
Portanto, os ímpios, e tudo isso. 

 Dr. Jan J. Martin: 20:08  Mas nós já tivemos muito disso. Portanto, se quisermos virar 
nossa página, eu gostaria apenas de me concentrar nas coisas 
positivas. Sabemos sobre a dispersão, sabemos sobre a 
destruição até este momento. Tivemos muito disso. Mas o legal 
é começar no versículo 21: "Mas tive pena do meu santo nome, 
que a Casa de Israel profanou entre os pagãos para onde eles 
foram. Portanto, dizei à Casa de Israel, assim diz o Senhor Deus: 
"Não faço isto por amor a vós da Casa de Israel, mas pelo meu 
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santo nome". Portanto, o Senhor está interessado em preparar 
um caminho para que o Filho de Deus venha prover a Ele um 
lugar para nascer, e um lugar para pregar. E assim Ele vai fazer 
esta coisa incrível. E você começa a observar 23, 24, 25, 26 do 
que Ele vai fazer para preparar um lugar para que este pacto 
continue, e para que o Messias nasça ali. 

 Dr. Jan J. Martin: 21:06  E eu adoro frases como no final do versículo 23: "Quando eu for 
santificado em vós, quando eu vos tirar de entre os pagãos, vos 
congregar de todos os países, eu vos levarei à vossa própria 
terra". Aspergir-vos-ei água limpa, e ficareis limpos de toda a 
vossa sujeira e de todos os vossos ídolos". E vos purificarei, e 
um coração novo também vos darei, e um espírito novo porei 
dentro de vós. Tirar-te-ei esse coração pedregoso e te darei um 
coração de carne". Como, uau, que linguagem? Mas esse é o 
processo de santificação, de ser redimido. E isto é o que o 
Senhor gosta de fazer, seu trabalho e minha glória para levar 
adiante a imortalidade da vida eterna do homem. Mas isso 
envolve arrependimento, e mudança, e santificação. Portanto, 
amo essa parte do capítulo 36. 

Hank Smith:  21:57  E Jan, isto parece uma dupla profecia de que estou preparando 
um caminho para o Messias vir, mas também para no final dos 
dias, a reunião de Israel. 

Dr. Jan J. Martin:  22:06  E porque temos a primeira vinda e a segunda vinda do Messias, 
acho que você poderia ver as duas aqui. É preciso conseguir que 
Ele venha na primeira vez para que Ele venha na segunda vez. 
Mas de qualquer forma você pode ver que isso se aplica a 
ambas as circunstâncias. 

Hank Smith:  22:19  Vou reuni-los de todos os países. Sim. Esta é uma mensagem 
reconfortante para estas pessoas, tenho certeza. 

Dr. Jan J. Martin:  22:27  Espero que sim. Porque eles passaram por um mau bocado. Isto 
é uma vida difícil através de tudo isto. E nós precisamos de 
mensagens de esperança. E essa é uma verdadeira mensagem 
de esperança de que a expiação está disponível, ela abrange 
todas as coisas, e podemos passar por todas as coisas. Ser 
mudado. 

Hank Smith:  22:42  Sim. E parece que eles vão olhar para trás e detestarão seus 
pecados. Eles serão mudados para onde eles ... Ele diz no 
versículo 31: "Vocês se lembrarão de seus maus caminhos e 
olharão para trás e verão o que eu vejo". 

Dr. Jan J. Martin:  22:55  Sim. 
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Hank Smith:  22:56  Conte-nos sobre 37, os ossos secos. 

Dr. Jan J. Martin:  22:59  Bem, uma das coisas que isto me impressiona, se você olhar 
para o versículo 2. Então ele está olhando para este vale, e vê 
que havia muitos no vale aberto, e eis que eles", os ossos, 
"estavam muito secos". E algo que eu tinha acabado de escrever 
na minha margem enquanto pensava nestas pessoas e nestes 
ossos era, acabei de escrever, "sem esperança". Essa é 
realmente uma ótima maneira de descrever pessoas que não 
têm nenhuma esperança. Você está meio seco, e não há mais 
vitalidade. E então que pergunta divertida. "E Ele me disse: 
'Filho do homem, estes ossos podem viver?' E eu respondi: 'Oh 
Senhor Deus, tu sabes'". Como o que é... 

John Bytheway:  23:41  Sim. O que você está me perguntando? 

