
"Eu te amei, diz o Senhor". 

Mostrar Notas e Transcrições 

Descrição geral do podcast: 

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

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

Descrições do Episódio Podcast: 

Parte 1:   
Por que Deus tem expectativas em relação a seus filhos? A Dra. Barbara Morgan Gardner explora os 
temas do amor, do recolhimento e da redenção. 

Parte 2: 
O Dr. Gardner continua a examinar o Livro de Malaquias e evidências do amor de Deus por todos os seus 
filhos - de ambos os lados do véu. 

Códigos de tempo: 

Parte 1 
● 00:00 Parte 1-Dr. Barbara Morgan Gardner
● 01:16 Introdução da Dra. Barbara Morgan Gardner
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● 02:41 Como se aproximar de Malaquias 
● 06:13 O Senhor exige 100% e Ele nos ama 100% 
● 10:29 Deus nunca desiste de Israel 
● 11:47 Dr. Gardner compartilha uma história pessoal sobre sua filha 
● 13:19 Sacrifícios poluídos 
● 16:50 Tema do coração e sacrifício 
● 20:00 Israel está em rebelião aberta contra Deus 
● 22:14 Invejamos os ímpios? 
● 26:16 Carga da palavra do Senhor 
● 30:46 Verdadeira conversão e cumprimento do pacto 
● 34:35 Casamento fora do pacto e divórcio 
● 43:11 Por que Israel está sendo cortado  
● 49:17 Sacerdotes e sacrifícios poluídos 
● 54:15 Fim da Parte 1-Dr. Barbara Morgan Gardner 

 
Parte 2 
 

● 00:00 Parte II- Dra. Barbara Morgan Gardner 
● 00:07 Elder Holland fala sobre os porquês do dízimo 
● 00:36 Dr. Gardner compartilha uma história pessoal sobre seu pai pagando o dízimo 
● 04:33 Hanks compartilha uma história sobre o dízimo da Sydney S. Reynolds 
● 07:25 Dr. Gardner compartilha uma história sobre um estranho e uma van 
● 14:20 John compartilha uma história de Elder Ballard e Elder Packer 
● 18:48 Um Livro de Memória 
● 19:28 João compartilha uma história de seu pai testando o princípio do dízimo como investigador 
● 22:48 "As Janelas do Céu 
● 26:46 Um pai quer abençoar seus filhos 
● 27:11 Queimando como "restolho" e Elijah 
● 33:14 3 Nephi ensina sobre a restauração de chaves de selagem 
● 37:49 O Templo Kirtland e Elijah, Moisés e Chaves de Vedação 
● 39:56 Dr. Gardner compartilha uma história pessoal sobre parar em um cemitério 
● 43:29 Dr. Gardner compartilha uma história pessoal sobre como salvar registros antes que uma 

casa seja destruída 
● 47:16 O trabalho continua através do véu 
● 51:08 Preparação para o culto no templo 
● 1:06:43 Fim da Parte II-Dr. Barbara Morgan Gardner 
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Informações biográficas: 
 
 

 
 
Bárbara gosta muito de ensinar religião na BYU. Ela está ensinando a Doutrina e os Convênios, a Família 
Eterna e os Ensinamentos dos Profetas Vivos. Seus interesses de pesquisa se concentram principalmente 
nas mulheres em liderança religiosa, educação internacional (mais especificamente na América Latina), e 
pedagogia religiosa. Ela é a autora do livro O Poder Sacerdotal da Mulher no Templo, Igreja e Família. 
Bárbara recebeu seu PhD em psicologia instrucional. Seu mestrado é em liderança educacional e 
fundações com ênfase no desenvolvimento da educação internacional. Ela completou o trabalho de pós-
doutorado na Universidade de Harvard. Ela serviu como diretora do instituto em Boston, o que incluiu sua 
tarefa como capelã tanto em Harvard quanto no MIT. Ela continua a servir como capelã geral no ensino 
superior para a Igreja SUD. Ela também serve no Conselho Inter-Religioso Inter-Religioso da BYU. 
Antes de lecionar na BYU, ela trabalhou como professora de seminário e instituto, bem como 
pesquisadora para o Sistema Educacional da Igreja. Ela nasceu e cresceu em Salem, Oregon; serviu em 
uma missão de língua espanhola no centro de visitantes do Templo de Los Angeles; e reside em Highland, 
Utah. Barbara é casada com Dustin Gardner, e eles são pais de dois filhos. Ela gosta de sua família 
maravilhosa, de aprender, ensinar, viajar, de pessoas, dos grandes ao ar livre, e da vida!  
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Aviso de Uso Justo: 
 
O Follow Him Podcast com Hank Smith e John Bytheway pode fazer uso de material com direitos 
autorais, cujo uso nem sempre foi especificamente autorizado pelo detentor dos direitos autorais. Isto 
constitui um "uso justo" e qualquer material com direitos autorais, conforme previsto na seção 107 da Lei 
de Direitos Autorais dos EUA. De acordo com o Título 17 da Seção 107 da U.S.C., o material deste 
podcast é oferecido publicamente e sem fins lucrativos, ao público ou à Internet para comentários e fins 
educacionais e informativos sem fins lucrativos. A isenção de direitos autorais nos termos da Seção 107 
da Lei de Direitos Autorais de 1976, é permitido o uso justo" para fins tais como crítica, comentário, 
reportagem de notícias, ensino, bolsas de estudo e pesquisa. Nesses casos, é permitido o uso justo. 
 
Nenhum copyright(s) é(são) reivindicado(s). 
 
O conteúdo é transmitido para fins de estudo, pesquisa e educação. 
A emissora não obtém nenhum lucro com o conteúdo transmitido. Isto se enquadra nas diretrizes de "Uso 
justo": www.copyright.gov/fls/fl102.html. 
 
Nota: 
 

O Podcast Follow Him com Hank Smith e John Bytheway não é afiliado à Igreja de Jesus Cristo dos 
Santos dos Últimos Dias nem à Universidade Brigham Young. As opiniões expressas nos episódios 
representam apenas as opiniões dos convidados e dos podcasters. Embora as idéias apresentadas possam 
variar dos entendimentos ou ensinamentos tradicionais, elas não refletem de forma alguma críticas à 
Igreja de Jesus Cristo dos líderes, políticas ou práticas dos últimos dias. 
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Hank Smith:  00:01  Bem-vindo ao FollowHIM, um podcast semanal dedicado a 
ajudar indivíduos e famílias com seu estudo Come Follow Me. 
Eu sou Hank Smith. 

John Bytheway:  00:09  E eu sou John Bytheway. 

Hank Smith:  00:11  Nós adoramos aprender. 

John Bytheway:  00:11  Nós adoramos rir. 

Hank Smith:  00:13  Queremos aprender e rir com você. 

John Bytheway:  00:15  Como juntos, nós O seguimos. 

Hank Smith:  00:20  Olá, meus amigos. Bem-vindos a mais um episódio de 
followHIM. Meu nome é Hank Smith, e eu sou seu anfitrião. E 
estou aqui com meu co-apresentador, que é o mestre e o 
estudioso, John Bytheway. Você é um mestre e um estudioso. 
Você sabia disso? 

John Bytheway:  00:34  Hank, eu comprei um doutorado da Universidade de Mayberry. 

Hank Smith:  00:38  Universidade de Mayberry. 

John Bytheway:  00:39  É isso mesmo. 

