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"Buscai o Senhor, e Vós Vivereis"

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 nossas provas nos permitem recorrer a Deus? O Dr. Ryan Davis examina a importância de pactos,
profetas e a natureza essencial dos relacionamentos.

Parte 2:

O Dr. Davis continua explorando como as relações do pacto incluem conexões com Deus, com a família e
com nossos companheiros e companheiras.
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00:00 Parte 1-Dr. Ryan Davis
01:16 Introdução do Dr. Ryan Davis
02:57 Antecedentes do Amos
04:35 Revisão do Reino Dividido
06:49 Hanks compartilha uma história pessoal sobre um leão
09:24 Quem é Amos?
11:40 Amós profetiza sobre as nações ao redor de Israel
16:40 O Senhor adverte contra tratar as pessoas como objetos
19:15 O Senhor adverte Judá
23:31 As pessoas do pacto não estão cuidando dos pobres
28:41 Paralelos ao Rei Benjamim no Livro de Mórmon
32:22 A importância das relações no Antigo Testamento
33:57 Elder Holland "Não somos todos mendigos?
36:03 O que significa viver em uma relação de pacto
39:00 A justiça nos move para resgatar outros
44:29 O significado de justiça
48:49 Fim da Parte I-Dr. Ryan Davis

Parte 2
●
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●
●
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00:00 Parte II- Dr. Ryan Davis
00:05 Paralelismo com Mateus 25 e justiça e retidão
04:51 O Livro de Mórmon refere-se a fazer o bem
07:06 O pacto era para fazer Israel diferente
12:16 Devemos amar completamente, mesmo nossos inimigos
16:36 Relações transacionais
17:31 Os profetas são impopulares, mas um vidente em uma torre de vigia
23:56 Amós termina com a esperança
30:14 O contexto de Obadiah
33:00 Deus não abandona Israel
36:58 O poder do Espírito
41:15 Nossa missão é resgatar Israel disperso
44:24 Presidente Hinckley e Eyring em serviço
47:30 O Dr. Ryan Davis compartilha sua jornada como santo e estudioso
53:47 Fim da Parte II-Dr. Ryan Davis
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Ryan Davis recebeu um PhD na Bíblia hebraica e no Antigo Oriente Próximo da Universidade do Texas,
em Austin, em 2016. Ele é especializado nas orações e rituais do antigo Israel e da Mesopotâmia. Desde
2015, ele é instrutor adjunto no departamento das Escrituras Antigas na Universidade Brigham Young,
ensinando tanto no campus de Provo como no Centro BYU Salt Lake. Sua publicação mais recente foi
intitulada "O Deus dos Salmos e dos Quebrados", publicada em Insights do Antigo Testamento: The
Sacrifice of a Broken Heart and Contrite Spirit, editado por Kenneth L. Alford, Gaye Strathearn, e Mary
Jane Woodger (American Fork, UT: Covenant Communications, 2021).

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

00:01

Bem-vindo ao Follow Him, um podcast semanal dedicado a
ajudar indivíduos e famílias com seu estudo Come Follow Me.
Eu sou Hank Smith.

John Bytheway:

00:09

E eu sou John Bytheway.

Hank Smith:

00:11

Nós adoramos aprender.

John Bytheway:

00:11

Nós adoramos rir.

Hank Smith:

00:13

Queremos aprender e rir com você. Como juntos...

John Bytheway:

00:16

Nós o seguimos.

Hank Smith:

00:20

Olá, meus amigos. Bem-vindos a mais um episódio do
followHIM. Meu nome é Hank Smith. Eu sou seu anfitrião e
estou aqui com meu co-apresentador que é um servo do
Senhor. John, você sabia que o nome Obadiah significa servo do
Senhor?

00:33

E quando soube disso, pensei que poderia chamar John
Obadiah, meu co-apresentador, Obadiah.

John Bytheway:

00:39

Acho que nossos ouvintes já sabem que iah no final de um
nome no Antigo Testamento significa Jeová, certo? Então servo
do Senhor, Servo de Jeová. É isso que Obadias significa.

Hank Smith:

00:50

Sim. Acho que eu o chamaria de O be two em vez disso. Quero
dizer, O ser um já foi tomado. Então eu não acho que eu
poderia te chamar O seja um, mas você é O seja dois.

John Bytheway:

00:59

O ser irmão de alguém é realmente mencionado no Livro de
Mórmon e no livro de Jacob. "Ó sábios, o que mais posso
dizer?"

Hank Smith:

01:07

Oh, sim.

John Bytheway:

01:07

Portanto, O seja sábio e O seja um. Sim, eles são irmãos.
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Hank Smith:

01:12

Oh, nunca envelhece.

John Bytheway:

01:13

No entanto, ele faz.

Hank Smith:

01:15

Sim. E nós também o fazemos. John, estamos hoje nos livros de
Amós e Obadiah. Provavelmente não livros com os quais eu
diria que nosso público está super familiarizado. Portanto,
tivemos que trazer alguém que pudesse nos ajudar a nos
familiarizar com isto. Quem está se juntando a nós hoje?

John Bytheway:

01:32

Sim. Estamos tão felizes de ter o Dr. Ryan Davis conosco hoje.
Ele recebeu um PhD na Bíblia hebraica e no Antigo Oriente
Próximo da Universidade do Texas, em Austin, em 2016. Ele é
especializado nas orações e rituais do Antigo Israel e da
Mesopotâmia.

01:52

Desde 2015, ele é instrutor adjunto no Departamento das
Escrituras Antigas da Universidade de Brigham, ensinando tanto
no Campus de Provo como no Centro BYU Salt Lake, que é onde
eu leciono. Portanto, isso é realmente divertido. Eu corri para
Ryan lá em cima.

02:06

Sua publicação mais recente foi intitulada O Deus dos Salmos e
O Quebrado, e que está publicada em Insights do Antigo
Testamento: The Sacrifice of a Broken Heart and Contrite Spirit,
editado por Ken Alford, Gaye Strathearn e Mary Jane Woodger.
Tivemos alguns deles no programa aqui.

02:23

Que interessante, as orações e rituais do Antigo Israel e da
Mesopotâmia e para obter a Bíblia hebraica e o Antigo Oriente
Próximo da Universidade do Texas, seu PhD. Estamos tão
contentes de tê-lo aqui. Ryan, obrigado por juntar-se a nós.

Dr. Ryan Davis:

02:37

Estou feliz por estar aqui. Obrigado.

Hank Smith:

02:38

Sim. Ryan vem altamente recomendado por seus pares
acadêmicos bíblicos, especialmente um, Josh Sears, que as
pessoas amam em nosso podcast. Perguntei a Josh: "Ei Josh,
quem você sabe quem pode nos ensinar sobre Amós e
Obadias?". E ele disse: "Oh, só consigo pensar em uma pessoa,
o Dr. Ryan Davis". Eu pensei: "Vamos fazer isso".

John Bytheway:

02:55

Uau, maravilhoso.

Hank Smith:

02:57

Então, sim, sim, você vem altamente recomendado. Então,
como você quer fazer isso, Ryan? Há algo que nossos ouvintes
precisam saber antes de entrarmos?
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Dr. Ryan Davis:

03:05

Acho que há valor em apenas saltar para dentro do livro de
Amós. O bom dos livros proféticos é que eles sempre têm um
pouco de introdução bem no verso um para orientar um pouco
quem está falando e qual é o contexto.

Hank Smith:

03:18

Muito bem, vamos fazer isso.

John Bytheway:

03:21

Acho que seria ótimo apenas para nos dar um prazo, que uma
das coisas que acho que nossos ouvintes estão recebendo agora
que tem sido tão maravilhoso é, ok, eu sei sobre o cativeiro
assírio e sei sobre o cativeiro babilônico e um em 721 AC. Um
está em cerca de 587 a.C. depois que Lehi decolou. Então, onde
Amos cai nessa linha do tempo do Antigo Testamento?

Dr. Ryan Davis:

03:43

Então aqui mesmo no versículo um, nos diz que ele profetizou
nos dias de Uzias, Rei de Judá nos dias de Jeroboão, Rei de
Israel. Jeroboão II, o Rei de Israel, reinou desde os anos 780 até
os anos 740 AC.

Hank Smith:

04:02

Isso soa como se fosse um pouco antes de Isaías.

Dr. Ryan Davis:

04:04

Sim. Então Isaías começa seu ministério no final do reinado de
Uzziah.

Hank Smith:

04:10

Certo. Amós entrega o bastão a Isaías.

Dr. Ryan Davis:

04:13

Isso mesmo.

John Bytheway:

04:14

E, no entanto, o livro de Isaías vem antes disto no Antigo
Testamento.

Dr. Ryan Davis:

04:18

Isso mesmo. Portanto, as coisas nem sempre são cronológicas e
isso é uma das coisas que torna um pouco difícil de ler.

Hank Smith:

04:25

Sim. Então, estamos voltando no tempo para quando o reino
estava dividido. Os sírios ainda não chegaram. A Babilônia ainda
não chegou, mas eles ainda estão divididos. Eles têm dois reis.

John Bytheway:

04:35

Vamos falar um pouco sobre esse reino dividido. Então temos
Israel no norte, aquele Israel político, o país Israel, não a pessoa,
mas o país Israel no norte 10 tribos e Judá no sul com a maioria
Judá e Benjamin. Portanto, chamamos isso de reino dividido
desde o fim do rei Salomão.

Hank Smith:

04:57

Bom. Gosto de revisar. A repetição é a lei de todo aprendizado,
acho que o Presidente Hinckley disse isso. Sim, eu acho que é
bom para todos. Está bem.
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05:05

Portanto, já cobrimos um verso. Olhem para nós vocês, estamos
matando. Ryan, você pode nos chamar para ler ou você pode
ler. Diga-nos o que você quer fazer.

05:14

Vamos começar com o versículo dois. Vou prosseguir e ler isto e
ele disse: "O Senhor bramirá de Sião". Então, este tipo de
profecias de Amós nos ajuda a pensar no Senhor ou em Jeová
como um leão. Assim, isto me faz pensar novamente em C. S.
Lewis e As Crônicas de Nárnia.

05:38

Estamos pensando em Jeová como um leão e ele está rugindo, e
isso imediatamente nos faz pensar, ok, por que o leão está
rugindo? Isto também se liga a outras partes de Amós. Então, se
nós meio que viramos para Amós 3, é aqui que nós meio que
obtemos a única escritura. Se alguém conhece alguma escritura
em Amós, nós obtemos Amós 3:7.

06:03

E nesse capítulo no versículo quatro, diz: "Será que um leão
rugirá na floresta, quando não tiver presa? Irá um leão jovem
gritar de sua toca, se não tiver levado nada"? Amós começa a
nos dizer que o leão bramirá por uma razão. Então, se você
ouvir um leão rugir, há uma razão para ele estar rugindo. Este
tipo de coisa nos faz pensar, ok, se Deus é o leão e ele está
rugindo, então precisamos nos perguntar por quê.

John Bytheway:

06:33

Algo está acontecendo.

Hank Smith:

06:35

Sim. O leão está rugindo, algo aconteceu ou está prestes a
acontecer.

John Bytheway:

06:38

Ouvi você dar a palestra mais fascinante sobre um leão rugindo
uma vez.

Hank Smith:

06:42

Ah, bem.

John Bytheway:

06:46

Como o volume foi chocante.

Hank Smith:

06:49

Sim. Houve uma vez, Ryan, sinto muito em submetê-lo a esta
história, mas houve uma vez que decidi que havia um zoológico
e que ele tinha uma gaiola aberta. Eram barras ao invés de
vidro. Você podia ver o leão lá dentro e ele podia vê-lo e ele
podia ouvi-lo e você podia ouvi-lo.

07:06

E eu era um missionário na época e achei que seria engraçado
inclinar-se para frente o mais próximo possível daquelas barras.
E eu meio que fui, rah, só para ver o que faria. E estava olhando
para mim e ia e voltava ao longo das barras. Era como esfregar

Dr. Ryan Davis:

Amos Obadiah Parte 1 followHIM Podcast Página 4

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

ao longo das barras e toda vez que se aproximava de mim, eu ia,
rah.
07:24

Bem, a certa altura esta coisa pára. Ficou impressa em minha
mente para sempre porque explodiu sua garganta como um
balão e simplesmente rugiu. E literalmente sacudiu meu corpo.
Foi tão assustador. Eu me lembro de cair. E não vou entrar nele,
mas é um som inacreditável de perto. Ele literalmente sacudiu
minha cabeça, sacudiu todo o meu corpo. John, não posso
acreditar que você tenha falado nisso.

John Bytheway:

07:56

Você passa tão rápido e o Senhor bramirá, mas já ouviu um
rugido antes.

Hank Smith:

08:01

Ah, sim. A menos de 3 metros.

John Bytheway:

08:03

Talvez aqueles que estavam escrevendo, talvez Amós, talvez
outros em seu público tivessem ouvido um leão rugir. E não é o
gato miau ou o cachorro que ladra. Foi...

Hank Smith:

08:12

Insanamente, é tão barulhento e assustador.

John Bytheway:

08:15

Portanto, acho que isso ajuda. Isso me ajuda a torná-lo real.

Dr. Ryan Davis:

08:18

Isto vai com Amós 3:7 e 8, e depois voltaremos ao nosso
capítulo um. Mas diz: "Certamente o Senhor Deus não fará
nada, mas revela seu segredo aos seus servos, os profetas". O
leão rugiu, quem não temerá? O Senhor Deus falou, quem não
pode deixar de profetizar?"

08:39

Ouvimos quando o leão ruge, você tem que responder. E é
assim que Amós se sente, que ele foi chamado por Deus e esse
chamado para ele é um rugido e ele tem que responder a ele.
Portanto, da mesma forma que Deus está rugindo para o povo
de Israel, eles terão que responder ao que ele está dizendo.

Hank Smith:

08:58

Isso é fantástico. E, tendo tido experiência pessoal, eu diria a
mesma coisa. O leão rugiu, quem não temerá? Oh cara, se você
estivesse perto disso, eu prometo a você, você temeria.

John Bytheway:

09:12

Fale-nos sobre o Amos. Sabemos que Isaías foi um poeta, um
estadista e um conselheiro de reis, mas aqui temos Amós estava
entre os herdeiros. Ele é apenas um simples homem da
agricultura?