Dr. Jan J. Martin:  23:43  Sim, eu não sei. Você é Deus. Mas então veja o que Ele o fez 
fazer. E novamente, o Salvador faz isto muitas vezes onde Ele 
deixará outras pessoas realizarem os milagres, ou fazerem as 
profecias. Ele nem sempre faz tudo Ele mesmo. "Mas Ele me 
disse: 'Profetizai sobre estes ossos e dizei-lhes: 'Oh, vós, ossos 
secos, escutai a Palavra do Senhor'"". Então, se você conectar o 
fato de que eles estão muito secos e não têm esperança, qual é 
a solução para não ter esperança? Ouvir a Palavra do Senhor, e 
então o Senhor pode fazer com que esse fôlego entre e essa 
vitalidade seja restaurada. E você apenas vê esta ressurreição 
fria destes ossos secos retornando. 

Hank Smith:  24:23  Os tendões, e a carne, e a pele. 

Dr. Jan J. Martin:  24:25  Sim. E vivereis. Como que melhor imagem sobre o que o Senhor 
nos oferece do que isso? 

Hank Smith:  24:33  Sim. E isso, eu acho que quantos de nossos ouvintes estão 
passando por coisas onde eles sentem que têm ossos secos? 

Dr. Jan J. Martin:  24:39  Sim. 

Hank Smith:  24:40  Sem esperança. 

Dr. Jan J. Martin:  24:41  Nada nunca será melhor. 

Hank Smith:  24:43  E eu trarei tudo de volta. Isso é lindo. 

Dr. Jan J. Martin:  24:47  Vivemos em um clima seco em Utah. Acho que todos nós 
conhecemos o clima seco. Acontece que eu sou aquele que 
sempre tem a pele seca, e a boca seca, e os lábios secos. E 
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apenas vivendo aqui em cima neste tipo de ambiente áspero, de 
alta elevação e deserto seco. E assim eu posso me relacionar 
muito bem com o que é sentir-me hidratado e vital novamente. 
E aí está a palavra do Senhor. E Ezequiel consegue fazer isso. E 
Ezequiel consegue fazê-lo. 

Hank Smith:  25:10  Sim, ele pode participar. Um vale de ossos ganha vida. Gostaria 
de mencionar com esta grande história em Ezequiel 37, uma 
palestra do Élder Uchtdorf chamada O Poder Infinito da 
Esperança. Espero que todos vão olhar para isto. Teremos um 
link para ela em nossas notas de programa, followhim.co. Mas 
cara, esta é uma bela conversa sobre esperança, e como você 
mencionou, Jan, que estes ossos secos podem meio que 
representar alguém sem esperança. O Presidente Uchtdorf diz: 
"O adversário usa o desespero para amarrar corações e mentes 
na escuridão sufocante". O desespero drena de nós tudo o que 
é vibrante e alegre e deixa para trás os restos vazios do que a 
vida deveria ser". O desespero mata a ambição, avança a 
doença, polui a alma e mata o coração". Isto se encaixa 
exatamente, não é mesmo? "O desespero pode parecer uma 
escadaria que leva apenas e para sempre para baixo. A 
esperança, por outro lado, é como o raio de luz do sol que se 
eleva para cima e acima do horizonte de nossas circunstâncias 
atuais. Ela perfura a escuridão com um amanhecer brilhante. Ela 
nos encoraja e nos inspira a depositar nossa confiança no 
cuidado amoroso de um eterno Pai celestial que preparou um 
caminho para aqueles que buscam a verdade eterna em um 
mundo de relativismo, confusão e medo". Ele então fala sobre o 
que é a esperança. Ele diz: "Nunca se renda, nunca permita que 
o desespero supere seu espírito". Abrace e confie na esperança 
de Israel, pois o amor do Filho de Deus penetra todas as trevas, 
suaviza toda a tristeza e alegra cada coração". Esse é o infinito 
poder da esperança do Ancião Uchtdorf. E se encaixa nesta 
história de ressuscitação destes ossos secos. 

Dr. Jan J. Martin:  26:57  Ele faz. E eu só quero apontar o versículo 11, já que você está 
falando sobre isso, e fazer essa conexão com a perda de 
esperança deles. Ele diz: "Os ossos são toda a casa de Israel". Eis 
que eles dizem que nossos ossos estão secos e nossa esperança 
está perdida". Estamos cortados para nossas partes". E assim, 
sua citação de Elder Uchtdorf sobre como restabelecemos a 
esperança quando nos sentimos assim? A Casa de Israel inteira 
está se sentindo assim. 

Hank Smith:  27:24  Sim. 

Dr. Jan J. Martin:  27:25  Uma imagem tão grande, este vale de ossos secos. E como 
vamos voltar disto, e nos voltarmos para o Senhor e nos 
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concentrarmos novamente em sua Palavra? E vamos fazer com 
que essa vida volte a respirar em você. 