Hank Smith:  00:40  Eu preciso de um desses. Barney Fife, é ele o tal... Ele entregou 
o diploma? Como ele o diria, John? 

John Bytheway:  00:48  "Oh, aqui está. Você ganhou um diploma". Eles não são 
exatamente uma escola credenciada. É difícil obter o 
credenciamento quando os nomes de seu professor são Goober 
e Gomer Comer. 

Hank Smith:  01:01  Bem, John, isso vem do capítulo dois de Malachi, mas na 
verdade não é um elogio. Ele diz: "O Senhor vai cortar o mestre 
e o erudito". Portanto, não sei como vamos entender o livro de 
Malaquias, John, sem alguma ajuda. Então, quem está conosco 
para nos ajudar a entender este livro? 
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John Bytheway:  01:18  Estou entusiasmado, você está entusiasmado, nossos ouvintes 
ficarão entusiasmados em ter conosco a Dra. Barbara Morgan 
Gardner. Ela esteve aqui no ano passado, nos ajudou com a 
Seção 84. Ela é a autora de The Priesthood Power of Women (O 
Poder do Sacerdócio da Mulher). E Barbara, vou apenas ler sua 
biografia aqui atrás e depois você poderá atualizá-la se houver 
algo que precise ser atualizado. 

  01:39  Barbara Morgan Gardner é professora associada de História e 
Doutrina da Igreja na Universidade Brigham Young. Ela tem 
mestrado em educação e liderança e fundações e um 
doutorado em psicologia instrucional. Ela fez um trabalho de 
pós-doutorado na Universidade de Harvard. Foi Diretora do 
Instituto em Boston, Massachusetts, servindo a mais de uma 
centena de universidades e faculdades da área, e atuando como 
capelã em Harvard e no MIT. Ela continua servindo como capelã 
em geral no ensino superior para a Igreja de Jesus Cristo dos 
Santos dos Últimos Dias. Ela e seu marido, Dustin Gardner, e 
suas duas filhas moram em Utah. Bem-vinda. Obrigado por 
terem voltado novamente. 

Dra. Barbara Gardner:  02:21  Obrigada, John. É ótimo estar aqui com vocês. 

Hank Smith:  02:23  Adoramos ter você aqui. Não a chamamos de Dr. Morgan 
Gardner por aqui, nós a chamamos de Barb, se não houver 
problema. 

Dra. Barbara Gardner:  02:30  Isso é preferível para mim, obrigada. 

Hank Smith:  02:34  Ok, ótimo. Barb, esta semana chegamos ao final do Antigo 
Testamento. John, você pode acreditar nisso? Chegamos até o 
fim. 

John Bytheway:  02:41  Sim. 

Hank Smith:  02:41  Parece que ainda ontem estávamos começando no capítulo um 
do Gênesis, e aqui chegamos a Malaquias. E tantos ouvintes 
fizeram esta viagem conosco. Antes de tudo, precisamos dizer 
obrigado a todos aqueles que fizeram esta viagem conosco. E 
precisamos terminar muito bem, e é por isso que nós o 
trouxemos, Barb, precisamos terminar por cima. Então, por 
onde você quer começar com este livro? O que nossos ouvintes 
precisam saber? Como vocês o abordariam? Vamos passar as 
rédeas para você. 

Dra. Barbara Gardner:  03:06  Eu amo este livro. Eu estava aqui da última vez com vocês 
fazendo Doutrina e Convênios Seção 84, e acreditem ou não, 
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Malachi e a Seção 84 da Doutrina e Convênios têm muito em 
comum, o que para mim, me deixa muito feliz. Esta é uma 
grande ligação do Antigo Testamento. Ela traz o Novo 
Testamento, mas é forte em Doutrina e Convênios e também no 
Livro de Mórmon. Malachi é encontrado em todas as Obras 
Padrão, Pérola de Grande Valor, também. 

  03:31  Estamos falando de sacerdócio aqui, estamos falando de 
templo, estamos falando de cair fora das leis de Deus. Estamos 
falando de permitir que Deus prevaleça, de formas mais santas 
e superiores. Se alguns destes soam familiares, não é apenas a 
Seção 84, mas também o Presidente Nelson, de 2022. Então é 
divertido ver esta ligação do Antigo Testamento, Novo 
Testamento, Livro de Mórmon, Doutrina e Convênios, Pérola de 
Grande Valor, e agora, Profeta Vivo. Malaquias foi claramente 
um grande profeta, tão divertido, totalmente inspirado, falando 
por Deus como Seu mensageiro, que é o que Malaquias quer 
dizer, "meu mensageiro". 

John Bytheway:  04:04  Estou tão feliz que você tenha dito isso, e vamos falar um pouco 
mais sobre isso. Jesus compartilha o livro de Malaquias com os 
justos entre os nefitas e lamanitas, porque Malaquias viveu 
depois que Leí já tinha partido, mas ele sentiu que era 
suficientemente importante que ele compartilhava isso com os 
justos no novo mundo. E então, por que ele está na Pérola de 
Grande Valor? Porque Moroni citou partes dela para Joseph 
Smith, e um pouco diferente, sobre o que tenho certeza de que 
falaremos hoje. Portanto, acho que é um pouco interessante. Eu 
não conheço outro livro como este que seja mencionado em 
todas as Obras Padrão. Isso é meio divertido, um pouco factício 
lá. 

Hank Smith:  04:38  Sim. 

Dra. Barbara Gardner:  04:39  Há uma razão, e é uma razão séria. Como vemos na Doutrina e 
Convênios, Seção Dois, a importância de Elias como sendo 
referido em Malaquias. O mundo inteiro será totalmente 
destruído se não for pelo que acontece neste livro, as profecias 
de Malaquias. Muito surpreendente, sim. 

Hank Smith:  04:54  Barb, eu estava ouvindo The Bible Project esta manhã, e parece 
que o pano de fundo para este livro é que as pessoas voltaram 
do exílio, voltaram do exílio por um tempo, e o exílio não 
mudou nada. A esperança era voltar, reconstruir o templo e ser 
o povo de Deus. E parece que isso não está acontecendo, que o 
povo era corrupto antes do exílio, e agora depois do exílio, eles 
também são corruptos. Será que estou no caminho certo 
quando digo isso? 
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Dra. Barbara Gardner:  05:21  Muito. É muito parecido comigo e com o Senhor, como todos 
nós, embora neste caso estejamos falando deste povo do pacto, 
sabemos em nossos dias que este pacto será cumprido nestes 
dias finais. Mas neste dia, sim, temos estas pessoas que estão 
voltando, como John estava dizendo, estamos falando de 470, 
440 AC. Eles já tiveram o templo destruído. O templo foi 
reconstruído. Eles estão lá agora. Parece que vamos ficar 
entusiasmados em ver estes israelitas maravilhosos serem 
obedientes e voltarem para o Senhor e serem um povo que 
mantém o pacto. E logo de cara, o Senhor vai falar com eles 
sobre templos e convênios. 

  05:57  E nós estamos olhando para ele e dizendo: "Vamos lá". Estamos 
vivendo agora neste dia em que estamos vendo esta ênfase real 
nos pactos e em ser um pacto mantendo as pessoas e estando 
no caminho do pacto e todas estas coisas. E você pode ver que 
apesar de querermos tanto isso para eles, eles não estão 
dispostos a fazer isso. 