Dr. Ryan Davis:

09:24

Sim. Então, aqui no versículo um, acho que meio que pulamos
isso, mas diz que ele era um herdeiro de Tekoa. Ficamos com
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um pouco de conhecimento de quem é Amos. Ele é de Tekoa,
então ele é do reino do sul de Judá.
09:39

Ele é chamado para ir para o reino do norte e profetizar para
eles, mas ele mesmo é do reino do sul, portanto Tekoa é ao sul
de Belém. Sim. Por isso diz que ele é um herdeiro aqui. E no
capítulo sete aprendemos que ele cuida de gado, assim como
de sicômoros. Portanto, há frutos que crescem naqueles
sicômoros e ele cuida deles.

10:04

Ele está envolvido com a agricultura, cuidando dos animais. Por
isso, um estilo de vida muito rural. Ele é chamado e levado para
ir profetizar para o norte. Mas, claro, para ele, sua experiência
com leões vai ser um pouco diferente. Se você está encarregado
dos animais, os leões são perigosos e são uma ameaça.

John Bytheway:

10:25

Sim, eu gosto disso. Então, é como se eu não tivesse pedido
para ser um profeta aqui. Eu estava cuidando do meu rebanho,
mas quando o leão ruge, o que você faz? Eu tenho que
responder.

Dr. Ryan Davis:

10:35

É exatamente isso. Este é um dos temas de Amós é sobre nosso
relacionamento com Deus, que Deus faz as coisas e é nossa
escolha responder. E vamos ver na história de Israel, em sua
história de pacto, estes são atos de amor e libertação que Ele
estende a mão para Israel e os convida a responder.

11:01

Temos falado do rugido dos leões, mas ao mesmo tempo, na
maioria das vezes, Deus está nos alcançando. Isto é para nos
levantar e para nos ajudar e nós respondemos. Amos creio que
está respondendo e indo a algum lugar que não está
familiarizado com um povo que pode ser inimigo, mas ele está
fazendo isso por causa de seu relacionamento com Deus. Ele
está disposto a responder.

Hank Smith:

11:26

Mas parece-me que ele ainda usa o mesmo paralelismo que
Isaías, não é verdade? Parece que ele diz que se repete um
pouco.

Dr. Ryan Davis:

11:34

Sim. Ainda assim, poesia. Então, vamos ver muito paralelismo
no livro de Amós.

Hank Smith:

11:40

O leão rugiu.

Dr. Ryan Davis:

11:42

E assim nossa pergunta é, ok, o que o leão está dizendo? O que
Deus está dizendo para o reino do norte? E é aqui que
começamos no versículo três. E o que é interessante...
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Hank Smith:

11:53

De volta ao capítulo um?

Dr. Ryan Davis:

11:54

Estamos de volta ao capítulo um, e Amós não se dirige
imediatamente ao reino do norte. Ele começa falando sobre as
profecias do Senhor contra as nações ao redor de Israel. E
vamos ver que isto é uma armadilha porque ele quer que eles
comparem seu comportamento com as nações ao seu redor.

12:21

E ele também quer acalmá-los um pouco de falsa sensação de
segurança porque...

John Bytheway:

12:25

Ele está repreendendo a todos os outros.

Dr. Ryan Davis:

12:27

Sim. E eles podem se sentir bem consigo mesmos, mas isso vai
se virar contra eles e eles vão aprender algo sobre seu próprio
comportamento. Então, no versículo três, diz: "Assim diz o
Senhor: Por três transgressões de Damasco, e por quatro, não
retirarei o castigo". Ele começa profetizando contra Damasco.

12:49

Então esta é a Síria, estes são os Arameanos ao norte, esta
expressão, três transgressões. E para quatro, isto se repete ao
longo do capítulo um e do capítulo dois, e a idéia é que eles
merecem o que estão recebendo por três transgressões, mas
eles já fizeram quatro.

13:05

Portanto, eles merecem ainda mais. E o que eles fizeram foi
dizer: "Porque eles empurraram Gilead com instrumentos de
debulha de ferro". Gilead é uma região do outro lado da
Jordânia. E o que os sírios ou o povo de Damasco fizeram foi
atacá-los e eles trataram o povo daquela região como se
tratasse os grãos.

13:34

Assim diz que eles debulharam Gilead com instrumentos
debulhadores. Com instrumentos de debulha, isto é como uma
marreta. Portanto, um trenó é um trenó que tem espigas de
ferro no fundo. E depois de colher o grão e colocá-lo na eira,
você arrasta este triturador sobre o grão para separar o grão
dos estoques.

13:58

É bastante violento porque você está tentando separar estes. É
brutal. O que o povo de Damasco tem feito é algo tão violento
para o povo de Gilead que eles compararam a forma como eles
processam os alimentos agrícolas.

14:14

E isto também nos ajuda a entender que este é um dos
problemas com as nações ao redor de Israel é que elas tratam
as pessoas como oportunidades a explorar ou como obstáculos
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a eliminar. Eles estão tratando o povo como tratariam o
processamento de alimentos.
14:34

Isto é algo que você faz a fim de obter mais uso deles. Vamos
ver que algumas dessas outras nações também estão vendendo
essas pessoas para a escravidão. É assim que eles estão
tratando as pessoas ao seu redor. Por causa disso, no versículo
quatro, "O Senhor diz: "Mandarei fogo à casa de Hazael", que é
um desses reis da Síria, "Que devorará os palácios de BenHadad".

Hank Smith:

15:00

Então isso faria talvez o reino de Israel se sentir como, oh bom,
eles vão ter o seu.

Dr. Ryan Davis:

15:05

Sim. Quero dizer, acho isso terrível. Isso é horrível. É claro, eles
merecem o que estão recebendo.

Hank Smith:

15:10

Certo.

John Bytheway:

15:10

Damasco é a capital da Síria, dizemos que...

Dr. Ryan Davis:

15:14

Sim. E no versículo seis, passamos para outra nação,
começamos a ouvir sobre as cidades dos filisteus. Então,
começa com Gaza. Diz: "Por três transgressões de Gaza, e por
quatro, eu não vou recusar o castigo".

15:31

E lemos que eles levaram em cativeiro todo o cativeiro para
entregá-los à Edom. Então aqui eles fizeram prisioneiros de
guerra e vão vendê-los a Edom, que é outra nação próxima a
Judá.

Hank Smith:

15:48

Tão parecidos com os do Senhor, eles também vão ter o deles.

Dr. Ryan Davis:

15:52

Isso mesmo. Mais uma vez, eles estão tratando o povo de
Gilead como uma mercadoria que você vai e colhe e vende e
você faz isso para ganhar.

Hank Smith:

16:04

Tenho notado que em meu estudo das escrituras e em meu
estudo do evangelho através dos anos, que quando você trata
as pessoas como objetos, essa é uma das vezes em que o
Senhor vai reagir. Ele vai rugir como um leão.

16:16

Por exemplo, se você olhar a pornografia, está usando as
pessoas como objetos e tratando-as como se elas não tivessem
uma alma ou um futuro ou um passado ou pais. Isto me parece
que talvez não façamos coisas como esta. Não vendemos
pessoas, não as atacamos, mas às vezes podemos usar as
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pessoas como objetos. E temos que estar atentos a isso, não
fazemos isso.
Dr. Ryan Davis:

16:39

Isso mesmo. Acho que esta será uma das mensagens de Amós é
que o núcleo do que significa ser um discípulo de Jesus Cristo é
fazer das pessoas nosso foco. As pessoas não são um meio para
atingir um fim, as pessoas são o próprio fim. Isso é o que
estamos aqui para fazer, é cuidar das pessoas.

Hank Smith:

16:58

Eles não são uma mercadoria.

John Bytheway:

17:00

Acho que já ouvi dizer que você trata as pessoas como coisas e
coisas como pessoas. Aqui é Mórmon 8:39: "Por que vos
adornais com aquilo que não tem vida, tratando as coisas como
pessoas e ainda assim sofrendo os famintos, os necessitados, os
nus e os doentes".

17:17

E quero acrescentar em meu Livro de Mórmon: "Quem tem vida
e os aflitos para passar por você e não os notar". Portanto, eu
tenho à minha margem. Vocês tratam as coisas como pessoas e
tratam as pessoas como coisas. E parece que é exatamente isso
que Amos está dizendo aqui.

Hank Smith:

17:31

Então, Ryan, parece que ele vai continuar fazendo isso. Ele o faz
novamente no versículo nove. Ele faz novamente no versículo
11, estas são todas as nações ao redor de Israel e Judá?

Dr. Ryan Davis:

17:40

Sim, eles são todas as nações ao seu redor e ele continua
fazendo isso e eventualmente vai nos levar a Israel. Você vê em
Ammon, ele fala sobre a violência da guerra, que eles mataram
mulheres grávidas.

Hank Smith:

17:54

Esse é o capítulo 1:13.

Dr. Ryan Davis:

17:55

Sim. E no capítulo 2:1, ele se muda para Moab, e este também é
um interessante. Diz: "Por três transgressões de Moab e por
quatro, não retirarei o castigo porque ele queimou os ossos do
rei de Edom em cal". O que isto parece estar falando é que eles
trataram os antepassados dos edomitas desta maneira.

18:20

Que eles entraram em seus túmulos, tiraram seus ossos e os
queimaram. E diz que fizeram isso em cal ou em gesso.
Portanto, novamente, o gesso é algo que você pode usar. E o
que é interessante é que para as nações ao redor de Israel, os
ossos eram sagrados.
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18:37

Para muitas dessas nações, o estado dos ossos estava ligado ao
estado da pessoa na vida após a morte. O que é interessante é
que isto até irrita o Senhor, a forma como os moabitas trataram
os direitos dos antepassados dos edomitas. Isto é algo que o
enfurece, que seu tratamento com os mortos.

Hank Smith:

19:00

Isso é interessante porque nenhuma dessas pessoas é israelita
ainda, mas o Senhor ainda está falando sobre eles. Ele ainda
está preocupado com tudo o que eles estão fazendo. Isto é
interessante para mim que não estamos nos concentrando
apenas em Israel como se você fosse o centro do palco aqui. Ele
está observando o mundo inteiro.

Dr. Ryan Davis:

19:15

Isso mesmo. No versículo quatro, e é aqui que começamos a
nos concentrar em Judá. Não é bem Israel, este é o reino do sul,
mas diz: "Por três transgressões de Judá, e por quatro, não
retirarei o castigo lá porque desprezaram a lei do Senhor e não
guardaram seus mandamentos".

19:35

Agora não elabora e explica bem, mas devemos entender que o
que aconteceu aqui está mais ou menos no mesmo nível do que
ele já chamou essas outras nações para fazer, que elas tomaram
pessoas como escravas, venderam, maltrataram, mataram
pessoas, desonraram os mortos.

19:56

Eles têm tratado as pessoas desta maneira e ele é meio que
equiparado a não seguir a lei do Senhor e não guardar seus
mandamentos com isso. Imediatamente pensamos, bem, que
mandamentos? O que eles não estão fazendo que seja tão
terrível comparado a isto?

20:10

E é aí que chegamos ao versículo sete, onde chegamos ele se
volta para Israel e vamos ouvir exatamente o que fez o Senhor
bramir em primeiro lugar. No versículo seis, ele diz: "Por três
transgressões de Israel, e por quatro, não vou recusar o castigo
porque venderam os justos por prata e os pobres por um par de
sapatos".

20:37

Mas há muitas coisas acontecendo aqui. Uma, ouvimos falar de
como todas as outras nações trataram outros países, como eles
os exploraram. Mas agora nos voltamos para Israel e
descobrimos que Israel está fazendo a mesma coisa, mas não
para um cativo estrangeiro.

20:55

Eles estão fazendo a mesma coisa com seu próprio povo.
Quando ouvimos falar sobre eles vendendo os justos por prata
ou os pobres por um par de sapatos, estamos pensando na
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dívida, na escravidão. Assim, no mundo antigo, se era preciso
pedir dinheiro emprestado, não havia bancarrota.
21:13

Se você não pudesse pagar, não poderia declarar falência. Se
você não pudesse pagar um empréstimo, então as
conseqüências poderiam ser seus familiares sendo vendidos
como escravos ou você mesmo sendo vendido como escravo.

21:29

No final desse verso, eles vendem os pobres por um par de
sapatos. Então digamos que você pegou dinheiro emprestado,
não pode pagar o suficiente por um par de sandálias, o que mais
uma vez, você está pensando em ir à Marinha Antiga e comprar
um par de chinelos de dedo baratos, isso não é uma soma muito
grande de dinheiro.

21:47

E mesmo que essas pessoas não pudessem pagar essa pequena
soma de dinheiro, elas seriam vendidas como escravas porque
novamente, essas pessoas estão vendo essas pessoas não como
alguém sofrendo que precisa de sua ajuda, mas como alguém a
explorar, alguém a quem tirar algum proveito.

Hank Smith:

22:05

Estas são pessoas honradas e inocentes. Quero dizer, não é
como se eles tivessem ido e emprestado 10.000 talentos do
Novo Testamento. A punição não se encaixa no crime.

John Bytheway:

22:15

Soa como todos aqueles pecados contra a caridade. Mais uma
vez, você está tratando as pessoas como coisas.

Dr. Ryan Davis:

22:20

Sim, o problema aqui é que as pessoas do pacto não estão
entendendo sua obrigação de ajudar a tomar conta das pessoas
ao seu redor. E, em vez disso, eles estão vendo os pobres como
alguém a ser explorado. Ou se você for para o próximo verso,
diz: "Aquela calça após o pó da terra na cabeça dos pobres".

22:41

Portanto, outra forma de traduzir isto é algo semelhante ao que
eles pisam na poeira, a cabeça dos pobres. Portanto, mais uma
vez, ou são oportunidades a explorar ou obstáculos a eliminar.

22:55

Se estiverem em seu caminho, basta pisar neles e eles se
desviam do caminho dos mansos. Os mansos aqui também
podem ser traduzidos como oprimidos. As pessoas que estão
sofrendo, tire-as do seu caminho. Se elas estiverem lá, mova-as
ou espezinhe-as.

23:11

Sim. E este é o povo do pacto do Senhor. Isto não é bom.