Hank Smith:  27:36  Eu amo o Senhor fez a Ezequiel a pergunta: "Ei, você acha que 
poderíamos trazer isto de volta?" Ele é como "... Se você o diz". 

John Bytheway:  27:46  Sim, eu tenho uma pergunta. Quando você leva um povo cativo 
e o traz para seu lugar na Babilônia, o que você faz para que 
eles façam? Certo, terra de fazenda aqui e nós o taxaremos. Eles 
eram escravos, servos? Eles estão contribuindo para a economia 
nacional? Por que eles os levariam para lá e os manteriam 
vivos? Será que eles ... 

Dr. Jan J. Martin:  28:02  Pois bem, eles estão. Portanto, este grupo que sai para o fundo 
do rio, suponho, vai ser usado para ajudar na agricultura. E sim, 
eles seriam vistos como escravos nesse sentido, cidadãos de 
segunda classe. Mas eles estão contribuindo para a economia. 
Além disso, quando levamos o povo de Daniel para a cultura e a 
corte da Babilônia, você os vê sendo postos a trabalhar. Eles 
estão sendo homens sábios, estão sendo usados. Portanto, o 
objetivo de levar esse povo é pegar o melhor de uma nação 
conquistada e trazer todos esses recursos e utilizá-los você 
mesmo. Eles não vão ser apenas autônomos e fazer o que 
quiserem. Eles certamente terão que responder à nação 
conquistadora. Sim, eles vão ter que responder à nação 
conquistadora. 

John Bytheway:  28:44  E eles também não estão presos apenas em uma prisão? Eles 
são: "Ok, agora vá trabalhar, e nós lhe cobraremos impostos. E 
cultivem algumas coisas e nós as comeremos". 

Dr. Jan J. Martin:  28:53  Sim, vamos tentar assimilá-lo o melhor que pudermos para 
produzir para nós, para que possamos utilizar seus talentos e 
suas habilidades para o benefício de nossa nação. 

Hank Smith:  29:00  Sim. E ao tirar você de sua própria terra, é muito menos 
provável que você se revolte porque não conhece a área. 

Dr. Jan J. Martin:  29:04  Então Nebuchadnezzar levou, o quê, três grupos diferentes de 
cativos, creio, de volta, e levou o melhor de todos. Ele deixou 
todas as pessoas pobres para trás. Então ele pegou a classe 
trabalhadora, a classe alta, a classe média, e está utilizando-as 
em seu benefício. 

John Bytheway:  29:18  Sim. E é por isso que Isaías diz: "As espadas governarão sobre 
eles". Porque ninguém que pudesse iniciar uma revolta, ou 
fosse muito capaz de liderar, foi deixado para trás. 
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Dr. Jan J. Martin:  29:29  É realmente ótimo que você esteja pensando naqueles capítulos 
de Isaías, porque uma vez que você deixa todos de volta a 
Jerusalém, você não traz nenhum da classe alta ou os educados 
ou qualquer coisa, você pega todos eles e deixa todos para trás. 
E então, quem você tem que te liderar? Você está realmente 
em um ponto difícil na sociedade deles. 

Hank Smith:  29:44  Sim. 

John Bytheway:  29:45  Sim, soava horrível. Alguns daqueles capítulos que estávamos 
lendo antes: "Eles irão encontrá-los, caçá-los-ão nas cavernas e 
morrerão de pestilência". De volta em 33:27. Eu estava tipo: 
"Ugh, que verso". 

Dr. Jan J. Martin:  29:55  Sim. 

John Bytheway:  29:55  De qualquer forma. 

Hank Smith:  29:58  Este capítulo de esperança leva direto aos nossos famosos 
versos missionários, certo? 

Dr. Jan J. Martin:  30:02  Sim. Portanto, temos os dois versos dos capítulos de pau, 
trazendo estes dois registros. Agora, obviamente, temos que ter 
cuidado contextualmente para entender como essas pessoas 
teriam entendido esses versos, bem como uma interpretação 
moderna. Porque nós tendemos a ir à Bíblia, Livro de Mórmon, 
mas eles não têm nenhuma dessas coisas. E assim eles não vão 
ver as coisas assim. E assim, um entendimento mais contextual 
é este apelo para aceitar as mensagens dos profetas do norte. 
Então Amós, Oséias, Isaías, combinados com os do Sul, 
Miquéias, Jeremias, Habacuque. Assim, para eles a casa de Judá 
é o reino do sul, e então a vara de Efraim seria o reino do norte. 
E precisamos ter cuidado e não exagerar na aplicação que 
fazemos hoje com a Bíblia, Livro de Mórmon, porque eles 
simplesmente não têm esses livros. Mas eles têm o norte e o 
sul. Portanto, este é o tipo de unidade que está faltando entre 
os dois reinos há muito tempo desde que eles se separaram. 