  06:13  Penso que provavelmente a parte mais difícil para mim neste 
livro, em certo sentido, é a terminologia que eles estão usando 
onde questionam o Senhor e agem como se estivessem fazendo 
o que o Senhor quer que eles façam. Mas como você vê no 
versículo 14 do capítulo um, por exemplo, ele diz que o Senhor 
os chama de enganadores. É como se eles estivessem dando 
99%, mas o Senhor exige 100%. E assim, eles questionam o 
Senhor, mas na realidade, o Senhor deu 100%, e Ele quer que 
seu povo do pacto também dê 100%. É a realidade de nossa 
vida hoje. É difícil dar tudo. Eles só estão se retraindo um 
pouco. Eles têm seus pecados favoritos ou têm a maneira de 
pensar que podem enganar o Senhor, e o Senhor não será 
enganado. E isso é uma coisa difícil para todos nós. 

Hank Smith:  06:53  Sim. Notei que em minha leitura, é que há esta conversa indo e 
voltando, e sua atitude em relação a Ele é um pouco 
assustadora para mim. Começou bem no versículo dois. "'Eu te 
amei', diz o Senhor'. E você responde com, 'Quando você nos 
amou?'"". Eu respondo: "Oh, uau!". 

Dra. Barbara Gardner:  07:08  E essa é uma questão que temos hoje. Eu olho para esse verso, 
me deixa tão triste. Você vê que é tão pungente: "'Eu te amei', 
diz o Senhor". E então, a resposta deles: "Quando? Provem-no. 
Não estamos vendo esse amor". Então me faz lembrar o Ancião 
Renlund quando diz: "Quanto maior a distância entre o doador 
e o receptor, mais o receptor desenvolve um senso de direito" 
também tem profundas implicações espirituais que ele fala, e 
eu acho que é isso que eles estão vendo aqui. Eles perderam 
esta proximidade com o Senhor, e ao perdê-los, eles têm este 
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direito. Eles não são capazes de ver o quanto Deus os ama 
porque eles se separaram de Deus. Portanto, eles não podem 
sequer sentir o amor que Ele tem, e ele é eterno e perfeito. 

  07:47  Sua definição de amor se torna uma definição de amor 
diferente da de Deus. Eles querem, ao que parece, que Deus 
lhes dê as bênçãos associadas aos convênios sem cumprir os 
convênios. Eles são meio estragados de certa forma. E Deus é 
um verdadeiro cavalheiro. Ele quer criar um Deus do futuro. Ele 
não quer criar crianças mimadas. 

Hank Smith:  08:05  Isso é ótimo. 

Dra. Barbara Gardner:  08:06  E parece que eles estão sendo mimados e Ele quer que eles se 
tornem como Ele. E eles não entendem que Seu amor 
realmente está destinado a ajudá-los a se tornarem como Ele, e 
Ele não vai ceder. 

Hank Smith:  08:15  Uau. Tenho que ler isto para você. Ele me fez lembrar da 
Conferência Geral de abril de 2021. Aqui é o Presidente Oaks. 
Ele disse: "Em uma reunião de sábado à noite em uma 
conferência de estaca, muitos anos atrás, conheci uma mulher 
que disse que seus amigos a haviam pedido para voltar à igreja 
depois de muitos anos de inatividade. Mas ela não conseguia 
pensar em nenhuma razão para voltar. Para encorajá-la, eu 
disse: "Quando você considera todas as coisas que o Salvador 
fez por você, você tem muitas razões para voltar e adorá-lo e 
servi-lo". Fiquei surpreso quando ela respondeu: 'O que Ele já 
fez por mim?'". E então, ele responde: "O que Jesus Cristo fez 
por cada um de nós? Ele fez tudo o que é essencial para nossa 
jornada através da mortalidade em direção ao destino traçado 
no plano de nosso Pai Celestial". 

  08:57  E ele continua nesta palestra: "O que nosso Salvador fez por 
nós"? Isso me marcou no capítulo um, versículo dois, "Eu te 
amei" e eles respondem com: "Quando? Quando você nos 
amou? O que você já fez por nós?" Uau! E Ele tem que lembrá-
los de sua herança. Ele tem que fazer todo o caminho de volta 
para contar-lhes sobre Jacó, sobre Israel, o Israel original. 

Dra. Barbara Gardner:  09:17  Eu adoro essa citação. Adoro essa citação do Presidente Oaks. 
Faz-me lembrar esta peça escrita por W.H. Auden. Ele tem esta 
pequena citação, que este tipo de amor e o que eles parecem 
querer, eu acho que está muito bem embrulhada nesta 
pequena declaração. Ele diz na peça: "Oh Deus, afaste a justiça 
e a verdade, pois não podemos entendê-las e não as 
queremos". Deixa teus céus e desce à nossa terra". Torne-se 
nosso tio, cuide do bebê, divirta-se avô, acompanhe a senhora à 
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ópera, ajude Willie com seus trabalhos de casa e apresente 
Muriel a um belo oficial da marinha. Seja interessante e fraco 
como nós e então nós o amaremos como a nós mesmos". 

  09:54  É essa idéia de tentar levar Deus ao nosso nível de amor em vez 
de nos deixarmos transferir, de certa forma, através da 
expiação de Cristo a Seu tipo de amor. O amor é difícil. Quanto 
mais obedientes formos, é claro, mais nossa capacidade é de 
amar. Deus nos disse: "Ama-me de duas maneiras. Guarde 
meus mandamentos e alimente minhas ovelhas". E essas 
pessoas não estão dispostas a fazer nem essas coisas, mas ainda 
assim se perguntam por que Deus não está mostrando seu 
amor a elas. Mas na realidade, Ele está. Eles simplesmente não 
conseguem ver isso porque não estão dispostos a guardar Seus 
mandamentos. Eles estão cegos à realidade por causa de sua 
desconfiança e desobediência. 

John Bytheway:  10:29  Uma das coisas que este ano inteiro acaba de me impressionar 
é como Deus é o oposto do desapego. Ele continua voltando 
depois de Seus filhos e continua convidando-os a voltar. E tenho 
medo, sou um homem natural demais, em algum momento eu 
simplesmente vomitaria minhas mãos e iria embora, mas Ele 
nunca o faz. Ele continua voltando e convidando-os a voltar ao 
caminho e se arrepender e tudo mais. Acho que eu deveria ter 
notado isso antes, mas este ano eu realmente notei que Ele não 
nos deixará sozinhos da maneira positiva. Ele continua nos 
convidando de volta e nos oferecendo arrependimento. 

Dra. Barbara Gardner:  11:04  John, você é da mesma forma. Muito disto, como pai de seus 
filhos, você nunca desistirá de seus filhos. E eles podem não 
apreciar e podem se comprometer e dizer: "Pai, você não está 
realmente me amando". Mas você sabe, como pai, que está 
amando-os neste caso, não perfeitamente como o Senhor, mas 
você está amando-os o melhor que pode. E eles podem voltar 
com isso: "Você não me ama de verdade", mas na realidade, 
você nunca vai desistir de seus filhos. 

  11:27  Eu acho que a beleza de aprender a ser pais é que não 
desistimos. É claro que há momentos em que é preciso ter 
limites e coisas, e isso é um jogo de bola diferente. Deus é Deus. 
Ele é capaz de talvez ter uma lei diferente da nossa, mas assim 
como Ele, acho que nos ensinam que simplesmente não 
desistimos. E não há uma idade em que, de repente, deixamos 
de ser pais. Nós amamos, nos importamos e não desistimos. 