Hank Smith:
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Dr. Ryan Davis:

John Bytheway:

23:15

Eles não entenderam o que estão aqui para fazer. No versículo
oito também ouvimos que isto se traduz em seu
relacionamento com Deus. E é claro que seu relacionamento
com aqueles ao seu redor e seu relacionamento com Deus estão
muito ligados.

23:31

E diz no versículo oito, eles se deitam sobre as roupas
penhoradas por cada altar e bebem o vinho dos condenados na
casa de seu deus. E assim a palavra Deus lá é minúscula na
versão King James, mas também pode ser um G maiúsculo
porque a palavra hebraica por trás dela é Elohim.

23:54

Eles poderiam estar indo para o altar ou para a casa de Deus,
mas o problema é que eles estão indo e se banqueteando.
Assim, os templos também eram um lugar de celebração, de
banquete. E o que eles estão fazendo é deitar-se em roupas que
são levadas em penhor.

24:11

Portanto, se você pedir dinheiro emprestado e às vezes
precisaria depositar alguma garantia para mostrar que ou você
vai pagar isso de volta ou se não o fizer, isso vai ser tirado.
Alguém que não tem muito pode até mesmo lhe dar a camisa
de suas costas.

24:25

A pessoa que entregou sua roupa ao seu credor, o credor toma
isto e se deita sobre ela e celebra bebendo vinho e celebrando
na casa de Deus basicamente nas costas dos pobres. Esta é uma
situação difícil.

24:42

Então Amos se vê indo para uma nação onde eles estão
explorando as próprias pessoas que estão lá para ajudar a
cuidar. Um lugar onde eles não cuidam um do outro. Esta é uma
sobrevivência do tipo de sociedade mais apta, onde ninguém
tem as costas um do outro, onde você está apenas procurando
obter o que é seu e não se importa como isto vai afetar as
pessoas ao seu redor.

25:07

Poderia eu compartilhar o primeiro parágrafo do manual Venha
me seguir, porque eu adoro como ele diz isto. "Deus escolheu a
semente de Abraão para ser seu povo do pacto para que fosse
uma bênção para todas as pessoas, mas em vez disso, na época
do ministério de Amós, muitas das pessoas do pacto estavam
oprimindo os pobres e ignorando os profetas, tornando seus
atos de adoração vazios e sem sentido. É verdade que as nações
que os rodeavam também eram culpadas de grandes pecados,
mas isso nunca foi uma desculpa para o povo de Deus. Então
Deus enviou um pastor de Judá chamado Amós para pregar o
arrependimento ao reino de Israel".
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25:43

Então, como você disse, aqui estão todas essas outras nações.
Mas veja, você está fazendo isso onde você pode saber onde
um povo está, pela forma como eles tratam os pobres e os
indefesos. E é sobre isso que ele parece estar chamando-os para
fora.

25:55

Sim. E a razão pela qual Israel precisa ser diferente, e é aqui que
Amós pivota aqui ou o Senhor lembra Israel, por que eles
devem ser diferentes é por causa do que Deus fez por eles. E é
aqui que chegamos ao versículo nove, que ele vai para o
relacionamento deles com Deus.

26:14

Ele diz: "No entanto, destruí o Amorita antes deles". Ou seja,
estes são os cananeus, "cuja altura era como a altura dos cedros
e ele era forte como os carvalhos, mas eu destruí seus frutos de
cima e suas raízes de baixo". E também vos criei da terra do
Egito, e vos levei 40 anos através do deserto para possuir a terra
dos amorreus".

26:36

Isto nos lembra que a maneira como Deus começou seu
relacionamento com Israel foi através de um ato de amor e
libertação não conquistado. Que ele os resgatou da escravidão
egípcia, que eles estavam em cativeiro, que estavam sofrendo e
que Deus foi até eles porque precisavam de ajuda.

26:56

Ele os resgatou. Ele os socorreu e os tirou de suas provações e
os convidou a ajudar a tirar outras pessoas de suas provações.
Jesus, ele é o garoto no playground que nos salva do rufia. E
depois diz: "Você será meu amigo e me ajudará a resgatar
outras pessoas"?

Hank Smith:

27:23

Que estão sendo intimidados, sim.

Dr. Ryan Davis:

27:25

E isso é realmente o fundamento do que significa ter uma
relação de pacto com Jesus Cristo. Que nosso Pai Celestial e
Jesus Cristo nos alcancem em amor e libertação e depois de nos
resgatarem, digamos, se juntem a mim.

27:40

Ajude-me a encontrar pessoas que estão sofrendo e a ajudá-las
da mesma forma que eu ajudei você. Não espere que elas o
mereçam. Não espere que elas o mereçam. Apenas vá e ajudeos, não importa o que aconteça.

27:54

Que lição fantástica até agora. Quero dizer, sim, todos à sua
volta estão fazendo essas coisas terríveis, mas você deveria ser
diferente. Você deveria ser diferente. Você recebeu bênçãos
que eles não receberam.

Dr. Ryan Davis:

Hank Smith:
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28:08

Você não é diferente do que eles são neste momento. Você está
tratando as pessoas como objetos. E cara, esse exemplo de eu
te salvei quando você precisava de mim, quando você precisava
de ajuda. E por que você não está fazendo isso pelos outros?
Ryan, essa é uma lição fantástica desses dois primeiros
capítulos.

John Bytheway:

28:24

Eu gosto disso. Faça o que você me viu fazer. O: "Eu sou a luz
que vós me vereis fazer, o que vós me vistes fazer". O 3º Néfi
18. Gosto do que você disse, Ryan, o valentão te resgata e
depois diz: "Agora faça o que eu faço". Vamos resgatar os
outros. Vamos fazer a mesma coisa". Essa é uma boa maneira
de colocar as coisas.

Dr. Ryan Davis:

28:41

E isto me lembra muito basicamente o que o rei Benjamin
ensinou a seu povo quando ele fala de nossa dívida para com
Deus, que ele faz o melhor que pode. O rei Benjamin tenta
explicar a eles todas as coisas que Deus fez por eles. E mais uma
vez, pensando nas coisas em termos econômicos, porque
lembrar que o problema é que Israel está pensando nas pessoas
em termos de dólares e centavos.

29:06

O que você pode fazer por mim? Como você pode encher meus
bolsos? E o rei Benjamin usa uma espécie de analogia de
dólares e centavos quando diz: "Vocês sabem que mais, vocês
são servos não-lucrativos". No sentido de que Deus passa sua
vida servindo e abençoando e fazendo tudo o que pode para
cuidar de nós.

29:27

E a pergunta é: por quê? Na verdade, não há nenhum benefício
econômico para Deus. Ele não obtém muito com isso. Não o
tornamos mais rico no sentido cósmico. E penso nisto em
termos do nosso relacionamento com nossos filhos pequenos.
Eu tenho quatro filhas, 10 e mais novas.

Hank Smith:

29:45

Aposto que é um monte de filmes de princesas, Ryan.

Dr. Ryan Davis:

29:48

Isso mesmo. As crianças pequenas não estocam sua conta
bancária, não pagam sua hipoteca, não ajudam você a dormir à
noite, não tornam sua vida menos estressante. A pergunta é:
por que passamos toda nossa vida amando e servindo e
cuidando destes pequenos?

30:08

E a resposta é porque nós os amamos e isso torna a vida
significativa e bela. É disso que se trata a vida. E a mesma razão
pela qual Deus passa sua vida nos servindo e nos amando e
cuidando de nós se não pagamos a hipoteca, se somos servos
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não lucrativos é a razão porque Ele nos ama e nós fazemos sua
vida significativa e bela.

John Bytheway:

Dr. Ryan Davis:

30:33

E quando ele resgatou Israel da escravidão egípcia, quando ele
chegou até eles, tirando-os de uma situação terrível, ele está
ajudando-os a entrar num novo mundo. Acho que é isso que o
Livro de Mórmon diz ou significa quando diz que renascemos
espiritualmente, que entramos num mundo novo, um mundo
onde as pessoas se amam e cuidam umas das outras, não por
causa do que essa pessoa pode fazer por nós, mas porque eles
precisam de ajuda e nós estamos aqui.

31:02

E porque Jesus Cristo fez isso por nós, o que significa ser um
seguidor do pacto com Ele é fazer o mesmo por outros. Que
procuramos e encontramos pessoas que estão sofrendo e que
precisam de nossa ajuda e as resgatamos, independentemente
do que possam fazer por nós.

31:19

Sim. Foi recentemente articulado e enfatizado pelo Presidente
Nelson é o trabalho de salvação, fazendo o trabalho de
salvação. E costumávamos falar no tempo do Presidente Kimball
sobre a tripla missão da igreja e depois do Presidente Monson
que cuidava dos pobres e necessitados.

31:36

E alguém apontou isso, eu pensei, oh, é realmente verdade.
Porque neste momento a maneira como a obra de salvação foi
definida é viver o evangelho de Jesus Cristo, cuidar dos
necessitados, convidar a todos para vir a Cristo e unir as famílias
para a eternidade.

31:53

Alguém salientou que o primeiro é pessoal, mas todos os outros
estão concentrados nos outros. É viver o evangelho, é o que eu
tenho que fazer. Mas depois é cuidar dos pobres e necessitados,
isso são os outros. Convidar a todos para vir a Cristo, isso são
outros.

32:08

E unir as famílias para a eternidade, isso é uma espécie de
trabalho no templo que está nesta vida e na próxima. Agradeço
o foco que supostamente devemos ter nos outros, que parece
que Amós está falando aqui e é aí que eles meio que falharam.

32:22

Sim. Uma coisa que realmente me impressionou tanto que
aprendi com o Antigo Testamento é a importância dos
relacionamentos. Que é o relacionamento deles com Deus que
deve informar sobre o que é o relacionamento deles com
aqueles ao seu redor.
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32:39

E esse relacionamento com Deus começa com o amor. Começa
com cuidar de alguém porque ele precisa de ajuda. E é assim
que precisamos nos relacionar com aqueles que nos rodeiam.

John Bytheway:

32:51

Os dois grandes mandamentos começam ambos com as
mesmas três palavras, tu amarás.

Dr. Ryan Davis:

32:57

Sim. E você não pode amar alguém sem um relacionamento, ou
pelo menos amar alguém é mais benéfico para ele quando você
é seu amigo. Realmente a única coisa que você pode levar com
você para a próxima vida são seus relacionamentos.

33:14

É por isso que vamos para o templo. Fazemos relacionamentos
com Deus através de convênios e nos relacionamos com os
membros de nossa família. Todos os dias pensamos, o que vou
fazer, como minhas relações com as pessoas vão ser
fortalecidas? E estas duas coisas estão entrelaçadas.

33:29

Você não pode ter um relacionamento com Deus a menos que
você tenha bons relacionamentos com aqueles ao seu redor,
que você precisa para cuidar das pessoas.

33:38

E esta é uma das mensagens de Amós, é que estas pessoas vão
frequentemente ao templo, que muitas vezes estão tentando
fazer o que consideraríamos como um tipo de relacionamento
externo com Deus. Mas eles esqueceram que se eles realmente
querem adorar ao Senhor, eles têm que cuidar das pessoas.

33:57

Uau, isso é ótimo. Se você realmente quer adorar ao Senhor,
você tem que cuidar das pessoas. Você pensa como Elder
Holland, Ryan. Em outubro de 2014, em uma conferência geral
chamada Are We Not All Beggars? Citando o rei Benjamin, como
você fez, Elder Holland diz: "Ao longo da história, a pobreza tem
sido um dos maiores e mais difundidos desafios da humanidade.
É óbvio que o preço é normalmente físico, mas os danos
espirituais e emocionais que ela pode trazer podem ser ainda
mais debilitantes. Em todo caso, o grande Redentor não fez um
apelo mais persistente do que nos unirmos a ele para aliviar
este fardo do povo. Como diria Jeová, ele julgaria duramente a
casa de Israel porque o despojo dos necessitados está em suas
casas".

34:43

Um pouco mais tarde ele diz: "Em nossos dias, a Igreja
restaurada de Jesus Cristo ainda não havia visto seu primeiro
aniversário quando o Senhor ordenou aos membros que
olhassem para os pobres e necessitados e administrassem a sua
ajuda, para que eles não sofressem". Note o tom imperativo

Hank Smith:
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dessa linguagem, que eles não sofrerão. E então ele diz: "Essa é
a linguagem que Deus usa quando fala a sério".

Dr. Ryan Davis:

35:07

Acho que atingimos o coração desta mensagem aqui. E Ryan, eu
notei, ele diz: "Eu te tirei do Egito". Criei profetas para você, e
veja o que você fez com eles. Você conseguiu que os nazaritas
rompessem seus votos. Você disse aos profetas, pare de
profetizar. Não profetizem". Esse é o versículo 12.

35:24

Sim, isso nos leva de volta ao motivo pelo qual o leão está
rugindo. Deus, como disse Elder Holland: "Quando ele fala sério,
essa é a linguagem que ele usa". E aqui o leão está rugindo
porque isto está realmente no centro do evangelho de Jesus
Cristo está cuidando das pessoas.

35:41

Não é apenas algo que se faz ao lado. Acho que às vezes
pensamos: oh, eu posso viver o evangelho em meu quarto.
Posso ler minhas escrituras, dizer minhas orações e fazer o que
preciso fazer, mas isso é um prelúdio para o trabalho de
salvação. E o trabalho de salvação é literalmente ajudar as
pessoas, resgatando-as de tempos difíceis.

36:03

Se saltarmos para Amós 5, há duas palavras que são realmente
importantes para o que significa viver uma relação de pacto
com Deus. Então, em Amós 5:7, voltaremos a isto, estamos
meio que tirando isto do contexto, mas ele está se dirigindo, é
claro, ao reino do norte aqui.

36:21

Ele diz: "Vós que transformais o julgamento em absinto, e
deixais a justiça na terra". Portanto, as duas palavras sobre as
quais queremos falar são julgamento e retidão. Portanto, diz
que eles transformaram o julgamento. A palavra aqui que eles
estão traduzindo, acho que talvez seja melhor traduzir como
justiça.

36:41

Então a palavra justiça, e eles mudaram isso para ao invés de
ser algo que é uma bênção, eles a mudaram para absinto, algo
que é amargo e reto. E em vez de estar aqui para abençoar o
mundo, eles em vez disso a negligenciaram ou a deitaram
abaixo.