John Bytheway:  31:00  Uma reunificação nacional do norte e do sul do reino, é um 
nível disso. 

Dr. Jan J. Martin:  31:06  Sim. E então unificando todos os seus registros entre os 
diferentes profetas que eles têm, e estando dispostos a aceitar 
a Palavra. Então é assim que eles teriam compreendido. Mas 
não há nada de errado com a maneira como a entendemos, mas 
só precisamos ter cuidado e distinguir os dois diferentes 
entendimentos. 
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Hank Smith:  31:21  Sim. Muito parecido com o que fizemos com Isaías. Olhe para os 
diferentes níveis. 

John Bytheway:  31:25  Pode haver múltiplas realizações e aplicações. 

Dr. Jan J. Martin:  31:29  Sim. Nós adoramos isso. E como é divertido que a solução para 
a falta de esperança esteja voltando para a Palavra do Senhor. E 
então aquele versículo 16 de que tipo de Palavra do Senhor 
estamos falando aqui? Todas as palavras que têm estado 
disponíveis para ambos os reinos é onde você vai encontrar o 
rejuvenescimento e esta esperança, para eles. Para nós, é claro, 
temos muito mais livros de escrituras e esse tipo de coisa. 

Hank Smith:  31:52  Sim. Portanto, no primeiro nível é a reunificação deste reino do 
norte e do sul. E então o segundo nível será livros de escritura 
para Judá, a Bíblia, para Efraim, o Livro de Mórmon. Junte-os a 
um, e eles se tornarão um na sua mão. 

Dr. Jan J. Martin:  32:08  Então, seu ponto dois dos dias modernos. Então eu diria 
primeiro ponto, unindo o reino. Segundo ponto, unindo essas 
escrituras do reino. E então, para nós, vamos trazer todas as 
outras coisas da Bíblia, o Livro de Mórmon, depois disso. 

John Bytheway:  32:20  Bem, eu acho que essa é uma das razões pelas quais os profetas 
são tão habilidosos, e particularmente Isaías, que olhamos e 
dizemos grandes são as palavras de Isaías, é porque ele foi 
capaz de fazer uma profecia com múltiplas realizações, com 
uma atual e uma futura ao mesmo tempo. Portanto, Ezequiel 
não é uma exceção a isso. Ele está fazendo a mesma coisa. 

Dr. Jan J. Martin:  32:38  Sim. E assim, se você saltar e olhar para o versículo 22, você vê 
algumas coisas realmente específicas lá. "Farei deles uma 
nação", que é o que esperamos na terra, e já não estamos lá há 
centenas de anos, "sobre a montanha de Israel". E um rei será 
rei para todos eles". O que já não acontece há muito tempo. "E 
não serão mais duas nações, nem serão mais divididas em dois 
reinos". Portanto, sim, para eles o anseio pelos dias em que 
eram um reino unificado, onde havia um rei. Isso já existe há 
muito tempo, e algo que precisa ser curado. E por isso é 
divertido ver o Senhor se dirigir a isso. 

Hank Smith:  33:17  Sim. E esperemos que o único rei deles seja o Senhor. 

John Bytheway:  33:20  Sim, tenho que parar de pensar nos assírios, ou nos egípcios, ou 
em quem quer que seja seu aliado mais forte, 

Hank Smith:  33:26  Saul, David, ou Salomão. 
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Dr. Jan J. Martin:  33:29  Sim. 

Hank Smith:  33:29  Faça de seu rei o Senhor. Porque eu me lembro, certo, quando 
eles escolheram pela primeira vez um rei, o Senhor não disse a 
Samuel: "Eles me rejeitaram" Não a você, "Eles me rejeitaram". 

Dr. Jan J. Martin:  33:38  Sim. E então você recebe o versículo 24 com isto: "David, meu 
servo será rei sobre eles". Mas este é aquele tipo de linha 
genealógica de David, pela qual Cristo vem. Que maneira de 
revitalizar estes ossos secos, empurrando-os para o futuro e 
olhando para coisas que eles realmente desejam há muito 
tempo, e que não tiveram. Portanto, uma bela mensagem para 
nós. Vamos olhar para nossas promessas. Vamos continuar nos 
concentrando nas coisas que o Senhor prometeu para o futuro. 
Ele pode realmente revitalizá-lo e dar-lhe alguma esperança. 

Hank Smith:  34:08  Sim, volte à sua bênção patriarcal. 

Dr. Jan J. Martin:  34:11  Não esquecer as promessas e as coisas que estão por vir. 