  11:47  E ouvimos desculpas, também. Isto me faz lembrar, isto é 
pessoal deste lado, mas lembro que depois que adotamos 
nossos dois filhos, minha filha mais velha estava realmente 
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lutando. E as coisas eram tão boas e a vida era boa, e estávamos 
ajudando-a na equipe de natação e fazendo suas contas e 
fazendo seus trabalhos de casa e apenas dando-lhe algumas 
tarefas e tentando ajudá-la a crescer e se tornar o tipo de 
pessoa que ela precisa ser. E um dia, ela simplesmente quebrou. 
Ela estava apenas em lágrimas. Ela era apenas jovem, oito anos, 
ela apenas diz: "Você não me ama como minha mãe biológica 
me amava". E eu me lembro de dizer: "Allie, o que você quer 
dizer com isso?" E ela disse: "Minha mãe biológica não 
precisava de nada de mim". Eu podia assistir filmes o dia todo. 
Eu podia comer o que quisesse. Eu não tinha dever de casa. Eu 
não precisava ir à escola". A lista continuava e continuava e 
continuava. 

  12:30  E, é claro, eu fui muito positivo em relação à mãe biológica dela, 
mas para mim, eu só disse: "Allie, eu te mostro que te amo pelo 
que espero de você e quem eu sei que você vai se tornar. E eu 
vou estar nesse caminho com você. Mas eu não mostro meu 
amor por você não exigindo coisas. Eu mostro meu amor por 
você, vendo que você é uma futura deusa, filha de Deus". 
Assim, temos tido uma série de discussões em nossa família 
sobre como mostramos amor e como o amor realmente é, e 
usamos as escrituras para usar o amor de Deus nisso. E este é 
um grande exemplo disso, eu concordo, John, realmente bom. 

John Bytheway:  13:02  Nosso amigo Brad Wilcox, que tem participado do programa, é 
tão bom nestas pequenas declarações. Ele disse: "Um Deus que 
nada nos pede, nada faz de nós". 

Dra. Barbara Gardner:  13:12  Amém. 

Hank Smith:  13:13  Sim. 

John Bytheway:  13:13  E Ele pede muito, mas isso é porque Ele quer nos transformar 
em algo melhor do que aquilo que somos. 

Hank Smith:  13:19  Eu realmente gosto disso. Isso é um giro positivo no capítulo um 
e no capítulo dois, porque ao ler o capítulo um e o capítulo dois, 
pensei: "Oh, meu Deus". Ele está dizendo a eles tudo o que 
estão fazendo de errado". Eles estão trazendo sacrifícios para o 
templo, mas os sacrifícios estão poluídos. Eles estão doentes e... 

John Bytheway:  13:38  Cego e coxo. 

Hank Smith:  13:40  Eles devem trazer estes primogênitos de seus rebanhos para cá, 
o melhor que eles têm, e parece que estão trazendo sacrifícios 
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poluídos, terríveis, e o Senhor os está chamando para isso. Mas 
eu gosto disso. Ele vai exigir isso deles porque Ele os ama. 

John Bytheway:  13:52  Pensei que talvez devêssemos falar sobre o porquê, porque 
muitas pessoas que conheço são cegas, coxas e doentes, 
inclusive eu mesmo. Então, por que isso seria um sacrifício 
poluído? Acho que é porque o que esse sacrifício está 
apontando. E os sacrifícios deveriam ser imaculados, 
primogênitos, o melhor do rebanho, porque todos eles estavam 
nos apontando para Cristo. E é por isso que o Senhor ficaria 
infeliz com esse tipo de sacrifício? 

Dra. Barbara Gardner:  14:21  Se tudo o que eles tinham a oferecer, acho que é o coração e a 
alma deles. Eles não estão oferecendo o melhor de si. Ele está 
dizendo: "Vocês têm estas ovelhas". Você tem o que eu lhe pedi 
para oferecer, mas não está oferecendo o melhor de si. Vocês 
estão oferecendo o que vale menos para vocês". Não é uma 
declaração sobre quão boas ou más são as ovelhas, mas sim 
sobre quão boa ou má é a intenção e a motivação do povo. 

  14:42  É a citação de Elder Maxwell, de que falamos com freqüência, 
onde ele fala do coração disposto e da mente disposta, Doutrina 
e Convênios, "o coração partido e o espírito contrito". Aqui não 
há um coração partido e não há um espírito contrito. Estas não 
são pessoas que estão oferecendo, colocando seu animal, como 
ele diz, no altar. Estas são pessoas que estão colocando seu 
compromisso no altar. Eles estão dando o segundo melhor de si. 
Não é um verdadeiro sacrifício. 

  15:01  Mais uma vez, acho que a questão, muito disto, é que eles estão 
dispostos a sacrificar algo. Eles estão dispostos a fazer o 
sacrifício de Caim, mas não estão dispostos a fazer o sacrifício 
de Abel. Eles estão dispostos a dar um pedaço dele, mas estão 
sempre retendo algo. E Ele não quer que eles se retraiam. É o 
todo que temos que dar nossos pecados para conhecer a Deus. 

Hank Smith:  15:17  Sim. Uau. Acabei de escrever o capítulo um acima. "Você não 
está oferecendo o melhor de si". Automaticamente, veio todo o 
pedido, do qual eu realmente não quero falar, então podemos 
seguir em frente? Quantas vezes fazemos essa mesma coisa? 
"Você não está oferecendo o melhor de si". Você está 
oferecendo algo. Obrigado por oferecer algo, mas não é o seu 
melhor. Não é o que eu pedi". Sim, John, vá em frente. 

John Bytheway:  15:38  Isto é do Manual do Estudante do Antigo Testamento, Volume 
Dois, que é 1 Reis para Malaquias. Em Malaquias 1:7, ele fala da 
mesa do Senhor, que é aquele altar. "O altar, ou mesa do 
Senhor, como Malaquias o chamava, era o lugar de intercessão, 
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pacificação, expiação, penitência e santificação". Aquilo que era 
consumido por suas chamas tinha sido consumido por Deus em 
sentido figurado e, portanto, era entendido como tendo sido 
aceito por Ele. Na medida em que os sacrifícios que fizeram pelo 
povo tipificavam o sacrifício vindouro e a expiação do Filho de 
Deus, o único sacrifício aceitável era aquele que era imaculado. 
Eles estavam zombando de Deus oferecendo sacrifícios ao 
Senhor com animais doentes, cegos e coxos ao chamá-los de 
aceitáveis. "E eis o que chega ao cerne da questão. "Eles não 
tinham reverência pelo que estavam fazendo". 

Dra. Barbara Gardner:  16:29  Exatamente. 

John Bytheway:  16:30  Então, acho que é isso que você está dizendo. A parte de 
reverência de tudo isso, seu coração não estava nela. Eles 
estavam fazendo o que deveriam fazer de certa forma, mas o 
coração deles não estava nele, como você disse. 

Hank Smith:  16:43  Vocês dois estão me deixando super desconfortável, porque o 
homem, a aplicação está apenas passando pela minha cabeça. 
Mas continuem, continuem, por favor. 