37:00

Estas duas palavras justiça e retidão, significam um pouco
diferente em um contexto do Antigo Testamento do que
significam para nós. Assim, para colocar isto em um pouco de
contexto, quando pensamos em retidão, geralmente tendemos
a pensar apenas, estou guardando os mandamentos. E isso é
uma parte da retidão.
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37:19

Mas retidão no contexto do Antigo Testamento significa mais
ter relacionamentos corretos com aqueles ao seu redor, um
relacionamento correto com Deus e um relacionamento correto
com as pessoas. E a maneira como você tem um
relacionamento correto é cuidando das pessoas que estão
sofrendo, ajudando-as e estando lá por elas.

37:43

E no Velho Testamento fala-se muito de Deus como justo. E a
razão pela qual Ele é justo é porque Ele ajuda aqueles que
sofrem. Uma das maneiras de pensar sobre retidão, e vamos
saltar de Amós por apenas um pouquinho aqui, esperemos que
isso seja permitido. Mas se formos ao Salmo 98:2.

Hank Smith:

38:05

Vamos verificar nosso livro de regras Hank Smith só para ter
certeza.

John Bytheway:

38:08

Certo.

Hank Smith:

38:09

Quais são os estatutos sobre isso?

John Bytheway:

38:11

Sim.

Hank Smith:

38:13

Onde estamos indo, você disse?

Dr. Ryan Davis:

38:15

Salmo 98:2. Uma das coisas que vamos ver é que a retidão é
muitas vezes emparelhada com a palavra salvação. Assim, em
98:2 diz: "O SENHOR deu a conhecer sua salvação; sua justiça
manifestou abertamente aos olhos dos pagãos". E assim você
pode ver que há um parênteses nesse versículo e que está
separado ali por um cólon logo após a salvação.

38:45

Mas o Senhor deu a conhecer sua salvação, por isso a está
dando a conhecer. E então diz: "Sua justiça ele mostrou
abertamente aos olhos das nações ou dos pagãos". Isso são
duas palavras. Retidão e salvação são sinônimos nesse versículo.

39:00

A razão de serem sinônimos é porque a retidão nos move a
resgatar e a salvar aqueles que precisam de ajuda. E no Antigo
Testamento, quando você vê a palavra salvação, eles não estão
falando apenas de serem salvos no último dia, estão falando de
serem resgatados de qualquer julgamento, de qualquer
problema, de qualquer coisa que estamos passando.

39:26

Para Deus, ser alguém justo significa que Ele quer resgatá-lo e
tirá-lo de toda situação que é difícil e onde você está sofrendo.
É por isso que Deus é justo.
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Hank Smith:

39:42

E estas pessoas estão fazendo exatamente o contrário. Eles
estão explorando aqueles que estão nestas posições. Não é à
toa que o leão está rugindo.

Dr. Ryan Davis:

39:49

Eles esqueceram o que realmente significa retidão. Na verdade,
eu amo o caminho no Salmo 34, esta é uma escritura bem
conhecida. No Salmo 34:18, ela diz: "O SENHOR está perto dos
que têm o coração partido; e salva os que têm o espírito
contrito". Às vezes pensamos nisso em termos positivos, mas
para ter seu coração partido e seu espírito esmagado, você é
alguém que está em um lugar realmente difícil.

40:22

Você é alguém que está sofrendo e precisa de ajuda, você
precisa de cura. Mas diz aqui neste versículo que o Senhor está
perto, ele está perto daqueles que se sentem assim. E isso é
porque ele é justo. Isso é porque ele salva esse tipo de pessoas
e é isso que ele pede ao seu povo do pacto que faça.

40:41

Ele diz: "Trabalhe ao meu lado". Estou aqui em baixo fazendo o
meu melhor para amarrar os corações partidos, libertando os
cativos, ajudando aqueles que precisam de ajuda". E eu preciso
de ajuda. O campo já está branco para colher, como diz a
Escritura. Há pessoas sofrendo neste momento que precisam da
nossa ajuda. Não é preciso esperar três meses até a colheita.

41:04

Há pessoas que precisam de ajuda. E é isso que ele nos pede
que façamos como seus seguidores do pacto, que trabalhemos
ao seu lado para levar a justiça ao mundo. Nós não fazemos isso
sentados de braços cruzados. Fazemos isso encontrando
pessoas e saindo e fazendo o melhor para tirá-las de
circunstâncias difíceis e sendo seus amigos, dando-lhes amor,
esperança, encorajamento.

Hank Smith:

41:27

Isto é fantástico, Ryan. Eu quero ir e perguntar aos meus
vizinhos como eles estão se saindo agora. Quero ir bater às
portas e dizer: "Ei, como vão as coisas? Como eu posso ajudar?"

John Bytheway:

41:38

Esta idéia de retidão sendo relações corretas com Deus e com
outras pessoas, eu escrevi que à minha margem. Porque eu
estava pensando em como o discurso do rei Benjamim foi
novamente uma mudança de paradigma, talvez para eles
dizerem, quando você está a serviço de seus semelhantes, você
está apenas a serviço de seu Deus.

42:01

Em outras palavras, se quiséssemos, poderíamos dizer, este
mundo é tão perverso e as coisas estão ficando tão obscuras e
mundanas, vamos nos esconder. Vamos levar todos os nossos
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livros sagrados e vamos construir uma fortaleza em algum lugar
e nos esconder. Isso não é justiça, isso não é servir a ninguém,
isso não é ajudar a ninguém. Não podemos ser uma luz para o
mundo se estivermos nos escondendo deles.
42:22

E assim eu adoro como o rei Benjamin diria: "Não é assim que
se serve a Deus". A maneira como vocês servem a Deus é
servindo uns aos outros", e nos faz saber que temos que estar
no mundo. Não devemos ser do mundo, mas devemos ter
relacionamentos corretos com as pessoas. Agradeço o que você
acrescentou às minhas notas de rodapé, Ryan.

Hank Smith:

42:40

Sim, essa foi uma visão fantástica.

Dr. Ryan Davis:

42:42

E é interessante como você estava dizendo que isso me lembra
não só a maneira como servimos a Deus ajudando e cuidando
das pessoas, o rei Benjamin também nos ensina, é assim que
nos arrependemos também.

42:54

Ele diz em Mosias 4,26: "E agora, por causa das coisas que vos
falei, isto é, por causa de reter a remissão de vossos pecados de
dia para dia, para que andeis sem culpa diante de Deus".
Portanto, podemos pensar em reter uma remissão de seus
pecados e pensar no arrependimento.

43:11

E ele diz: "É assim que você vai fazer isso". Ele diz: "Eu gostaria
que você transmitisse sua substância aos pobres". Cada homem
de acordo com o que tem, como alimentar os famintos, vestir os
nus, visitar os doentes e administrar para seu alívio tanto
espiritual como temporalmente, de acordo com suas
necessidades".

43:28

Portanto, nesse sentido, se estamos servindo a Deus, estamos
cuidando das pessoas. E isso também é o que é o
arrependimento. Uma coisa que me agrada nisso é o
arrependimento não é apenas pensar, oh cara, eu estraguei
tudo e o que preciso fazer de diferente?

43:44

Arrependimento é pensar, o que está acontecendo na vida da
minha família? Como posso ajudá-los? O que está acontecendo
na vida do meu vizinho? O que posso fazer para ser parte da
solução?

43:55

O que posso fazer para trabalhar melhor ao lado de Jesus Cristo
no levantamento dos filhos de Deus neste mundo? Porque o
arrependimento não é apenas afastar-se de algo, é colocar algo
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em seu lugar. E o que nós colocamos em seu lugar? Colocamos
a retidão e é disso que se trata a retidão.
John Bytheway:

44:13

Hank, preciso ir me arrepender. Por que vocês não seguem em
frente?

Hank Smith:

44:16

Sim. Tenho algumas pessoas para cuidar. Sim. Sim, o que
estamos fazendo sentados conversando? Vamos fazer uma
pausa e vamos cortar alguns gramados e ir apanhar algumas
folhas.

John Bytheway:

44:29

De qualquer forma, grandes intuições. Obrigado.

Dr. Ryan Davis:

44:32

Portanto, falamos sobre o aspecto de justiça dessa palavra, mas
o outro aspecto também é justiça. Pensamos um pouco
diferente sobre a justiça em nossa cultura. Tendemos a pensar
em justiça no sentido de apenas punir um malfeitor. Chamamos
a justiça, geralmente pensamos em alguém que recebe o que
merece, mas justiça é mais do que isso.

44:55

Inclui esse aspecto, mas é mais do que isso no Antigo
Testamento. Portanto, se formos aos Salmos e voltarmos a
Amós, mas esta é uma maneira de ajudarmos a entender as
palavras que Amós está usando para nos ensinar. Mas se
formos ao Salmo 146, este é um belo Salmo.

45:10

Fala sobre as coisas que o Senhor faz por nós. E soa muito como
a lista que o rei Benjamin acabou de listar do que devemos fazer
pelas outras pessoas. Mas se formos ao Salmo 146:7, e isso
começa a falar do Senhor que executou o julgamento para os
oprimidos.

45:30

E essa palavra julgamento é nossa mesma palavra justiça. Ele faz
justiça para os oprimidos. E, claro, pensamos em julgar e este
tipo de coisas em termos negativos. Hoje em dia dizemos: "Oh,
não me julgue". Mas no Antigo Testamento julgar alguém
significa fazer com que a justiça aconteça.

45:51

Portanto, se você está julgando os oprimidos ou está fazendo
justiça para eles, você está protegendo-os. Você está se
certificando de que eles não sejam abusados ou aproveitados. E
voltamos a pensar em Amós, onde as nações ao redor de Israel
estão usando e abusando do povo ao seu redor para seu
próprio benefício, mas Israel é suposto ser diferente.

46:14

Israel é suposto proteger. Israel é suposto ser o povo que está
cuidando dos oprimidos, que está cuidando das pessoas à
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margem que não estão incluídas, daquelas que podem ser
vulneráveis e das quais se pode tirar proveito.

Hank Smith:

46:29

E as pessoas do pacto do Senhor devem estar lá para protegêlas e para garantir que elas não sejam aproveitadas, para
garantir que lhes seja dada justiça. Quando penso, novamente,
quando Jesus em As Bem-aventuranças, quando falou daqueles
que têm fome e sede de retidão, também podemos pensar
nisto em termos de alguém que está esperando alguém para se
importar com eles.

46:58

Alguém está esperando que alguém mostre justiça a eles. Eles
estão famintos e sedentos à procura de alguém. E a razão pela
qual Jesus diz que abençoados são vocês, se têm fome e sede
de justiça é porque é isso que as pessoas do pacto do Senhor
estão aqui para fazer pelo mundo.

47:18

Estamos aqui para encontrar aqueles que estão famintos e
sedentos e para lhes dar isso através de nossa amizade, através
de nosso amor, através de nosso serviço, estando lá para eles
como eles precisam. Se você estiver com fome, nós o
alimentaremos. Se você estiver nu, nós o vestiremos. Se você
estiver doente, nós o curaremos. E este tipo de coisas, isto é o
que as pessoas do pacto do Senhor estão aqui para fazer pelo
mundo.

47:47

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

00:01

Bem-vindo à parte dois do Dr. Ryan Davis, Amos e Obadiah.

John Bytheway:

00:05

Você sabe o que isso me faz lembrar? As parábolas em Mateus
25. A última está separando as ovelhas e os cabritos. E é fácil
pensar em ovelhas, cabras, justas, perversas. Mas quando você
realmente olha para isso, são aqueles que serviram e aqueles
que não serviram. É um tipo mais específico de reto ou
malvado. Quando vemos nós os nus e medrosos ou na prisão e
alimentados. E então o oposto também está lá dentro. E na
medida em que o fizestes a um dos menores destes, a mim o
fizestes. Mas então também diz, na medida em que não o
fizestes, não o fizestes a mim. E não se trata apenas de
perversidade/direitos, as ovelhas e os cabritos, trata-se de
servir às pessoas. Essa parábola é mais forte quando você
percebe que se trata de cuidar dos outros.

Dr. Ryan C. Davis:

00:53

Isso é excelente. Assim, no Antigo Testamento, eles usam a
idéia de justiça e retidão como o próprio propósito do que as
pessoas do pacto do Senhor estão aqui para fazer. Assim, em
Gênesis 18:19, fala sobre uma das razões pelas quais Abraão foi
escolhido é porque ele vai percorrer o caminho do Senhor,
fazendo justiça e retidão. E isto é o que estamos aqui para fazer
pelo mundo. Estamos aqui para fazer do mundo um lugar
melhor, como disse Jesus, certo? Nós somos o sal da terra. Que
o mundo inteiro deveria saber um pouco melhor, porque
estamos aqui. Não se preocupe com a pressão alta ou qualquer
outra coisa. Vai ter um sabor melhor.

01:34

E nós estamos aqui para fazer a diferença no mundo. E isso me
faz lembrar, há uma citação de Elder Holland da conferência de
abril de 2020, onde nesta palestra se chama Um Perfeito Brilho
de Esperança. Ele fala sobre as bênçãos do evangelho nos
últimos 200 anos, a partir de 1820 da primeira visão sobre quais
bênçãos maravilhosas a restauração trouxe ao mundo. E então
ele olha para frente e pensa, que outras bênçãos, o que os
próximos 200 anos trarão para o mundo? E eu amo o que ele
diz, isto é apenas parte disso. Mas ele diz: "Assim, nosso olhar
para 200 anos de bondade de Deus para o mundo". Mas o que
dizer de nosso olhar para o futuro, ainda temos esperanças que
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ainda não foram cumpridas, mesmo enquanto falamos".
Estamos travando uma guerra de mãos atadas com a COVID-19.
E ele diz mais tarde, quando tivermos conquistado isto, e o
faremos, que possamos estar igualmente empenhados em
libertar o mundo do vírus da fome, libertando os bairros e as
nações do vírus da pobreza.
02:44

Que possamos esperar das escolas onde os alunos são
ensinados, e não apavorados, que eles sejam fuzilados. E para o
dom da dignidade pessoal, para cada filho de Deus não
maculado por qualquer forma de preconceito racial, étnico ou
religioso, a base de tudo isso é nossa implacável esperança de
uma maior devoção aos dois maiores de todos os
mandamentos. Amar a Deus guardando seus conselhos e amar
nosso próximo mostrando bondade e compaixão, paciência e
perdão. Estas duas diretrizes divinas são ainda e para sempre a
única esperança real que temos para dar a nossos filhos um
mundo melhor do que aquele que eles agora conhecem. "Isso é
poderoso, é claro, de uma forma que só a Holanda dos Anciãos
pode ser. Mas o que me impressionou sobre isso foi quando
pensamos nas bênçãos do evangelho para o mundo, eu nem
sempre penso nessas coisas. E o que o Élder Holland nos diz é
que as grandes questões do nosso mundo, da pobreza, do
racismo, da fome, de manter as pessoas seguras, estas são as
questões para os discípulos de Cristo.