Hank Smith:  34:13  O que disse uma vez Elder Uchtdorf? "Você não pode 
compreender os vales da vida, os fossos da vida até que você 
esteja nas montanhas da experiência futura". E você pode olhar 
para trás e você pode ver". Ele está tentando dar-lhe uma visão 
do futuro, que um dia você olhará para trás e verá tudo isso do 
jeito que eu vejo. 

Dr. Jan J. Martin:  34:31  Sim. E assim, nos capítulos que se seguem, temos alguma 
discussão sobre as batalhas antes da segunda vinda. Deus 
mencionou o Armagedom, todos eles. E então de repente 
chegamos ao capítulo 40, que é, vamos começar por este 
templo. E assim obtemos tantos detalhes sobre a estrutura, o 
tamanho, as salas, o layout. É só ir capítulo após capítulo 
através deste templo. O divertido de que vamos falar será no 
capítulo 47. 

Hank Smith:  34:59  Bem, o templo deles foi destruído. Portanto, este capítulo 40, 
que apresenta este novo templo, seria divertido de ler porque 
eles sabem que seu templo se foi. 

Dr. Jan J. Martin:  35:07  Sim. E seu templo simbolizava a presença de Deus entre eles. 
Para que Deus saísse ... Ezequiel até fala sobre isso em alguns 
desses capítulos anteriores, que o templo não é mais a Casa do 
Senhor, porque eles o contaminaram, Ele se foi. E, portanto, 
está queimado até o chão. E então, dar-lhes a esperança de um 
novo onde Deus possa voltar e habitar é bastante excitante para 
aqueles pobres ossos secos. Vamos dar-lhes esperança. 
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Hank Smith:  35:36  Aqueles pobres ossos secos. 

Dr. Jan J. Martin:  35:39  Certo, então você tem Ezequiel, ele está saindo no versículo 1 
do capítulo 47 para a porta da casa. Então ele consegue olhar 
para a frente, "E as águas saíram". E assim, esta água sai para o 
leste. E então você observa Ezequiel interagindo com os níveis 
desta água. Fim do versículo 3, ele começa com seus tornozelos. 
E então você a tem de joelhos. E então ela vai até seus lombos. 
E então, no versículo 5, você está agora nadando em um rio que 
não poderia ser passado de outra forma. E então você tem esta 
grande pergunta: "Filho do homem, você viu isto?". E então ele 
diz: "Bem, sim". E o traz de volta para a beira do rio. 

Dr. Jan J. Martin:  36:25  E então você vê isto no versículo 8, eles saem para o país 
oriental, para o deserto, para o mar, e as águas são curadas. A 
salinidade de tudo é curada. "Tudo vive e se move". Assim, 
acabamos de ter todos aqueles ossos secos, acabamos de ver 
tudo se revitalizar. E agora estamos falando de água, que é o 
que torna tudo vívido e verde, e não seco. E a cura que esta 
água viva traz. E a Palavra de Deus é muitas vezes descrita como 
água viva. 

Hank Smith:  36:56  Sim. O próprio Jesus disse em João... 

John Bytheway:  36:58  John 8. E é interessante que seja água doce, portanto, é água 
viva. E o Mar Morto não é água doce, é o que precisa ser 
curado. É como se estivesse abaixo do nível do mar, certo? O 
Mar Morto? 

Dr. Jan J. Martin:  37:09  Sim. 

John Bytheway:  37:10  Então esta é uma profecia dos últimos dias de que o Mar Morto 
será curado. Esta é uma ocorrência do Último Dia que as águas 
sairão de debaixo do templo como uma fonte ou algo assim. 

Dr. Jan J. Martin:  37:21  Sim. Algumas coisas muito legais para se pensar. Em Utah, no 
oeste daqui, estamos no meio de uma terrível seca. E assim 
podemos nos relacionar com este encolhimento de 
reservatórios e com o encolhimento dos mares. E o Grande Lago 
Salgado, especialmente, está de saída, realmente. E isso é muito 
semelhante ao Mar Morto e ao conteúdo salgado. Mas quando 
a água sai, o sal fica todo, e você ainda tem um deserto e ainda 
tem um lugar. Portanto, é fascinante para mim que ele não 
esteja apenas descrevendo a cura do mar, mas o deserto ao seu 
redor, e tudo sobre ele, que ele precisa desta cura. É divertido 
pensar sobre o que é essa água. Há tantas coisas que você 
poderia escolher. A Palavra de Deus, ou convênios, ou 
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relacionamentos no templo, e as famílias eternas, e a maneira 
como Deus cura as coisas. Mas não sei se você pode encontrar 
imagens melhores do que as que encontra em Ezequiel com 
muito disso. É simplesmente poderoso. 