Dra. Barbara Gardner:  16:50  Eu ia agora mesmo lançar aquela analogia de coração que você 
acabou de mencionar. O coração deles não está nela. Isso é o 
que você vê no capítulo dois, versículo dois. "Se você não vai 
ouvir e se você não vai colocar isso no coração", esta idéia de 
coração vai por toda parte... Mais uma vez, este é um tema que 
perpassa estas escrituras, é que o coração deles não está nele. 
Eles podem dizer o que quiserem, podem se comprometer, 
podem mostrar por suas ações de alguma forma que realmente 
estão olhando para frente e tentando se tornar como Cristo e 
tentando fazer o que Ele está pedindo para fazer. Mas está 
claro, só por este sacrifício e outras coisas de que Ele vai falar 
aqui, que o coração deles não está nele. Eles não estão 
convertidos ao evangelho. Eles não estão convertidos a Jesus 
Cristo. Eles estão zombando da expiação de Jesus Cristo, que 
não pode ser pior do que isso. 

  17:31  E então, a parte triste é que eles estão pedindo ao Senhor, 
"Mostre-nos seu amor" e eles estão zombando Dele enquanto o 
fazem. É um triste símbolo do que realmente está acontecendo, 
especialmente em um altar, onde os altares são sempre 
simbólicos de Jesus Cristo e de Sua expiação. 

Hank Smith:  17:45  E os padres também estão envolvidos. Barb, não é aí que o 
Senhor pensa: "Ei, não são só as pessoas que vêm ao templo, 
são as pessoas que trabalham no templo". 
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Dra. Barbara Gardner:  17:52  Exatamente. Acho que essa é uma das partes tristes aqui, é que 
esses padres devem estar entre os mais justos, mas eles estão 
permitindo que isso aconteça também. Sinto que temos que ter 
cuidado com isso. Penso que, em sua maioria, especialmente 
em nossos dias, os líderes da igreja e especialmente aqueles do 
templo, são o povo mais santificado, santo e abençoado. Mas 
acho que isto é um aviso de que "vocês são os líderes". Vocês 
são os que deveriam estar dando o exemplo". E até vocês estão 
zombando das coisas de Deus". É um aviso a toda pessoa que 
está nisto, que a expiação de Jesus Cristo e as alianças não 
devem ser ridicularizadas. 

  18:26  A ironia, para mim, está de volta ao versículo dois, foi "Eu te 
amei". O Senhor apenas começa: "Eu te amei". E então, eles 
estão questionando Seu amor, quando na realidade, eles 
questionaram Seu amor por suas ações. 

Hank Smith:  18:39  Notei que o Senhor disse: "Pegue o que você está me dando e 
tente dar a outra pessoa e veja como eles gostam". Ele diz no 
versículo oito: "Ofereça-o ao governador". Veja se ele está 
satisfeito com o que você está me oferecendo". Como você 
chamaria isto? O padrão duplo que eles estão oferecendo? 
"Este é o meu melhor". Estou oferecendo o meu melhor". E ele 
diz: "Você está mentindo. Você está enganando. Você é um 
enganador. Isto não é o seu melhor". 

Dra. Barbara Gardner:  19:00  É como o Élder Harold B. Lee falando com sua mãe sempre 
dizendo a ele que "Você precisa limpar os cantos primeiro". É 
como se fosse essa idéia. Dá tudo de si. Dê o melhor de si. Seja 
sincero. Seja real. Não se atrase. Quantos de nós tantas vezes 
pensarão que estão dando o melhor de nós, mas na realidade, 
estamos cortando os cantos ao Senhor. Eu penso que espero 
não estar, mas se estou dando o melhor de mim, então estou. 

  19:25  E nenhum de nós é perfeito. E eu acho que isso é parcialmente, 
Hank, essa é a luta que cada um de nós tem, é que todos nós 
sabemos que temos nossos pecados favoritos. Todos nós 
sabemos que estamos retendo algumas coisas. Mas acho que a 
diferença, é que nossa intenção é dar tudo a Cristo, para nos 
tornarmos melhores através da expiação de Jesus Cristo, onde 
neste caso, parece que estão fazendo uma zombaria e estão 
tentando intencionalmente enganar. Essa é a distinção. E eu 
acho que isso é fundamental para dizer a nós mesmos: "Senhor, 
sou eu? Estou me retraindo? Há algo comigo ou eu estou 
culpando e dizendo: "Não, na verdade sou realmente bom". Há 
apenas uma diferença completa em como eles estão 
respondendo ao amor do Senhor. 
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Hank Smith:  20:00  Portanto, isto não é uma fraqueza que Ele vai atrás. Isto é uma 
rebelião aberta. Eles estão fazendo estas coisas 
conscientemente. 

Dra. Barbara Gardner:  20:07  Claramente. Quando você usa a palavra enganador, você sabe 
que está fazendo isso abertamente. E isso é a frustração de 
enganar. Esse é o versículo 14. Essa é a tática de Satanás. E é 
por isso que eu digo 100%. Eles são 99%, o que é o perigo disso. 
E é o perigo para todos nós no engano, quando as pessoas estão 
tentando nos enganar, a chave é tentar chegar tão perto do que 
é certo, mas esse 1% é o que faz o engano. Mas a dissensão é 
intencional. 

John Bytheway:  20:33  Obrigado por dizer isso, chegando tão perto disso. Veja esta 
frase no versículo quatro, "a fronteira da maldade". É como... 

Dra. Barbara Gardner:  20:40  Sim. 

John Bytheway:  20:40  ... você está bem ali na linha. Eu costumava ouvir essa história 
no quorum de Deacon quando eu era criança sobre o cara que 
dirigia o caminhão até Farmington Canyon. Realmente tem 
algumas estradas ventosas com uma grande queda mesmo ao 
lado. E a história sempre foi, alguém estava contratando o 
motorista e, "Bem, eu posso dirigir a menos de seis polegadas 
da borda e nunca sair". E o próximo candidato disse: "Eu posso 
dirigir a menos de 15 centímetros e nunca sair". E o cara que foi 
contratado disse: "Eu fico o mais distante possível da fronteira". 

Hank Smith:  21:13  "Eu fico longe disso". 

John Bytheway:  21:16  Lembro-me de ouvir essa história muitas vezes. E esta idéia da 
fronteira da maldade e de chegar muito perto, mas não 
exatamente lá, que me fez lembrar daquela história. 

Dra. Barbara Gardner:  21:24  E você vê isso no versículo 9 onde Ele diz que é parcial. E então, 
eu acho ainda mais frustrante quando você vê no versículo 17: 
"Você cansou o Senhor com suas palavras, e ainda assim você 
diz: 'Onde O cansamos? E então, quando você diz: "Todo aquele 
que faz o mal é bom aos olhos do Senhor e Ele se deleita neles", 
ou "Onde está o Deus do juízo?"" 

  21:40  Eles não estão dispostos a aceitar a responsabilidade por suas 
ações. Eles estão tentando transformar o que é mau em bem e 
o que é bom em mal, como vemos o tempo todo acontecendo 
no Livro de Mórmon. E eles continuam acrescentando a isso. 
Continuam a ver que estão culpando o Senhor e não estão 
dispostos a crescer. Eles simplesmente não estão dispostos a 
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ser maduros. Aqui falta maturidade espiritual, e o Senhor está 
tentando preparar o povo para o templo e para a segunda 
vinda. E eles claramente não estão prontos porque não 
assumirão a responsabilidade e não se voltarão para o Salvador. 
Eles querem graça barata e é isso que eles estão procurando. 
Eles não estão dispostos a fazer esse esforço. 

  22:14  Elder Maxwell tem uma declaração. Ele diz: "Infelizmente, 
também alguns invejam os ímpios. Outros ainda reclamam que 
os ímpios parecem se safar com isso". A idéia de que eles 
reclamam que se safam com isso. Você está reclamando disso? 
É um pouco esquisito... Nós queremos ser assim. 