04:00

Se há alguém neste mundo que deveria enfrentar estas
questões de frente, são aqueles que fizeram uma relação de
aliança com seu Pai Celestial e com Jesus Cristo. Isto é o que
estamos aqui para fazer e isto é o que o Senhor está tentando
ensinar através de Amós ao povo do reino do norte de Israel
que você é diferente. Vocês foram escolhidos, vocês foram
resgatados da escravidão egípcia para que sentissem como é o
verdadeiro amor e vocês vão levar esse amor ao mundo,
resgatando as pessoas em seus momentos difíceis. E quando as
pessoas sentirem esse amor, elas vão querer se unir a nós. Eles
vão dizer, sabe de uma coisa? Eu quero fazer parte disto. Eu
quero fazer algum bem neste mundo. Como eu me envolvo?
Por que você é assim? E podemos dizer-lhes, eu sou assim
porque isto é o que Deus fez por mim.

04:51

É por isso que eu faço isso. E então as pessoas virão a Cristo.
Elas sentirão não apenas o nosso amor, mas também o dele e
quererão fazer isto pelos outros. No Antigo Testamento, eles
falam sobre esta justiça e retidão. No Livro de Mórmon, eles
usam uma linguagem um pouco diferente. Eles falam
freqüentemente em fazer o bem. E eu acho que estas são as
mesmas idéias, as do rei Benjamin, falamos muito sobre o rei
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Benjamin. E acho que isso tem muita aplicação no que estamos
aprendendo aqui em Amós. Que o povo do rei Benjamim,
depois de ter sentido a bondade de Deus quando se deu conta
do que Deus fez por eles, diz que o espírito do Senhor havia
mudado seus corações. Eles não tinham mais disposição de
fazer o mal, mas de fazer o bem continuamente. E isso é o que
significa ser um discípulo. Que nós percebemos o que Deus fez
por nós e agora queremos fazer o bem pelos outros. Queremos
estar ao lado de Jesus, ajudando-o a fazer o bem aqui neste
mundo.
John Bytheway:

05:50

Penso na conversa que o Presidente Nelson deu em maio aos
jovens adultos solteiros. Lembro-me que no final ele falou sobre
essas três identidades. Você é um filho de Deus, é um filho do
pacto e é um discípulo de Cristo. Isso soa como o que Amós está
nos ensinando, o que o rei Benjamim está nos ensinando. Isto é
o que significa ser um discípulo. Como você disse, isto é o que
Jesus fez. Isto é o que devemos fazer.

Hank Smith:

06:18

E eu notei Ryan, o resto dos dois é que o Senhor está infeliz e há
conseqüências que vêm para Israel.

John Bytheway:

06:26

Depois do rugido.

Hank Smith:

06:28

Sim.

Dr. Ryan C. Davis:

06:29

Essa é uma das coisas que Amos está aqui... Quero dizer, o
Amos é um tipo de mau rap como sendo uma desgraça e
tristeza. Ele é um pouco como o pobre Jacob, a quem é dada a
difícil tarefa de dizer-lhes tudo o que eles estão fazendo de
errado. E não parece haver muita cereja ou revestimento de
açúcar no que está acontecendo.

John Bytheway:

06:50

Alguns de vocês subiram para ouvir a palavra agradável de
Deus, a palavra que cura a alma ferida. E eu tenho que ampliar
as feridas daqueles que já estão feridos. Vocês não sentem por
Jacob por causa disso? Eu tinha outra conversa preparada, mas
tenho que dar esta.

Hank Smith:

07:06

E agora Amos também. Eu odiaria dar esta mensagem. Você
deveria ter sido diferente. Você não era, então aí vem a
destruição. Estas terríveis conseqüências estão chegando. O
resto do livro é assim porque já passamos uma hora aqui e
estamos em dois capítulos. Portanto, quero ter certeza de que
cobriremos qualquer coisa que possa ser diferente no resto do
livro. Mas é isso realmente o que o resto da mensagem é? É
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esta desgraça e tristeza que está vindo porque eles não estão
sendo diferentes.
Dr. Ryan C. Davis:

07:35

A maior parte da mensagem é que seu relacionamento com
Deus deve torná-lo diferente e não o fez. Mas é claro, mesmo
nessa negativa... Colocando dessa forma, ainda há tanta coisa
que podemos colher disso que podemos entender o que isso
significa.

Hank Smith:

07:55

Eu notei em minha leitura Ryan, que no capítulo quatro ele as
chama de vacas gordas...

John Bytheway:

08:00

Kine-

Hank Smith:

08:01

Capítulo quatro, versículo um. Sim, diz ele, Ye kine de Bashan. E
eu fiquei tipo, o que isso significa? Então eu fui e olhei para o
centro da Bíblia apenas para ver como outras traduções liam
isso. E ela apenas diz a nova tradução viva, escutem-me, suas
vacas gordas que vivem em alguma área. Eu não sabia que era
isso que significava. Desculpe, eu não queria interromper, mas
eu estava tipo, whoa, isso é interessante. Vocês oprimem os
pobres, esmagam os necessitados, mas ainda assim estão se
alimentando. Eu posso dizer.

Dr. Ryan C. Davis:

08:33

Sim, sim. Se passarmos ao capítulo cinco, versículo 14, nos é
dito que procuremos o bem e não o mal para que você viva para
que o Senhor, o Deus dos Exércitos, esteja com você como ele
falou.

Hank Smith:

08:46

Portanto, ainda há uma chance para aqueles que querem se
arrepender.

Dr. Ryan C. Davis:

08:50

E isso está sempre no Antigo Testamento. Não importa o quão
terríveis as coisas possam parecer, que há sempre uma chance
de mudar as coisas ao redor. Nada está sempre bem definido.
Quero dizer, eu sempre penso em Jonas, que eu acho que ele
profetizou a Ninevah que em 40 dias você vai ser destruído e
então o povo se arrepende e Deus gosta, Oh, que bom, não
vamos fazer isso. Sim, vocês o fizeram.

John Bytheway:

09:14

E isso meio que insetos Jonas. Ele é como, isso foi fácil demais.

Dr. Ryan C. Davis:

09:21

Sim. Acho que se formos apenas reiterar, se começarmos no
versículo quatro do capítulo cinco de Amós. Diz: Pois assim diz o
Senhor à casa de Israel: Buscai-me a mim e vivereis. Isto é o que
Ele lhes diz: procurem-me. A questão é como. O que eles
fizeram é, no versículo cinco ele diz: Não busqueis a Betel nem
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entreis em Gilgal. E estes são, naturalmente, nossos lugares de
culto, lugares no reino do norte para onde eles iriam. O
problema é que eles vão a esses lugares, eles não vão encontrar
Deus. Eles vão por outra razão. Porque para eles a adoração é ir
ao seu santuário e celebrar e fazer o que está lá e isso é o seu
relacionamento com Deus. Mas Deus está tentando ajudá-los a
entender, e é disso que temos falado e é aqui que vem o
versículo sete e Ele diz: "Mas vós que transformais o julgamento
em absinto e deixais de lado a justiça na terra".
10:23

Portanto, se você realmente quer ter um relacionamento
comigo, então você precisa começar mostrando justiça e
retidão para com aqueles ao seu redor. É assim que você vai me
encontrar. Uma das imagens que eu amo no versículo 24 deste
mesmo capítulo, diz ele, mas deixe o julgamento, e novamente
esta é a nossa palavra justiça aqui. Deixe o julgamento correr
como águas e a retidão como uma corrente poderosa. Temos ali
um paralelismo, temos um poderoso riacho paralelo às águas. E
a idéia é que justiça e retidão são constantes na vida de um
discípulo, porque uma corrente poderosa é diferente de um
wadi. Por isso, em Israel, muitas vezes eles têm rios que correm
apenas durante parte do ano. Se você é um desses wadis onde
você sabe, oh, ele estará lá quando os tempos estiverem certos
e quando as condições forem favoráveis, haverá alguma justiça,
haverá alguma justiça.

John Bytheway:

11:26

A nuvem irrompe de vez em quando.

Dr. Ryan C. Davis:

11:29

Portanto, o povo do pacto de Deus precisa se certificar de que a
justiça e a retidão estejam sempre presentes. Não somos
discípulos do tempo justo, estamos lá o tempo todo, não
importa o que aconteça.

John Bytheway:

11:41

Isto me faz lembrar de quando olhamos para Isaías, você se
lembra de Hank. Então tua paz deveria ser como um rio e tua
justiça como os caminhos do mar. E nós até falamos sobre essa
idéia, os caminhos do mar, apenas constantes e nunca
cessantes. Mas eu gosto da comparação entre um wadi e um rio
e wadi é w-a-d-i. Há uma nuvem que irrompe, então a água
corre e então ela pode correr apenas por um dia ou dois por
mês ou algo parecido.

Hank Smith:

12:10

E depois se foi. Sim, a estação das chuvas. Sim, a estação das
chuvas.

John Bytheway:

12:13

Essa é uma boa comparação. Um wadi versus um rio.
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Dr. Ryan C. Davis:

12:16

E mais uma vez nos traz de volta aos ensinamentos de Cristo
sobre a quem mostramos julgamento ou justiça e retidão. E
quando o fazemos, se formos a Mateus cinco e ao Sermão da
Montanha, e penso que este é o contexto onde obtemos aquele
mandamento de ser vós, portanto, perfeitos como vosso pai
que está no céu é perfeito. E é claro que essa palavra perfeito
significa completo. E acho que uma das maneiras de ler isto é
que precisamos ser completos em nosso amor. Não parcial, mas
amar todas as pessoas o tempo todo. Porque no versículo 43
desse capítulo diz: "Ouvistes que foi dito que amarás o teu
próximo e odiarás o teu inimigo".

13:04

Mas eu vos digo, amai vossos inimigos. Abençoai aqueles que
vos amaldiçoam, fazei bem aos que vos odeiam. Rezai por eles
que apesar de vos usarem e vos perseguirem, para que sejais
filhos de vosso pai que está no céu, pois ele faz nascer seu sol
sobre o mal e sobre o bem e envia chuva sobre os justos e os
injustos. Então, novamente, essa imagem da água, certo? Deus
está aqui fornecendo chuva a todos e da mesma forma que nós
precisamos fornecer amor, justiça e retidão a todos o tempo
todo. Agora não somos parciais.

Hank Smith:

13:41

Adoro que Jesus use o tempo para falar de retidão. Ele é como,
dar uma olhada ao redor. O sol está nas nuvens, a chuva está
em todos. Vamos ser como o tempo e Deus controla o tempo,
vamos ser como ele. Eu tenho que pensar que esse é um
exemplo clássico.

John Bytheway:

13:56

E eu acho que a chuva, eu não sei, Ryan me corrige se eu estiver
errado, mas eu acho que nós, numa cultura ocidental, podemos
pensar no dia perfeito como se uma nuvem no céu não tivesse o
sol no meu olho, certo? Mas em um deserto, você quer a chuva,
não quer quando ele manda chuva. E a outra coisa em que eu
estava pensando é que ouvi o Dr. John Lund dar uma palestra
sobre esses últimos versos sobre ser vós, portanto, perfeitos no
contexto. Não soa exatamente o mesmo no Livro de Mórmon,
mas aqui soa como o ser vós, portanto, perfeito, é sobre ser
perfeitamente amoroso. Como você acabou de dizer, mandar
chuva sobre o justo e sobre o injusto em Mateus cinco soa mais
como é como amamos os outros é o ser, portanto, perfeito.

Dr. Ryan C. Davis:

14:39

Sim. E em Lucas seis há ensinamentos semelhantes ao que
encontramos no Sermão da Montanha e em Lucas capítulo seis
versículos 35 a 36 é esse mesmo ensinamento e diz: "Amai os
vossos inimigos e fazei o bem e não esperais por nada
novamente". E vossa recompensa será grande e sereis os filhos
dos mais elevados. Porque ele é bondoso para com os ingratos
e para com os maus, sede, portanto, misericordiosos como
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vosso pai também é misericordioso. Assim, em Lucas, ao invés
de perfeito, ele diz misericordioso. Portanto, acho que essa
também é uma boa maneira de entender a escritura da
perfeição. Podemos inserir ali misericordiosos.
John Bytheway:

15:19

Todo o acabamento completo, acho que é o que diz a nota de
rodapé. Ótimo material.

Dr. Ryan C. Davis:

15:24

Porque muitas vezes penso, quero dizer pelo menos para mim
em minha vida, se eu passar minha vida tentando ser perfeito,
vou falhar todas as vezes e provavelmente me sentir pior
depois. Mas se eu passar minha vida tentando amar as pessoas
e cuidar delas, provavelmente ainda vou falhar tanto quanto eu,
mas vou ser melhor e o mundo vai ficar melhor por isso.
Quando esse sentido, é uma tarefa igualmente inatingível ou
uma tarefa igualmente difícil amar seus inimigos e estar lá para
mostrar justiça e retidão a todos. É uma tarefa muito difícil, mas
é uma tarefa que vai tornar o mundo melhor.

John Bytheway:

16:09

Os versículos pouco antes de Mateus 5:48 são tão bons, pois se
amais somente aqueles que vos amam, que recompensa fazeis?
Nem mesmo os publicanos... era como se os cobradores de
impostos pudessem fazer isso. Não é mesmo? E se você saúda
seu irmão e só o que faz mais do que os outros? Quero dizer,
qualquer um pode ser... Algumas pessoas são mais fáceis de
amar do que outras. Acho que é isso que ele está dizendo ali.
Portanto, seja perfeitamente amoroso, seja portanto perfeito.