Hank Smith:  38:15  Sim. Que fora do templo virá a cura. Cobrirá a terra, e curará 
tudo o que tocar. 

Dr. Jan J. Martin:  38:21  Sim. Então, nós adoramos esse capítulo. 

John Bytheway:  38:24  Sim. Sair de debaixo do templo é muito legal. 

Dr. Jan J. Martin:  38:28  Olhe para o templo quando estiver procurando por essa 
esperança. 

Hank Smith:  38:32  Gosto disso Jan. Olhe para o templo em busca dessa esperança. 
Jan, Dr. Martin, que grande dia passando por Ezequiel. Que 
divertido. Eu realmente vejo este livro de maneira diferente 
agora. Acho que nossos ouvintes estariam interessados em sua 
história tanto como um estudioso da Bíblia quanto como um 
santo crente dos últimos dias. Como tem sido essa jornada para 
você? 

Dr. Jan J. Martin:  38:52  Acho que tive uma viagem muito singular. Eu sei que quando 
você lê minha biografia antes, é meio engraçado porque há este 
lado da minha vida de educação física, exercício, fisiologia, que 
foi meu primeiro bacharelado, e meu primeiro mestrado. Mas 
depois eu mudei, fiz um segundo mestrado no início da história 
moderna, e depois agora a tradução da Bíblia. Portanto, tenho 
uma ampla experiência acadêmica que vai da fisiologia, à 
história, às escrituras. E assim eu sinto que tive a oportunidade 
de ser bastante educado em uma grande variedade de coisas 
importantes. 

 Dr. Jan J. Martin: 39:26  O que acontece com a educação é que ela lhe dá a chance de 
ver os detalhes das coisas. Uma das minhas aulas favoritas 
como graduado era de anatomia. Porque eu estava olhando 
para o corpo humano sob cada pequena parte dele. Eu pude ver 
cada músculo, cada osso, tudo. E isso foi uma experiência 
espiritual, porque aprendi que este nosso corpo é muito 
organizado para ter sido um acidente. Portanto, para mim, foi 
uma experiência testemunhal. 

 Dr. Jan J. Martin: 39:53  Mas a mesma coisa acontece quando eu entrei na história, e 
entrei na escritura, e como traduzimos a escritura, e como 
obtivemos nossas escrituras em inglês. Especialmente porque 
eu olho para as palavras. Eu sou uma espécie de louco por 
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palavras. E olho para uma palavra como inflexível e penso: 
"Bem, o que isso significa? E de onde ela veio? E como ela foi 
parar nas escrituras? E qual é o seu significado teológico?" E, de 
repente, estou olhando minuciosamente para algo. Mas quando 
você começa a segui-lo de volta, você apenas tem estas 
experiências espirituais que estão ajudando a reconhecer onde 
está a mão do Senhor em tudo isto, e que nenhuma desta 
história, nenhuma desta tradução da Bíblia foi acidental. E que o 
Senhor está por trás disso ao motivá-la. E assim, minha jornada 
tem sido academicamente bastante fascinante. Mas em todos 
os níveis, encontrei meu testemunho sendo fortalecido pelos 
detalhes, e pelas pequenas coisas, e pelas coisas que são apenas 
muito organizadas, e muito bem planejadas para serem 
coincidentes. 

 Dr. Jan J. Martin: 40:49  E assim, para mim, nem sempre acontece assim. Muitos 
estudiosos vão em diferentes direções com sua fé. Mas, para 
mim, isso tem sido revelador, tem confirmado. Minha educação 
tem me fortalecido. Ela tem feito tudo de positivo. Mas eu vi as 
coisas dessa maneira e permiti que isso acontecesse. Tem 
havido uma escolha para mim. 

 Dr. Jan J. Martin: 41:09  Então, foi uma viagem divertida. Eu aprendi muito e tem sido 
ótimo. Algumas pessoas lá fora sabem que eu não me casei na 
casa dos 20 anos, como fazem muitos santos dos últimos dias. 
Casei-me na casa dos 40 anos, o que é um pouco mais 
incomum. E mesmo nessa jornada de confiar nas promessas do 
Senhor, de superar 23 anos de namoro, o que é uma tortura por 
si mesmo tentando namorar por tanto tempo. Novamente, até 
mesmo aquelas experiências me ensinaram que o Senhor está 
nos detalhes, que Ele tinha um plano para mim, que eu podia 
confiar Nele, que Suas promessas eram reais, e que eu podia 
avançar com esperança. E mesmo quando as circunstâncias não 
correspondiam ao que eu esperava, Ele tinha tudo controlado, e 
Ele me pegou, e Ele me tinha em Suas mãos, e eu estava bem. E 
assim até mesmo essas viagens fortaleceram meu testemunho. 
Portanto, tenho um testemunho muito forte de Deus, e minha 
educação e minhas experiências pessoais acabaram de 
confirmá-Lo como uma realidade para mim. 