John Bytheway:  22:30  Oh, acho que isso mesmo está vindo à tona em Malachi três. 
"Você disse: 'É inútil servir a Deus'. Que profeta é esse que 
mantivemos Sua ordenança e caminhamos de luto diante do 
Senhor dos Exércitos? Agora chamamos os orgulhosos, felizes. 
Aqueles que praticam a maldade são criados. Aqueles que 
tentam a Deus são até mesmo libertados". Isso é exatamente o 
que você está dizendo. "Vejam, os ímpios estão se safando com 
isso. O que nos beneficia que estejamos servindo a Deus"? Que 
eles estão perguntando isso mesmo. 

Hank Smith:  22:53  Que verso é esse, John? Eu amo esse verso. 

John Bytheway:  22:56  Malaquias 3:14-15. Eu amo estes. Parece que me lembro, foi 
Glenn Pace que veio à BYU e falou sobre estes versos? Você 
provavelmente poderia procurá-los. Mas "Os orgulhosos estão 
preparados". Eu adoro as palavras. "Os malvados estão 
tramados". Eles estão prontos para a vida. Os que tentam a 
Deus são libertados". E então, versículo 16, eu amo como, 
"Então aqueles que temiam o Senhor falavam freqüentemente 
uns aos outros. O Senhor escutou e ouviu. Um livro de 
recordação foi escrito diante dEle para aqueles que temiam o 
Senhor e pensavam em Seu nome. E eles serão meus", diz o 
Senhor dos Exércitos. "Naquele dia, quando eu fizer minhas 
jóias, eu as pouparei como um homem poupa seu próprio filho 
que o serve". Então tenho que inserir aqui o riso: "Então voltará 
e discernirá entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve a 
Deus e aquele que não o serve". É como: "Você vai ver". Há um 
eventualmente lá dentro em algum lugar. "Mas um dia você 
verá e discernirá entre o justo e o ímpio". 

Dra. Barbara Gardner:  23:50  Eu concordo. É apenas uma forma de pensar triste e frustrante. 
"Eles têm sido tão perversos e ainda são abençoados". E nós já 
ouvimos isso tantas vezes. 

John Bytheway:  23:58  Sim. 
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Dra. Barbara Gardner:  23:59  Ouvimos isso de adolescentes, ouvimos isso de nós mesmos. 
"Por que eles chegam a pecar e ainda são abençoados? Por que 
eles estão fugindo? Por que eles não conseguiram fazer 
convênios até os 80 anos e de repente foram abençoados? Por 
que eles não tiveram que trabalhar duro e depois receber?" 

  24:11  A pergunta não é: "Por que eles não o fizeram e depois são 
abençoados?". É realmente o oposto. "Quanto mais eles 
poderiam ter sido abençoados se tivessem sido obedientes? E 
por que temos ciúmes da maldade?" Então o Senhor, Ele 
simplesmente o ignora e apenas diz: "Sabe de uma coisa? A 
longo prazo, elas serão minhas jóias. Estamos falando aqui de 
vida eterna, gente. Estamos falando de que vocês não têm idéia 
do que eu vou lhes dar". Seção 84, "Eu estou dando tudo a 
vocês. Portanto, sim, você pode ver temporariamente que 
algumas pessoas que não estão sendo obedientes estão sendo 
abençoadas, mas na realidade, elas serão minhas jóias. Vocês, 
que são obedientes, serão minhas jóias. Vocês terão tudo o que 
eu tenho. Vocês se tornarão herdeiros de tudo o que eu tenho". 
Não se preocupe em reclamar porque você não conseguiu um 
bom carro. Você vai ter mansões. 

John Bytheway:  24:50  E tudo isso começa com a comparação. Quando você disse isso, 
pensei na parábola dos operários e da vinha. "Bem, esses caras 
mal começaram a trabalhar e então você está pagando a eles o 
mesmo". As coisas vão para o sul quando começamos a olhar de 
lado. "Bem, e quanto a eles? O que há com eles?" Em vez de 
olharmos para onde estamos com o Senhor, olhamos para o 
lado. Filho pródigo, há o mesmo tipo de olhar, "Bem, bem", tipo 
de coisa de lado. E isto começa com: "Bem, olhe, olhe. É vaidoso 
servir a Deus porque olha para os ímpios". Mas obrigado por 
dizer isso, porque devemos ter ciúmes dos ímpios, como se a 
maldade fosse felicidade? 

Dra. Barbara Gardner:  25:29  Sim, mas às vezes temos. Não sei por que, mas parece ser uma 
espécie de fio comum. E mais uma vez, isto é tão comparável, é 
tão real para hoje. Olhamos para isso e apenas desejamos: "Oh, 
eu gostaria de ter mais dinheiro". Estou pagando todo esse 
dinheiro pelo dízimo e não tenho uma mansão". Ou vou manter 
o sábado santo e não tenho todas as bênçãos do sábado". Eles 
têm um novo barco e um novo iate". É só esta idéia de: "Eles 
estão recebendo todas estas coisas e eu não estou recebendo 
nada". Mas é a realidade de que precisamos olhar para as 
eternidades e ser abençoados. 

  25:58  Então estávamos falando desta maldade e loucura, 
esquecemos... Saltamos à frente do versículo um, que na 
verdade é um dos meus versos favoritos em todo este livro, só 
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por causa do meu amor pelos profetas. Ele apenas diz: "O fardo 
da Palavra do Senhor para Israel por Malaquias", essa idéia do 
fardo da Palavra do Senhor e esse fardo. 

  26:16  Hoje observo nosso atual profeta, o Presidente Nelson, e olho 
para os ex-presidentes, e lemos sobre presidentes mesmo além 
deles e profetas e líderes desta igreja e Enoque, lidando com 
algumas destas maldades destas palavras que são contra ele. O 
próprio Jesus Cristo gosta de ser chamado de filho do 
carpinteiro e apenas esta zombaria com a qual estes profetas 
estão constantemente tendo que lidar. E eu só acho que o 
"fardo da Palavra do Senhor" é um verdadeiro fardo. Eles falam 
como profeta, videntes e reveladores. Eles não falam por si 
mesmos. Elder Holland falou sobre isso, quando se trata de 
dizer o que o Senhor o está fazendo dizer. Ele está falando em 
nome de Deus. Na nota de rodapé, ele fala sobre as chaves do 
sacerdócio. Ele nos leva a isso. 

  26:58  Responsabilidade por um profeta, somos ensinados logo na 
Seção 43 da Doutrina e Convênios, que eu amo esta ligação 
aqui. Na Seção 43, estamos falando de outras pessoas tentando 
tomar o lugar de Joseph Smith e sendo capazes de ensinar e ter 
certeza de que entendemos a doutrina. Na seção 43, vou ler 
isso muito rapidamente. Adoro isto porque há tanta decepção 
que está acontecendo nos primeiros dias desta igreja e que 
Satanás está tentando entrar. 

  27:20  Mas em 43:3, onde o Senhor, tivemos essa Sra. Hubble, 
chamamos ela de Sra. Hubble problemática. No passado, 
tivemos o Hiram Page com a pedra, e o Senhor está 
estabelecendo Sua igreja e Ele diz: "E isto vós sabereis". Como 
certamente não há nenhum outro designado a vós para receber 
mandamentos e revelações até que ele seja tomado se vós 
permanecerdes em mim". Não há nenhum outro. O profeta tem 
o fardo de ser o porta-voz de Deus. E penso que em Malaquias, 
isso é parte desse fardo que ele está expressando. "O Senhor o 
ama, e minha responsabilidade é dizer-lhe, não importa quão 
certo e justificado você pense que é, tenho que falar pelo 
Senhor aqui, e isso é um fardo". 