Dr. Ryan C. Davis:

16:36

E isto nos leva de volta a Amos. Se só estamos tendo
relacionamentos com pessoas porque elas têm algo a nos
oferecer, então não estamos sendo verdadeiros discípulos de
Cristo porque Jesus Cristo é o grande exemplo de que Ele nos
resgatou do pecado e da morte antes que pudéssemos fazer
qualquer coisa para merecê-lo. E isto nos ajuda a entender seu
caráter. Eu adoro pensar em termos e coisas em termos de
transação. O Élder Christofferson, na última conferência, falou
sobre o fato de que Deus não é uma máquina de venda
automática cósmica e uma máquina de venda automática é o
maior exemplo de como é um relacionamento transacional. Eu
coloco meu dinheiro, você me dá meu refrigerante e nós
estamos a caminho. Eu não me importo muito com a máquina,
mas um relacionamento real se importa com a pessoa, não com
o que ela vai lhe dar.

Hank Smith:

17:31

Uau. Isso é muito bem dito. Eu queria talvez comparar dois
versos, se não houver problema. Amós 3:7, certamente o
Senhor Deus não fará nada além de revelar seu segredo aos
seus servos, os profetas. Parece que, Ryan, o que você está
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dizendo é que o leão rugiu e ele me chamou, Amós está
dizendo, e ele me revelou o que ir e dizer. E então eu olho para
a reação. Eu olhei para Amós 7:12, não sei quem é este,
Amazias diz a Amós, Oh tu vidente, vai fugir para a terra de Judá
e lá comer pão e profetizar lá, mas não profetizes mais aqui. É
esse o tipo de reação que Amós recebe da maior parte de
Israel? Oh, vidente, foge, vai embora.
Dr. Ryan C. Davis:

18:20

Sim, quero dizer que Amos está dizendo coisas inconvenientes e
impopulares. E isto é parte do que Amos está tentando ajudálos a entender. Eu não estou fazendo isso porque é divertido.
Estou fazendo isto porque o leão rugiu e eu tenho que
responder. Deus fez algo por mim e agora eu preciso fazer algo
por ele. E eu não estou aqui porque sou um profeta profissional.
Ele diz: "Não sou filho de profeta". Estou aqui porque Deus me
chamou. E para o Amaziah, disse ele, bem, vá buscar seu
sustento, vá fazer seu dinheiro em outro lugar, não há vagas
para um profeta por aqui. Estamos cheios. Obrigado.

Hank Smith:

18:58

Não há vagas.

Dr. Ryan C. Davis:

19:00

Sim, Amos está tentando dizer, eu não estou aqui para um
trabalho. Certo? Eu não estou aqui para me candidatar. Eu
tenho esta mensagem. Porque o que Amazaiah diz é não
profetizar. E é exatamente isso que Deus disse que Israel fez, é
que eles pegaram os profetas e lhes disseram, não profetizem.

Hank Smith:

19:19

E este é o versículo 15 do capítulo sete. O Senhor me levou
enquanto eu seguia o rebanho. Quase como se eu preferisse
estar de volta a casa. E o Senhor me disse: "Ide profetizar ao
meu povo Israel". Eu amo aquele Ryan. Pensei que você tinha
dito que não havia vagas aqui. Por que você não segue seu
caminho? John, você teve alguma idéia sobre os profetas vivos?

John Bytheway:

19:39

Oh, absolutamente. Apenas penso como é crítico entender
como parte da restauração do evangelho que temos profetas
vivos. Aguardo com expectativa a conferência geral. Estou
surpreso como as coisas tinham se desdobrado antes da COVID
com o fazer centrado em casa, apoiado pela igreja Venha, Sigame e tudo mais. E vejo essa frase: Oh tu vidente e um vidente é
alguém que vê. E há pouco tempo eu estava ensinando os
capítulos de guerra em minha aula do Livro de Mórmon e há um
capítulo divertido onde diz que cavaremos uma vala por toda a
cidade. Muito bem, agora vamos colocar uma obra de madeira.
Já terminamos? Não. Agora vamos colocar uma armação de
piquetes em cima do trabalho das madeiras, no interbancário
da vala. Ou já terminamos? Não. Agora vamos colocar uma
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torre em cima da estrutura de piquetes em cima do trabalho de
madeira em cima da vala.
20:28

Já terminamos? Não. Vamos colocar uma pessoa na torre. E o
que uma pessoa na torre pode fazer que uma pessoa lá embaixo
não possa fazer. Eles podem ver. Eles podem ver muito longe. E
então imagine o absurdo se alguém lá em cima na torre, o vigia
da torre diz, eis que o perigo se aproxima às duas horas.
Imagine o absurdo se olharmos para cima e dissermos, eu não
vejo nenhum perigo. Bem, isso é exatamente verdade. Essa não
é a sua função. Você está no quadro da manutenção dos
piquetes. Você não vê isso. Meu trabalho é ver, e eu estava
pensando no verso, na verdade eu estava procurando o que
tocamos em Isaías, que diz ao vidente, não veja, profetizar em
nós coisas suaves profetizam enganos. Lembra-se dessa? E isso
me fez lembrar deste, oh vidente, vai fugir. Elder Holland, em
outubro de 2006, disse isto, "como o menor dos que foram
sustentados por você para testemunhar a orientação desta
igreja em primeira mão".

21:26

Eu digo com todo o fervor da minha alma que nunca na minha
vida pessoal ou profissional me associei a qualquer grupo que
esteja tão em contato, que conheça tão profundamente as
questões que enfrentamos, que olhe tão profundamente para o
velho, que se mantenha tão aberto ao novo e que pese tão
cuidadosamente, pensativa e orante tudo o que está no meio.
Testemunho que a compreensão que este corpo de homens e
mulheres tem das questões morais e societais excede a de
qualquer grupo de reflexão ou de confiança cerebral de esforço
comparável, do qual conheço em qualquer parte da Terra.
Presto testemunho pessoal de como eles são muito bons, de
como trabalham duro, de como vivem humildemente. Não é
uma questão trivial para esta igreja declarar à profecia mundial,
à seqüela e à revelação. Mas nós a declaramos. É a verdadeira
luz que brilha em um mundo escuro e que brilha a partir destes
procedimentos. " Estava em conferência geral.

22:27

E eu tenho outro, Hank. E, mais recentemente, em abril de
2022. O Élder Jeffrey R. Holland disse: "É claro que, em nossos
dias atuais, problemas tremendamente difíceis enfrentam
qualquer discípulo de Jesus Cristo. Os líderes desta igreja estão
dando suas vidas para buscar a orientação do Senhor na
resolução destes desafios". Se alguns não forem resolvidos a
contento de todos, talvez eles constituam parte da cruz que
Jesus disse que teríamos que assumir para segui-lo. É
precisamente porque haveria dias sombrios e questões difíceis
que Deus prometeu sair de uma nuvem de dia e um pilar de
fogo à noite guiar profetas, dar uma vara de ferro, abrir um
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portão estreito que conduza a um caminho reto e, acima de
tudo, nos conceder o poder de terminar o curso. Portanto, por
favor, fiquem para toda a festa. Mesmo que você não tenha
certeza sobre os brócolis. Aproveite a sua luz e empreste sua
vela à causa. Eles têm-na bem na Primária. Jesus realmente o
quer por um raio de sol. Isso não é ótimo?
Hank Smith:

23:35

É um bom material.

John Bytheway:

23:37

Eu acho que se eu perguntasse aos meus alunos, vocês
conhecem algum versículo de Amós, o que todos eles diriam?
Amós 3:7. E era aí que eu estava pensando sobre essas citações.
Mas eu adoro isso logo após dizer que o leão... Amós 3:8, o leão
rugiu. Eu adoro que isso venha logo depois.

Hank Smith:

23:56

E eu me pergunto quantos de nós somos assim. Você o chamou
de Amazaiah, foi isso que o chamou de Ryan? Eu quero ter
certeza de que o nome dele está correto. Quantos de nós somos
como ele diz com algumas das conversas que ouvimos? Oh, não
gosto disso, fuja. Vá falar sobre isso em outro lugar. Então, essa
é uma reação interessante a esse profeta Ryan. Então, como
termina este livro? Ainda temos alguns capítulos, sete, oito,
nove, e dez. É praticamente o que já tivemos antes ou há algo
novo que precisamos ver nestes capítulos?

Dr. Ryan C. Davis:

24:25

Bem, termina em uma nota de esperança. Portanto, os profetas
não estão aqui apenas para serem desgraça e tristeza em uma
geração. Os profetas e o Senhor têm uma visão muito mais
ampla. Eles sabem que o relacionamento de Deus com seu povo
do pacto é mais forte do que qualquer contratempo
temporário. E, claro, o Antigo Testamento é a história de
reveses temporários, de Deus tentando ajudar seu povo. Algo
não funciona. Deus tenta o plano B, o plano C, o plano D, certo?
Essa é a alegoria da oliveira em Jacó 5 de que Deus nunca vai
parar de tentar.

Hank Smith:

25:08

Este é seu povo escolhido e ele fará isso acontecer, mas pode
levar algum tempo.

Dr. Ryan C. Davis:

25:13

E ele sabe que há um final feliz que virá no final do capítulo
nove, versículo 11. Diz: "Naquele dia, levantarei o tabernáculo
de David que caiu e fecharei as brechas do mesmo. Levantarei
suas ruínas, construi-lo-ei como nos velhos tempos, aguardando
ansiosamente o momento em que ele irá construir seu povo
novamente. Eles vão voltar para a terra e terão sua experiência
feliz para sempre. Vão viver na terra prometida com Deus entre
eles. E isto é o que Ele tem tentado fazer.
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25:49

Este é o tipo de comunidade que Deus está tentando... tem
tentado estabelecer desde o início. Ele os tirou do Egito, não
por terem sido feitos com sua prática de escravidão egípcia. Eles
saíram do Egito porque Ele queria criar uma comunidade com
eles. Ele queria criar um tipo de comunidade que fosse
diferente de qualquer outro lugar do mundo. Um lugar onde as
pessoas tomassem conta umas das outras, onde se amassem e
onde ele pudesse fazer parte dela. É por isso que o tabernáculo
e o templo é uma parte tão importante desta comunidade é
porque Deus é parte dela.

Hank Smith:

26:27

Ele viveu com eles.

John Bytheway:

26:28

E eu adoro as ilustrações daquilo que vimos de ter o
tabernáculo no centro e todas as tribos ao redor dele. Foi um
visual tão bonito, é assim que deve ser, Deus está com você. E
isso é o que Ele continuava dizendo a Ele. Eu estou com você e
vou até me mover com você enquanto você vai. Eu estou aqui
mesmo. Vi as fotos daquela pessoa ilustrada recentemente e
pensei, oh, perdi a mensagem até ver o visual. Estou com você
aonde quer que você vá.

Dr. Ryan C. Davis:

26:58

E essa é a conseqüência de Israel não ouvir o que Deus tem a
dizer a eles. De volta ao capítulo oito, eu acho que nós meio que
pulamos por cima disso. Esta é outra escritura que nós meio
que conhecemos de Amós no capítulo 8:11-12

John Bytheway:

27:13

11 e 12.

Dr. Ryan C. Davis:

27:15

Sim. Eis que vêm os dias diz o Senhor Deus, que eu enviarei uma
fome na terra. Não uma fome de pão nem sede de água, mas de
ouvir as palavras do Senhor. E este é o perigo. Se você não ouvir
o Senhor, então você pode parar de ouvi-lo falar com você. Mas
o que é esperançoso, acho que em certo sentido é que Amós
está nos dizendo um caminho de volta que se você não
consegue ouvir o Senhor, então lembre-se do que ele disse.
Você pode ouvir a voz dele na voz daqueles que estão com
fome. Você pode ouvir a voz dele na voz daqueles que precisam
de ajuda. E foi isso que Ele pediu que você fizesse. É isso que as
pessoas do pacto do Senhor estão aqui para fazer, é ajudar
aqueles que sofrem. E se nós, como discípulos de Cristo, nos
afastamos disso, certo?

28:11

Se sentirmos que precisamos de Deus em nossa vida um pouco
mais, se sentirmos que precisamos ouvir Sua voz, então
precisamos olhar ao nosso redor e pensar em quem precisa de
ajuda, certo? Porque, como diz Jesus, se como você mencionou
João em Mateus 25, se você fizer isso a um dos menores, meus
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irmãos, você o fez a mim. E se precisamos de Jesus, se
precisamos de nosso Pai Celestial em nossa vida um pouco
mais, então encontre alguém que esteja sofrendo. Porque
aprendemos no Salmo 34, ele está próximo a essas pessoas. Ele
está próximo daqueles que têm corações partidos e espíritos
esmagados. Portanto, se você quer estar perto de Deus, vá
encontrá-los. E é claro que isso é você também. Se você está
passando por um momento difícil, estenda a mão para ele. Ele
estará lá para você. É assim que ele começa seu
relacionamento. É assim que ele continua seu relacionamento
com você, e é assim que ele quer que você vá ajudar outras
pessoas também.
Hank Smith:

29:11

Isso é fantástico. E eles voltarão, diz ele. Um dia, eles voltarão.
Este é Amós 9:14. Trarei novamente o cativeiro do meu povo de
Israel e eles construirão estas cidades de lixo e as habitarão.
Eles plantarão vinhedos, beberão o vinho deles, farão jardins.
Eles comerão o fruto deles. Assim, termina com uma nota
edificante de que talvez o povo daquele dia não a verá, mas um
povo do futuro verá isso realizado. Isto é ótimo. Eu amo o livro
de Amós agora.

John Bytheway:

29:42

Faz-me lembrar o chamado de Isaías onde soa, Isaías 6, onde
parece que você vai e ninguém vai ouvir. Mas no final, o último
verso, um décimo voltará. E há sempre esta promessa de que
eles voltarão.

Hank Smith:

29:55

Há um bom final, ish.

Dr. Ryan C. Davis:

29:57

Sente-se um pouco às vezes quando você está tentando fazer
um estudo das escrituras ou uma noite familiar para seus filhos,
como se eles não fossem ouvir, mas um dia eles se lembrarão e
isso será útil.

Hank Smith:

30:09

Isso é um grande...