Hank Smith:  42:08  Incrível. John, que dia divertido. 

John Bytheway:  42:10  Sim. Mudou o livro de Ezequiel para mim. E rapaz, eu tenho 
aqui algumas notas ótimas. Lembre-se de nosso passado com 
paz. Para mim, isso é um inflexível. Isso é uma jóia. Isso é um 
diamante. 

Dr. Jan J. Martin:  42:22  Incrível. 
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John Bytheway:  42:23  Obrigado por compartilhar isso. E também estou ansioso para 
obter uma cópia de, E Eles Deverão Crescer Juntos: A Bíblia no 
Livro de Mórmon. Penso que nossos ouvintes também serão 
abençoados por isso. 

Dr. Jan J. Martin:  42:34  Sim, há muita bolsa de estudos para nos ajudar a entender a 
conexão entre a Bíblia, Livro de Mórmon. E eu espero contribuir 
com algo muito útil para 2 Néfi 5. O que pode ser um capítulo 
perturbador, por isso vale a pena seu tempo. 

Hank Smith:  42:47  Bem, obrigado Dr. Jan Martin por estar aqui. Tenho certeza de 
que esta não é a última vez que o veremos. 

Dr. Jan J. Martin:  42:51  Espero que não. Eu adoraria voltar em outra ocasião. Adoraria. 

John Bytheway:  42:54  Vamos fazer. 

Hank Smith:  42:55  Queremos agradecer a nossos produtores executivos, Steve e 
Shannon Sorensen, e a nossos patrocinadores, David e Verla 
Sorensen. E esperamos que todos vocês se juntem a nós na 
próxima semana. Temos outro episódio do FollowHIM. 

John Bytheway:  43:09  Temos uma equipe de produção incrível que queremos que 
você conheça. David Perry, Lisa Spice, Jamie Nielsen, Will 
Stoughton, Krystal Roberts, e Ariel Cuadra. Obrigado à nossa 
incrível equipe de produção. 
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Hank Smith:  00:05  Olá, meus amigos. Bem-vindos a outros Favoritos da FollowHIM. 
Meu nome é Hank Smith. Estou aqui com o incrível John 
Bytheway. Se você tem acompanhado os FollowHIM Favorites 
este ano, você sabe que nós tiramos uma única pergunta de 
cada semana de aula. John, a lição que estamos fazendo esta 
semana é Ezekiel, o livro inteiro. O livro inteiro de Ezequiel, e há 
um ponto no manual onde ele faz uma afirmação muito 
simples. Ele dizia: "O Senhor quer perdoar". E depois nos aponta 
para alguns versículos em Ezequiel, como Ezequiel 33, onde o 
Senhor diz: "Não tenho prazer na morte dos ímpios". Virai-vos 
de vossos maus caminhos". E também nos aponta para Ezequiel 
36, bem no meio, versículo 26. 

 Hank Smith: 00:43  Ele diz: "Eu posso lhe dar um coração novo e um espírito novo". 
Eu colocarei meu espírito em você". E, voltando ao manual, o 
Senhor quer perdoar. Então John, a pergunta é: o Senhor 
realmente quer nos perdoar? É o que diz aqui mesmo no 
manual que ele faz. Ele o diz, mas como convencer um jovem, 
um jovem adulto solteiro, alguém que o Senhor quer realmente 
perdoar? 

John Bytheway:  01:06  Uau, que boa pergunta. É tão difícil de perder nas escrituras. 
Acho que o Senhor não nos convidaria a nos arrependermos a 
menos que tivesse a intenção de perdoar. Toda vez que Ele nos 
pede para nos arrependermos, é que eu quero perdoar você, 
mas você só precisa pedir e reconhecer isso e eu quero perdoar 
você. Penso que o fato de que a mesa sacramental está lá toda 
semana é uma prova de que ele quer nos perdoar. Quem ler as 
escrituras verá que o Senhor está nos convidando a nos 
arrepender. Os primeiros princípios do evangelho, a fé no 
Senhor Jesus Cristo em segundo lugar, o quê? 

Hank Smith:  01:42  Arrependimento. Se é a segunda coisa falada, tenho quase 
certeza de que ele assumiu que precisaríamos dele. 