  27:59  Vocês provavelmente se lembram do Presidente Nelson quando 
ele veio para a BYU há alguns anos, e ele falou sobre todas as 
verdades que os estudantes precisavam saber. O Centro 
Marriott estava lotado e ele deu essa palestra sobre direito e 
amor e deu essas verdades. E eu amo isto onde ele diz: "A 
verdade número um é que vocês são filhos e filhas de Deus". 
Este é um profeta que fala aos jovens adultos. "Verdade 
número dois, a verdade é a verdade. Verdade número três, 
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Deus ama cada um de nós com amor perfeito". E então, 
amarrado a este versículo, ele diz: "Verdade número quatro, o 
Senhor, Jesus Cristo, cuja igreja é esta, nomeia profetas e 
apóstolos para comunicar Seu amor e ensinar Suas leis". 

  28:34  E então ele continua: "Às vezes, nós, como líderes da igreja, 
somos criticados por nos mantermos firmes às leis de Deus, 
defendendo a doutrina do Salvador e resistindo às pressões 
sociais de nossos dias. Mas nossa comissão como apóstolos 
ordenados é ir a todo o mundo para pregar Seu evangelho e a 
toda criatura". Isso significa que nos é ordenado que ensinemos 
a verdade. Ao fazer isso, às vezes somos acusados de ser 
descuidados ao ensinarmos os requisitos do Pai para a 
exaltação no reino celestial. Mas não seria muito mais 
descuidado para nós não dizer a verdade, não ensinar o que 
Deus revelou?". E então, "É precisamente porque nos 
preocupamos profundamente com todos os filhos de Deus que 
proclamamos Sua verdade". Nem sempre podemos dizer às 
pessoas o que elas querem ouvir". Os profetas raramente são 
populares, mas nós sempre ensinaremos a verdade". 

  29:16  E então, nesse contexto, voltando a Malaquias, ele diz no 
versículo dois: "Eu te amei, diz o Senhor". Esse é o fardo do 
profeta. E então: "Você pode entender mal, mas Deus é amor". 
E essa é toda a beleza da lei e do amor. Estamos vendo este 
problema com a lei e o amor, e esta verdadeira luta que as 
pessoas estão tendo, pensando que Deus vai comprometer Sua 
lei para mostrar-lhes Seu amor. E Ele está dizendo: "Não. 
Precisamos aprender a amar como Deus faz". Malachi vai dizer 
a verdade porque ele está falando por Deus, que é... Eu amo 
esse fardo. Mas é um fardo pesado que os líderes da igreja são 
sempre dados a partir dos dias de Adão e Eva. 

John Bytheway:  29:52  Você sabe o que isso me fez lembrar? Outro exemplo está no 
Livro de Mórmon, onde Jacob diz: "Estou sobrecarregado com o 
que tenho para falar com você hoje". Alguns de vocês vieram 
até aqui para ouvir a agradável Palavra de Deus que cura a alma 
ferida. E em vez disso, tenho que repreendê-los diante de suas 
esposas e de seus filhos e colocar punhais em sua mente". Mas 
esse era o fardo e ele não se intimidou com isso. Ele lhes disse 
como se fosse. 

  30:15  O Élder Christofferson deu uma palestra em 2015 chamada "Por 
que a Igreja? Eu desmontei isso e coloquei pontos de bala em 
todos os motivos pelos quais precisamos de uma igreja. E um 
deles era estar em condições de ser reprovado do pecado e do 
erro. E é maravilhoso poder saber que terei um bispo, terei um 
profeta, terei líderes de igreja que poderão dizer: "Não faça 
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isso", ou "Você precisa parar de fazer isso" ou "Você precisa ser 
avisado contra isso" e não se preocupar se eles estão sendo 
populares ou não. 

Hank Smith:  30:45  Sim. 

Dra. Barbara Gardner: 30:46  Certo. Então estamos olhando para Malachi dois agora, e 
estamos falando sobre o coração novamente. Portanto, esta 
idéia do coração é crítica. Não sei se percebemos que esse 
termo coração é usado mais de mil vezes nas escrituras, apenas 
coração, e o que isso significa. E quando estamos falando de 
coração, ele normalmente está sendo convertido e é um pacto 
que mantém as pessoas. Então ele está falando do coração e 
está falando de pessoas que realmente estão se convertendo 
não apenas em sua mente, mas realmente se entregando 100% 
ao Senhor. 

  31:11  Então ele está falando sobre este pacto que fez com Levi, e ele 
está falando sobre o pacto que foi quebrado. Isso nos leva de 
volta à Seção 84 da Doutrina e Convênios, onde na Seção 84 
vemos que Moisés recebeu este sacerdócio e o Senhor estava 
tentando fazer com que ele pudesse trazer Seu povo ao Senhor 
e entrar no Seu descanso, mas eles se recusaram. Portanto, 
estamos falando deste convênio, e estamos falando 
especificamente destas pessoas que recebem, e ele fala sobre 
isto no versículo 26. "E o sacerdócio menor continuou, cujo 
sacerdócio detém a chave do ministério dos anjos e do 
evangelho preparatório". 

  31:44  Mas antes disso, Moisés está tentando fazer com que seu povo 
receba o poder da piedade. Ele está tentando fazer com que 
eles recebam a chave do conhecimento de Deus. Ele está 
tentando ajudá-los a fazer estas ordenanças. Aqui estamos 
vendo que este pacto está sendo quebrado e ele está se 
referindo no sentido destes dias de Moisés. Então ele está 
falando sobre os sacerdotes e como os sacerdotes, realmente, 
sua responsabilidade é ensinar o conhecimento e ensinar esta 
lei e ser exemplos desta lei. 

  32:08  Penso em nossos dias e no papel dos sacerdotes, mas não 
apenas nos sacerdotes. O Senhor disse que, em nossos dias, 
precisamos de todos. E especificamente, ouvimos mulheres, o 
chamado do Presidente Nelson para que as mulheres falem e 
falem a respeito da verdade, e sejam aquelas que têm a 
autoridade do sacerdócio que foi dada tanto a mulheres como a 
homens através de alguém que tem as chaves do sacerdócio, e 
depois os convênios que fizemos com o templo para serem 
aquelas que são líderes justas da igreja e sejam estes exemplos. 
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E então fomos solicitados pelos profetas, mais do que nunca em 
nossos dias, a falar e ensinar e ser exemplos dos convênios e 
especialmente do templo. 

  32:43  Assim, temos muitas palestras recentemente onde temos Elder 
Bednar e Presidente Oaks e Presidente Nelson e mulheres 
líderes da igreja tentando nos ajudar a entender o templo, a 
importância do templo, e depois falando abertamente sobre 
ele. Essa tem sido uma enorme prioridade profética nos últimos 
anos. 

Hank Smith:  32:58  Então Barb, deixe-me ter certeza de que estou claro aqui. 
Assim, no capítulo dois, estes padres corromperam o pacto de 
Levi ao não ensinar a verdade. Seus corações não estão nele. 