John Bytheway:

30:09

Eu me lembro de meu pai ter me ensinado.

Hank Smith:

30:11

Sim, ele disse algo sobre isso.

John Bytheway:

30:14

Alma, o Jovem. Nosso manual oficial Venha, Siga-me, nos fez ler
tudo de Amós e de Obadias. Mas quanto há em Obadiash? Há
uma frase de Obadiah que eu acho que todos nós sabemos, mas
nos fale sobre Obadiah, Ryan.

Hank Smith:

30:30

Um conjunto de 21 versos de Obadiah.
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Dr. Ryan C. Davis:

30:33

Bem, Obadiah é difícil porque não há muito contexto. Já vimos
antes, em Amós 1:1, que pelo menos você conseguiu saber
onde ficava a cidade natal de Amós, para onde ele estava sendo
chamado. Mas aqui não temos muito contexto. Tudo o que
sabemos do servo de Jeová é seu nome, e nos dizem que ele
tem uma mensagem do Senhor contra Edom, que é novamente
um dos vizinhos de Israel. Portanto, isto não se dirige
especificamente nem ao reino de Judá nem ao reino de Israel.
Na verdade, isto é endereçado ao povo de Edom. Mas
novamente, Deus é o Deus do mundo. Portanto, Ele não se
importa onde você vai parar. Se Ele tem uma mensagem para
você, então você vai ouvi-la.

31:23

E parece haver... O que ele está falando aqui é que os edomitas,
um período de tempo provável que este é, é um tempo em que
Jerusalém sofreu algum tipo de calamidade. Portanto,
provavelmente será após a destruição da Babilônia em 586.
Então o problema é que os edomitas que realmente são seus
irmãos, seus vizinhos, lembram que em Gênesis soubemos que
Jacó ou Israel era um irmão de Esaú e Esaú é o ancestral de
Edom. Portanto, eles têm este parentesco, certo. Um
parentesco literal entre Edom e o povo de Israel.

32:07

Em vez de ajudá-los, eles foram e viram o que podiam conseguir
com isso. Assim diz, começando no versículo dez, pois a
violência contra teu irmão Jacob te cobrirá de vergonha, e serás
cortado para sempre. No dia em que estiveste do outro lado, no
dia em que os estranhos levaram cativas suas forças, e os
estrangeiros entraram em seus portões e lançaram sortes sobre
Jerusalém, até mesmo tu eras como um deles. Pois não devias
ter olhado para o dia de teu irmão, no dia em que ele se tornou
um estranho. Tampouco deverias ter se alegrado com os filhos
de Judá no dia de sua destruição. Edom, em vez de ser uma
ajuda para Israel...

John Bytheway:

32:49

Meio que assistiu a isso acontecer.

Hank Smith:

32:50

Eles só meio que observavam. Sim, parece que eles apenas
olharam e foram, Oh uau. Sim, parece que olharam e foram.
Você deveria ter estado lá para ajudar.

Dr. Ryan C. Davis:

33:00

Obadiah, no entanto, vê... Mas, é claro, porque Israel é o povo
do pacto de Deus, Deus não desistiu de Israel. E mesmo que
Edom não estivesse lá para eles, Deus estará lá para eles
eventualmente. E é por isso que, a partir do versículo 17,
ouvimos, mas no Monte Sião haverá libertação e haverá
santidade. E a casa de Jacó possuirá seus bens. Israel voltará
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novamente e a libertação estará no Monte Sião. E o Monte Sião
é o monte onde o templo estava em Jerusalém.
33:42

O Monte Sião é um lugar onde Deus, onde está sua presença. E
ele lhes diz que a libertação vai estar ali naquele monte. Onde
Deus está, é onde o resgate acontece. Ouvimos falar de um final
feliz onde os inimigos de Israel vão ter o que merecem, mas
Israel vai ser cuidado. Portanto, o último verso que conhecemos
bem é, e salvadores virão... Ou virão no Monte Sião para julgar
o Monte de Esaú e o reino será do Senhor. A imagem aqui é que
isso nos leva de volta ao tempo dos juízes. Portanto, a palavra lá
para Salvador em hebraico é na verdade a palavra que é usada
com freqüência pelos juízes no tempo dos juízes. Um exemplo,
se formos ao capítulo três dos Juízes, verso nove

Hank Smith:

34:40

Estamos tirando o pó de algumas lembranças aqui de...

Dr. Ryan C. Davis:

34:43

Sim, isso mesmo.

Hank Smith:

34:45

No início deste ano.

Dr. Ryan C. Davis:

34:47

Assim no capítulo três versículo nove diz, e quando os filhos de
Israel clamaram ao Senhor, o Senhor levantou um libertador. A
palavra libertador é a mesma palavra que salvador. Assim,
pudemos traduzir isso ao levantar um libertador para os filhos
de Israel que os entregaram. Até mesmo Othniel, o filho de
Cannas, o irmão mais novo de Calebe. Portanto, este tipo de
ajuda a entender que esta visão que Obadias vê é onde,
exatamente como nos dias passados, quando Deus levantaria
um salvador, este é o momento em que Israel estaria em
cativeiro. Quando eles estavam em cativeiro, eles precisavam
de ajuda. E quando pediam ajuda, Deus providenciaria alguém
que pudesse libertá-los do cativeiro, que pudesse novamente
tirá-los e trazê-los para a segurança do Monte Sião, onde é onde
a libertação, onde a presença de Deus estaria. E diz ali que, em
vez de ter um rei humano, o reino será do Senhor.

35:56

Assim como no livro dos juízes, o rei, não há rei. O rei é o
Senhor. E assim eles voltarão para aqueles dias em que Deus os
libertará e ele será seu rei. Uma das coisas divertidas sobre isso
é que lemos isso com freqüência, e isso é o que já falamos com
profetas, e sei que isso já foi mencionado neste podcast antes.
As palavras dos profetas podem significar mais de uma coisa.
Elas podem ecoar através do tempo. As palavras de Isaías foram
descritas. Podemos pensar sobre isso... Tem sido falado como
nosso trabalho para os mortos. Acho que é uma bela aplicação a
esta escritura. Uma das formas de acrescentar algum contexto a
isto é que quando falamos em ser salvadores no Monte Sião,
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que novamente no Antigo Testamento, voltando à idéia dos
juízes, muitas vezes os juízes, o que lhes deu poder para libertar
Israel foi o Espírito do Senhor.
36:58

Assim, fala sobre o espírito do Senhor que vem sobre os juízes.
Assim, mesmo no capítulo três dos Juízes, o versículo seguinte
no versículo 10 diz: "E o Espírito do Senhor veio sobre ele". Nas
histórias sobre Sampson. Sampson nem sempre é o melhor
modelo positivo a ter, mas toda vez que ele teve forças para
fazer o que precisava fazer, ele veio porque o Espírito do Senhor
veio sobre ele e lhe deu sua força. Por isso, muitas vezes
falamos sobre, bem, é o cabelo dele, mas não foi o cabelo, foi o
espírito do Senhor que lhe deu o poder de fazer o que ele
precisava fazer. Quando pensamos no que significa ser um
salvador que está no Monte Zion? Bem, um salvador neste
sentido, um libertador, alguém que resgata outros do cativeiro
é aquele que tem o Espírito do Senhor vindo sobre eles.

37:51

E como discípulos de Cristo, essa é uma das coisas que foram
dadas exatamente como Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo foi
batizado, o Espírito do Senhor veio sobre ele e realmente
começou seu ministério. E da mesma forma que saímos das
águas do batismo e temos mãos colocadas sobre nossa cabeça
que nos dizem para receber o Espírito Santo quando ele desce
sobre nós, uma das coisas que o Espírito faz é nos capacitar para
agora nos tornarmos discípulos de Cristo, para nos dar o poder
que precisamos para resgatar Israel do cativeiro. E é aí, penso
eu, que vemos a reunião de Israel ligada a isso. Porque isto é o
que os libertadores ou os salvadores fizeram no tempo dos
juízes é que Israel estava em cativeiro. E quando o Espírito do
Senhor veio sobre eles, eles foram capazes de tirá-los do
cativeiro por causa do poder que lhes foi dado por Deus.

38:51

De fato, é realmente isto que a missão do Messias é fazer. Para
acrescentar algum contexto a isto, se formos a Isaías 61
versículos um a dois, esta é a escritura que Jesus leu na
sinagoga de Nazaré quando ele estava começando seu
ministério. É isso mesmo. Esta escritura vincula a reunião de
Israel com o que temos falado, sobre ajudar aqueles que estão
feridos e aqueles que estão sofrendo. Na verdade, estas não são
duas missões diferentes. Não é só o fato de reunirmos Israel
nesta parte e depois ajudarmos outras pessoas aqui que estas
são uma e a mesma coisa. Que quando se está no exílio, quando
se está em cativeiro, se está em um lugar que não se pertence.
Você está sofrendo porque é um prisioneiro de guerra. Você
está ferido, você está olhando para fora deste cativeiro. Assim,
no versículo um, diz: "O Espírito do Senhor está sobre mim".
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39:51

Então, novamente, o Messias é o Salvador, assim como falamos
destes juízes, que o Espírito do Senhor vem sobre ele e isto lhe
dá poder para agora resgatar Israel do cativeiro em que eles
estão. Diz aqui, porque o Senhor me ungiu para pregar boas
novas aos mansos, para que possamos pensar em boas novas.
Você também pode traduzir isso como evangelho e para os
mansos, que são os oprimidos, aqueles que estão passando por
tempos difíceis. Ele me enviou para amarrar os de coração
partido, para proclamar a liberdade aos cativos, a abertura da
prisão para aqueles que estão obrigados a proclamar o ano
aceitável do Senhor e o dia da vingança de nosso Deus para
confortar todos aqueles que choram.

40:38

Esta é a missão de Jesus Cristo, e é também a nossa missão
como discípulos de Cristo. O motivo pelo qual são abençoados
aqueles que choram é porque são as pessoas que Jesus veio
para ajudar. Essas são as pessoas que o Messias veio para
consolar. Quando pensamos em um salvador de pé no Monte
Sião, se pudermos pensar nisso como nós mesmos, como
discípulos de Cristo de pé no Monte Sião, é nossa missão
encontrar aqueles que sofrem para confortá-los, levá-los ao
Senhor, ao Monte Sião, onde eles podem ser curados e
cuidados.

41:15

Nossa missão de resgatar Israel espalhado por ambos os lados
do véu é a mesma missão de que ambos Amós têm falado, de
encontrar aqueles que sofrem, ajudando-os, curando-os. E
fazemos isso também para os mortos. Aqueles que passaram
que precisam das ordenanças para que seu relacionamento com
nosso Pai Celestial e Jesus Cristo possa avançar. E se pudermos
fazer isso por eles, que também possam ser libertados da prisão
e do cativeiro. Assim como o Salvador fez por todos nós, temos
a oportunidade de fazer isso pelos mortos e pelos vivos, porque
o evangelho de Jesus Cristo e esta reunião de Israel como o
Presidente Nelson nos lembrou muitas vezes, acontece de
ambos os lados do véu. Nós compartimentamos as coisas com
freqüência. Isso é trabalho missionário. Isso é trabalho de
membro, isso é trabalho de templo.

Hank Smith:

42:11

Isso é serviço, alimentar os outros, mas é tudo a mesma coisa.

Dr. Ryan C. Davis:

42:14

Sim.

John Bytheway:

42:15

Sim. Unir as famílias para a eternidade são os dois lados.

Dr. Ryan C. Davis:

42:19

Viver o evangelho de Jesus Cristo é fazer justiça e retidão, como
nos diz Amós. E isso é justiça e retidão para todos. É para os
mortos, para os vivos. É para nossos inimigos, é para nossos
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amigos. É o tempo todo para todas as pessoas. É isso que
significa fluir como um fluxo poderoso.
Hank Smith:

42:42

Sim. Para ser um salvador no Monte Zion. Eu amo isso.

John Bytheway:

42:47

Adoro a maneira como você montou isto, Ryan, porque temos
falado muito sobre isto, especialmente quando estávamos
falando de Isaías, que pode haver múltiplos níveis de
cumprimento e aplicação e assim por diante. E eu gosto da
maneira como o manual "Vem, Segue-me" o disse. O Presidente
Gordon B. Hinckley deu uma interpretação possível da frase
salvadores no Monte Zion, e você expandiu isso para nós. Aqui
está uma que o Presidente Hinckley deu. Conectando a frase ao
trabalho do templo e da história da família.

43:16

Muito bem, aqui está a citação. "No templo, nos tornamos
literalmente salvadores no Monte Zion". O que isto significa?
Assim como nosso Redentor deu sua vida como um sacrifício
vicário por todos os homens e, ao fazê-lo, tornou-se nosso
Salvador. Mesmo assim, em uma pequena medida, quando nos
dedicamos ao trabalho por procuração no templo, tornamo-nos
salvadores para aqueles do outro lado que não têm meios de
avançar, a menos que algo seja feito em seu nome por aqueles
na Terra. "Assim foi em outubro de 2004, conferência geral,
quando o Presidente Hinckley disse isso. Mas eu gosto de Ryan
como você expandiu isso e todos nós nos tornamos como
salvadores ou libertadores quando as pessoas estão cativas,
mesmo que seja pelo pecado ou por um vício ou algo parecido.
Podemos tentar fazer o que o Salvador faria por eles.

Dr. Ryan C. Davis:

44:03

Sinto que às vezes o cativeiro também pode ser apenas aqueles
momentos difíceis que estamos atravessando quando sentimos
que estamos em um cio. Não sabemos como sair das coisas,
como fazer as coisas melhores. É isso que estamos procurando
fazer para as outras pessoas. Ver pessoas que estão passando
por momentos difíceis, ser seus amigos, ajudá-las a passar por
esses momentos difíceis.