John Bytheway:  01:49  Certo. E lembro-me do ano passado, Hank, quando estávamos 
estudando a Doutrina e os Convênios, vendo apenas um sermão 
em uma frase, cinco palavras, seção 64, creio eu. "Eu, o Senhor, 
perdoo os pecados", é o que ele faz. E esse é um desses versos 
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para escrever em seu coração e para lhe dizer como ele é, como 
Deus é. Ele é um Deus que perdoa. 

Hank Smith:  02:11  Na verdade John, Joseph Smith pensava que a característica 
principal de Deus não era uma de suas características principais, 
não uma de muitas, mas sua única característica principal é a 
misericórdia, que Deus é misericordioso. E quando vamos até 
ele e, com sinceridade, pedimos perdão, acho que ele é rápido 
em perdoar. Acho que o Ancião Holandês chamou de soco 
satânico para pensar que são necessários eons eons eons para 
ser perdoado de seus pecados. Não, você pode se arrepender 
tão rapidamente quanto pode rezar sinceramente. Tão rápido 
para ser perdoado de seus pecados. O Senhor quer perdoar 
você. Ele quer ser capaz de nos abençoar. Agora, Ele diz: "Eu 
não posso salvá-lo em seus pecados, mas posso salvá-lo de seus 
pecados, e quero salvá-lo de seus pecados". 

John Bytheway:  02:56  E Hank, nós dois somos pais de crianças. E uma das coisas que, 
rapaz, aprendi tão rapidamente, é que você tem uma criança 
que vem até você com o lábio inferior tremendo, e "Pai, eu 
cometi um erro. Eu derramei algo, fiz algo errado". Vou te dizer, 
isso derrete seu coração. Você está tão ansioso para: "Oh, está 
tudo bem". Está tão ansioso para perdoar naquele momento. 
Agora que alguém tenta esconder algo de você, é um pouco 
diferente. Mas quando uma criança chega e diz: "Pai, eu fiz algo 
estúpido. Eu cometi um erro". Você nem quer saber o que é 
naquele momento, você está tão ansioso para perdoar. E eu 
acho que ser pai me ensinou muito sobre o que você acabou de 
chamar seu principal atributo ali. 

Hank Smith:  03:38  E John, acho que precisamos lembrar que o Senhor gosta de 
perdoar uma e outra vez, porque às vezes, como já falamos 
anteriormente, recuamos, voltamos aos nossos pecados e 
achamos que me arrependi uma vez, mas agora que voltei a ele, 
ele não quer me perdoar. Não, ele também quer perdoar esses 
pecados, aqueles em que você acidentalmente volta a cair. 
Portanto, mesmo que você esteja voltando a um pecado uma e 
outra vez, e queira sair dele, continue indo até o Senhor para 
pedir perdão. Isso não significa que você não está se 
arrependendo. Você só está se arrependendo implacavelmente. 
E está perdoando deliciosamente ao longo do caminho, e 
eventualmente você vai chegar onde você quer estar. 

John Bytheway:  04:17  Penso que se o Senhor nos aconselha a perdoar sete vezes 70, 
então isso nos ensina que Ele é igualmente perdoador de novo 
e de novo e de novo. E penso que às vezes pecamos, 
cometemos um erro. Não queremos fazê-lo, mas pecamos 
novamente. Mas eu adoro lembrar que ele é perdoador. Ele nos 
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pede que perdoemos sete vezes 70. Ele provavelmente é muito 
bom nessa característica que nos pede para ter. 

Hank Smith:  04:46  Sim. Notei no ano passado, na Doutrina e Convênios, quantas 
vezes ele disse: "Seus pecados lhe são perdoados". Ele só queria 
colocar isso lá dentro. 

John Bytheway:  04:52  Para as mesmas pessoas. 

Hank Smith:  04:53  Sim. Não importa a pergunta que façam, a propósito, ele já lhe 
disse que hoje você está perdoado? Você está perdoado de seus 
pecados. 

John Bytheway:  05:00  Sim. 

Hank Smith:  05:00  E é essa idéia, John, que se queremos sinceramente ser como 
ele, o que estou certo de que nosso público está pensando, Sim, 
é isso que eu realmente quero. Eu realmente quero ser como 
ele. Eu cometo tantos erros. Então você simplesmente continua 
tentando e ele continuará perdoando, e eventualmente você vai 
chegar onde você quer estar. Isso vai acontecer para você. 
Esperamos que você se junte a nós em nosso podcast completo. 
Estamos com o Dr. Jan Martin, cobrindo o livro de Ezequiel. 
Você vai amá-la e vai adorar as lições que ela traz à tona. Então, 
venha nos encontrar onde quer que você receba seu podcast, 
ou nos encontre no YouTube e depois venha se juntar a nós na 
próxima semana para outro FollowHIM Favorites. 
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