Hank Smith:

44:24

Você se lembra da história contada pelo Presidente Hinckley
que seu pai costumava contar a ele? Acho que eles fizeram um
vídeo dele onde havia um homem trabalhando em um campo e
dois garotos o encontraram e viram seus sapatos. Um deles
disse: "Vamos esconder seus sapatos e depois veremos o que
ele faz". E o outro disse: "Não, não vamos esconder seus
sapatos". Vamos colocar, foram dois dólares de prata? Vamos
colocar dois dólares de prata em suas botas e vamos nos
esconder e observar. O presidente Hinckley disse que seu pai
costumava lhe contar essa história. E isso só me lembra o que
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você disse, Ryan, é que enquanto os rapazes observam e o
homem volta e ele se ajoelha ali mesmo e diz uma oração em
voz alta, isso é um tipo de reunião de Israel. Isso é ser um
salvador S em letras minúsculas para alguém no Monte Zion. É
uma bela, bela história.
John Bytheway:

45:11

Eu conheci uma irmã e ela me mostrou seu telefone. Ela disse,
todas as manhãs esta pergunta aparece no meu telefone. Quem
precisa de mim hoje? Não era, alguém precisa de mim hoje? Era
quem precisa de mim? E ela pensava em algo em oração,
alguém a quem eu pudesse ligar ou mandar uma mensagem de
texto ou fazer algo. O que eu posso fazer? E eu pensei, uau, isso
é incrível. Quem precisa de mim hoje? E você me lembrou disso,
Ryan, com o que você nos ensinou hoje.

Dr. Ryan C. Davis:

45:41

Isso me faz lembrar o que o Presidente Eyring compartilhou
uma história algumas vezes em que ele teve uma conversa com
um líder do sacerdócio, acredito que isso lhe deu alguns
conselhos e disse que quando você está falando com as
pessoas, se você assumir que elas estão passando por alguma
grande crise em suas vidas, mais da metade do tempo você
estará certo. E o Presidente Eyring ficou, isso é meio pessimista,
mas ele diz que sua vida continuou. Ele descobriu que isso é
verdade. E eu acho que não precisamos sair do nosso caminho
para sermos discípulos de Cristo. Eles estão lá. Eles estão no
nosso caminho, as pessoas que precisam de nós. Só precisamos
abrir nossos olhos e perceber que há pessoas com fome e sede
de retidão bem ao nosso lado. E precisamos lembrar como
Amós nos diz qual é a nossa obrigação de pacto e precisamos
dar-lhes isso.

Hank Smith:

46:31

Eu disse a meus alunos que os santos dos últimos dias se
reúnem algumas vezes por semana para mentir um ao outro
sobre como eles estão indo. Como você está? Estou indo muito
bem. Como você está? Estou indo muito bem. As pessoas estão
realmente sofrendo. Elas estão passando por coisas e talvez
precisemos ser um pouco mais vulneráveis e compartilhar
quando estamos sofrendo para que as pessoas possam vir nos
socorrer e ajudar.

John Bytheway:

46:52

Isso me faz lembrar aquela história que a irmã Michelle Craig
contou sobre a espera na fila. O Espírito a acotovelou e disse,
guarde seu telefone quando estiver na fila. E ela começou a
falar com o cara na frente dela que estava comprando comida
para gatos. É isso mesmo?

Hank Smith:

47:04

Eu acho que foi. Sim.
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John Bytheway:

47:05

Ele não disse que era o meu aniversário? Para alguém
reconhecer isso, quero dizer, pessoas que têm fome, fome, sede
de retidão, Ryan, ou talvez até mesmo apenas para alguém
dizer, como você está? Ou algo agradável para eles para
reconhecerem outro ser humano. Eu tenho que ser melhor
nisso. Sinto-me humilde e motivado por isto hoje. Sinto-me
chamado ao arrependimento e entusiasmado para tentar fazer
melhor.

Hank Smith:

47:30

Ryan, isto tem sido absolutamente fantástico. Não posso dizer
que sabia muito sobre Amos e Obadiah entrando nisto hoje,
mas vou embora dizendo, cara, eu amo isto. Eu amo o que
aprendemos. Acho que nossos ouvintes estariam interessados
em sua história de sua educação e de sua fé. Aqui você é um
estudioso da Bíblia e também um santo fiel dos últimos dias.
Como tem sido essa jornada para você?

Dr. Ryan C. Davis:

47:54

Tem sido divertido. Quero dizer, porque eu era formado em
Estudos do Antigo Oriente Próximo como um estudante de
graduação na BYU. Aprendi a começar a olhar para as escrituras
a partir de uma perspectiva acadêmica, em um ambiente de fé.
Tive grandes professores que também foram fiéis aos Santos
dos Últimos Dias que abriram uma janela para olhar as
escrituras talvez um pouco diferente do que fazemos na escola
dominical. E tem sido muito divertido. É rico, é lindo. À medida
que aprendi mais e mais, tive que aprender a me sentir
confortável com o desconhecimento das coisas. E eu percebi
que isso é realmente o que é a fé. Alma diz que a fé não é ter
um conhecimento perfeito. Essa é uma das coisas que sinto que
meus estudos me ensinaram e me deram uma oportunidade
para a fé. Deu textura às escrituras o que me ajudou a
estabelecer minha relação com Jesus Cristo e nosso Pai
Celestial.

48:53

Essa é uma das coisas que eu sinto que as escrituras realmente
me ensinaram. Consegui um bacharelado, um mestrado e um
doutorado no Antigo Testamento e tive a oportunidade de
fortalecer meu relacionamento com Deus. Esse relacionamento
é baseado na fé. A fé é confiança. Eu nem sempre sei a resposta
a todas as perguntas, mas conheço o Senhor. Não tenho
problemas em não ter as respostas para todas as minhas
perguntas. Mas sei que Ele está lá e sei que sou discípulo de
Jesus Cristo e estou entusiasmado por estar em Sua equipe e
trabalhar ao lado dEle para fazer o bem. E eu sinto que isso é
algo que meus estudos me permitiram fazer é tirar coisas das
escrituras que eu nunca soube que estavam lá. Ver coisas que
eu nunca teria sabido a menos que tivesse passado tempo
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aprendendo por estudo e por fé. Tem sido uma época linda para
mim, mas, ao mesmo tempo, sou um santo dos últimos dias.
50:00

Essa é a base de quem eu sou e o que estou aprendendo em
tudo isso me ajudou a entender melhor o que significa ser um
santo dos últimos dias. Quando leio artigos ou vejo novas
perspectivas de pessoas de outras religiões, eu acho, uau, isso é
ótimo. Eu deveria incorporar isso. E isso é algo que eu preciso
aprender. Certo? Nunca é ameaçador. E acho que isso é algo
que mudou de antes da minha viagem até agora, é que às vezes
você ouvia alguém que ou não era crente ou alguém de outra fé
e você pensa, uau, isso é verdade. Será que eu deveria me sentir
ameaçado por isso? Penso no que o Presidente Hinckley disse
muitas vezes quando disse, traga todo o bem que você tem e
vamos ver o que podemos acrescentar a isso.

50:41

E percebo que existem tantas coisas boas, tantas pessoas de
outras religiões passaram séculos lendo as escrituras e têm
idéias valiosas e maravilhosas. E isso enriqueceu meu
testemunho e enriqueceu meu relacionamento com Jesus
Cristo. Mais do que tudo, meus estudos me ajudaram a
perceber que é meu relacionamento com meu Pai Celestial e
meu Salvador Jesus Cristo o que realmente importa na vida. E
esse relacionamento vai me ver através de todas as
dificuldades. E aprendi com Amós junto com você que isso
significa que tenho que fazer algo por aqueles que me rodeiam.
E eu estou tentando fazer isso.

Hank Smith:

51:26

Perfeito. Absolutamente perfeito, Ryan. Obrigado. Muito
obrigado. Que dia fantástico, John. Como tivemos essa sorte de
sentar aos pés desses incríveis convidados e aprender e depois
sair se sentindo elevado. Eu me sinto motivado. Acho que esse é
o poder do Espírito.

John Bytheway:

51:44

Sim. Acho que o Presidente Eyring disse uma vez: "Não se
surpreenda se quando sentir o espírito, sentir um pouco de
repreensão". Sim. Porque você pode sentir isso e você também
pode sentir que eu tenho que fazer melhor. Mas eu amo isso.
Estou sendo convidado para um terreno mais elevado. Isso é
uma coisa boa. Eu percebo que posso fazer melhor. Estou sendo
convidado a um terreno mais elevado e senti isso hoje.
Obrigado, Ryan.

Hank Smith:

52:06

Queremos agradecer ao Dr. Ryan Davis por estar conosco hoje.
Queremos agradecer a todos vocês por nos ouvirem. Também
precisamos agradecer aos nossos produtores executivos, Steve
e Shannon Sorensen e nossos patrocinadores, David e Verla
Sorensen. E esperamos que todos vocês se juntem a nós na
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próxima semana. Estamos voltando com mais um episódio de
followHIM.
52:27

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 favoritosHIM. Meu
nome é Hank Smith. Estou aqui com o incrível John Bytheway.
Bem-vindos John Bytheway.

John Bytheway:

00:12

Obrigado.

Hank Smith:

00:13

Eu só acho que você é o melhor. Ei, John. A pergunta desta
semana vem de Obadiah. Obadiah é um livro da Bíblia. Tem
apenas 21 versículos, mas no último versículo, há uma frase que
diz: "Um salvador subirá ao Monte Sião". Então, John, minha
pergunta da semana para você é: o que é o salvador no Monte
Sião? O que essa frase significa para você?

John Bytheway:

00:39

Eu costumava ouvir isso quando eu era criança. Lembro-me que
me disseram: "Você pode ser um salvador no Monte Zion". O
quê? E se você olhar para o verso, perceba que salvadores, é um
pequeno S. Não é "O Salvador". Há um salvador que é Jesus
Cristo, é claro, mas nós podemos agir nesse papel. E o que me
ajuda, o que é um salvador no Monte Zion, é olhar para aquela
nota de rodapé ali. O Guia Temático diz: "Genealogia e trabalho
no templo, missão dos Santos dos Últimos Dias, e Salvação dos
Mortos". Portanto, a idéia de um salvador, acho que, se estou
entendendo bem, é fazer algo por alguém que não pode fazer
por si mesmo ou talvez não possa fazer agora mesmo por si
mesmo. Nós podemos ir ao templo. Podemos ser um
representante para alguém que não teve a oportunidade de ser
batizado nesta terra e pode ser batizado por eles, ou receber
um dom para eles dessa forma. Isso é o que eu entendo.
Podemos ser um salvador no Monte Sião. Acho que o Monte
Zion significa o templo. Estou entendendo isso bem?

Hank Smith:

01:38

Sim, eu acho que sim. Eu acho, João, que amamos tanto Jesus.
Falamos dele e se nos sentássemos com alguém ouvindo, eles
diriam: "Eu amo absolutamente Jesus". Bem, por quê? Por
causa do que ele tem feito por mim". Bem, nessa mesma linha,
podemos nos tornar, como você disse, salvadores em letras
minúsculas para outras pessoas que olharão para você de forma
muito semelhante à forma como olham para o Salvador e dirão:
"Eu te amo". Por quê? Por causa do que você fez por mim ao
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fazer meu trabalho no templo". E lembre-se, há uma bênção
que vem para nós também, que Joseph Smith disse: "Eles não
podem ser salvos sem nós". Eu entendo isso totalmente. Eles
não podem ser salvos sem nós. Eles não têm corpos físicos. Mas
então acrescentou: "Não podemos ser salvos sem eles, que
estão fazendo trabalho para nós do outro lado".
02:27

E eu acho que foi você quem me ensinou que Elder Holland
disse: "Nunca subestime sua família do outro lado do véu".
Nunca subestime o que o outro lado do véu está fazendo por
você". Mas, para participar disso e ter cada vez mais parte é
chegar ao templo para que você possa estar cada vez mais perto
desse véu e dessa conexão.

02:47

Sim, eu acho que aquelas pessoas para as quais temos que
trabalhar, acho que um dia vão querer nos encontrar. No diário
de Horace Cummings, ele escreveu que Joseph Smith disse que
aqueles que tinham feito o trabalho para eles, eles puxariam a
seus pés, abraçariam seus joelhos e manifestariam a mais
requintada gratidão, o que é apenas uma coisa divertida de se
esperar. Você vê aquelas pessoas no templo que vão todas as
semanas e já fizeram milhares de nomes e pensam nessas
pessoas e na saudação que receberão. Mas eu gosto que você
tenha dito isso.

03:22

Lembro-me que depois que meu pai faleceu em 2004, eu estava
conversando com o Dr. Robert Millett, irmão Millett, que já
tivemos em nosso programa antes, e coloquei seu braço em
volta do meu ombro e disse: "Seu pai poderá fazer mais por
você agora do que ele poderia fazer aqui". E eu nunca havia
considerado isso antes, por isso estou feliz que você tenha
falado nisso. Portanto, precisamos uns dos outros e o Senhor
arranjou uma maneira de nos ajudarmos uns aos outros, e parte
disso para nós agora mesmo é ir ao templo.

Hank Smith:

03:52

Sim. Esperamos que qualquer um que esteja ouvindo agora
mesmo, apenas pegue seu calendário e marque uma hora para
ir ao templo. Ou se você tiver tempo livre hoje, não espere
mais. Vá para o carro ou calce seus sapatos, se não for muito
longe, e vá até o templo para que você possa participar deste
papel de salvador no Monte Zion.

John Bytheway:

04:13

E se esse é um passo que você precisa dar, se você não tem uma
recomendação agora, eu sei que o Senhor e o Bispo estão
ansiosos para lhe dar uma. Quero dizer, eu experimentei isso. O
Senhor quer esta pessoa no templo. Eu costumava sentir
quando estava conduzindo aquelas entrevistas como bispo, se

John Bytheway:
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isso é um passo que você precisa dar, oh, vá dar esse passo
porque só há bênçãos dentro daquelas paredes.
Hank Smith:

04:35

Vá renovar essa recomendação e faça dela uma prova de sua fé.
Diga: "Bem, eu não tenho tempo para ir ao templo". Bem, é um
bom momento de sua fé dizer: "Bem, eu vou ganhar tempo.
Vou arranjar tempo para ir até lá". Vou cortar algum tipo de
entretenimento ou vou cortar alguma outra atividade e vou
chegar ao templo e vou testar o Senhor em suas promessas". E
Ele vai cumprir essas promessas. Esperamos que você se junte a
nós em nosso podcast completo. Chama-se "Sigam-no". Você
pode obtê-lo onde quer que você consiga seus podcasts. E
junte-se a nós na próxima semana enquanto voltamos para
mais um FollowHIM Favoritos.
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