Dra. Barbara Gardner:  33:09  Eu acho que o que eles estão tentando dizer é que, em todos os 
dias desde o dia de Adão, o Senhor tem tentado trazer as 
pessoas para Sua presença. Assim, vemos que com Adão, vemos 
que com Moisés, vemos que aqui com Malaquias. Ele está 
tentando trazer as pessoas à Sua presença. Este é este pacto 
que Ele está tentando fazer. Ele está falando sobre o povo de 
Levi, sua responsabilidade e sua humildade em levar isto 
adiante. Vemos isto então especialmente com Moisés, onde Ele 
diz: "Você não está mantendo isto e, portanto, perdeu isto". 
Vocês perderam este pacto Abraâmico". Vocês perderam esta 
capacidade de estar comigo. Vocês perderam a ordem superior 
do sacerdócio, que é a ordem patriarcal do sacerdócio. Porque 
você não está disposto a manter este convênio, estas coisas 
estão perdidas". 

  33:46  E então, Ele lhes diz: "Como padres, vocês não estão fazendo 
isto. E por causa disso, vocês estão sendo mantidos afastados". 
Diz no versículo nove: "Vocês são parciais na lei". Vocês não 
estão dispostos a ir até o topo. Você não está disposto a dar 
tudo de novo". Você perdeu a capacidade de ser", e vai falar 
sobre isso aqui no futuro, "você perdeu a capacidade de ser 
selado para a eternidade com seu cônjuge". Você está 
zombando dos convênios que fez, especialmente quando se 
trata de casamento e família. E por causa disso, você não será 
capaz de ter esta vida eterna". Não é engraçado para o Senhor. 

  34:16  E é o que acontece na seção 84 também. O Senhor está 
explicando a Joseph Smith neste caso, Moisés não foi, Seu povo 
não foi obediente. A ordem patriarcal do sacerdócio havia sido 
transmitida de geração em geração, dos profetas. E como o 
povo não estava disposto a ser obediente, eles também 
perderam este convênio. Eles perderam esta capacidade de 
entrar na presença do Senhor. 
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Hank Smith:  34:36  Uau. 

Dra. Barbara Gardner:  34:36  E como vemos na seção 132 da Doutrina e Convênios, nós 
entramos nesta presença do Senhor através do casamento. 
Então você vê esta mesma parte no final, onde ele está falando: 
"Você está isolado do Senhor porque está se casando fora do 
pacto". E você está desligado do Senhor porque está levando 
levemente os convênios que fez com Deus e está se divorciando 
de suas esposas por razões aparentemente muito mesquinhas". 
E isso é mais ou menos o que ele está dizendo aqui. É tudo 
sobre este pacto. É sobre a vida eterna. É sobre ajudar as 
pessoas a virem a Cristo e se tornarem como Ele. Isto é muito 
templo. Portanto, estes são pactos do templo, esta é a 
terminologia do templo. É sobre as famílias. É sobre o sagrado 
convênio entre marido e mulher e se tornarem pais eternos, 
que eles estão zombando, e você pode ver que Ele não é feliz. 

Hank Smith:  35:16  Cara, isso realmente faz com que esse capítulo um, versículo 
dois, pergunte: "Quando você nos amou...", então, o coração se 
aperta quando você descobre o que tem acontecido. Eles 
poderiam ter tido todas essas bênçãos, mas como você disse, 
eles estão cortando os cantos. E não só isso, os padres estão 
participando disso e estão partindo corações. Eles estão lidando 
traiçoeiramente com a esposa de sua juventude. As esposas de 
sua juventude, elas estão se divorciando por razões 
aparentemente mesquinhas. Uau. Não admira que Malachi diga 
que este é um fardo a ser compartilhado. 

John Bytheway:  35:48  Sim. 

Dra. Barbara Gardner:  35:49  Eu acho que em nossos dias, às vezes, nós, especialmente por 
causa de nossa cultura e das coisas, não entendemos a 
seriedade e o pacto que fazemos em relação ao casamento. 
Você percorre a história de Joseph Smith, e ele diz que 
eventualmente Elijah virá e restaurará este sacerdócio. E então, 
continuamos através da Doutrina e Convênios e começamos a 
ver que a igreja está sendo restaurada. Mas, eventualmente, 
chegamos à Seção 36, 38, começamos a ouvir sobre o templo. 
Mas eventualmente, ao chegarmos à Seção 84 e depois 95 e 
depois 110, começamos a ver as chaves sendo reveladas no 
templo de Kirtland, e depois culmina com a Seção 132 com o 
casamento celestial e o que eles vão receber. E então você 
entra nas seções posteriores que vão aparecer. Mas é esta linha 
sobre linha ensinando a Joseph Smith do Senhor sobre a 
importância do templo e sobre a importância do casamento. 

  36:40  E penso que é significativo, bem no meio do último livro do 
Antigo Testamento, o Senhor está dizendo: "O casamento e os 
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pactos em relação ao marido e à esposa e às famílias são 
críticos, e você está zombando tanto quanto está zombando de 
mim". Não se pode zombar do casamento sem zombar de 
Cristo, e não se pode zombar de Cristo sem zombar do 
casamento. Você tem que ter os dois. Se você está zombando 
de qualquer um deles, você está destruindo os propósitos de 
Deus. 

Hank Smith:  37:05  Sim. 

Dra. Barbara Gardner:  37:06  Nós rimos do casamento e temos muitas histórias, e todos nós 
temos histórias sobre o casamento e coisas que podemos fazer 
para melhorá-lo, mas resumindo, o casamento é muito sério 
para o Senhor. Esse relacionamento entre marido e mulher é 
crítico para Ele. 

Hank Smith:  37:17  Quando você falou sobre o capítulo dois, versículo nove, me fez 
pensar nesta citação de Larry W. Gibbons já em 2006, mas eu 
ainda me lembro dela. Ele cita tanto Elder Maxwell quanto 
Marion G. Romney. Ele disse: "O Élder Neal A. Maxwell falou e 
expressou este pensamento de que dar adeus à Babilônia é na 
verdade um de nossos desafios, que muitos de nós gostamos de 
manter uma cabana de verão lá". Não podemos manter um pé 
na igreja e um pé no mundo". Uma razão é que o mundo e a 
igreja estão divergindo rapidamente. Perderemos nosso 
equilíbrio". E então ele cita Marion G. Romney, o que é apenas 
uma bela citação. Ele disse: "Sabemos que nenhum homem 
pode servir a dois senhores". Alguns, eu temo, estão tentando 
fazer o que o presidente Marion G. Romney descreveu como 
tentar servir ao Senhor sem ofender o diabo. Você tem sido 
parcial na lei. Você teve um pé dentro, mas não o outro". 

Dra. Barbara Gardner:  38:09  Sim. Este é um assunto delicado para muitas pessoas. Mesmo 
como professora de religião, tenho alunos perguntando o 
tempo todo enquanto leciono na aula da Família Eterna: "Está 
tudo bem namorar alguém fora da igreja? Não há problema em 
estar casando com alguém fora do templo"? E minha resposta é 
sempre: "Qual é o propósito da vida? Qual é o desejo de nossos 
pais celestiais para nós? Por que estamos aqui? É para nos 
tornarmos como eles". E isso não significa que não se possa 
namorar necessariamente outras pessoas de outros credos. Há 
muitas pessoas que se casaram com pessoas de outras religiões 
e acabaram com essa pessoa fazendo pactos com o Senhor. E eu 
imagino que elas terão vida eterna. Deixaremos o Senhor 
decidir sobre isso, é claro. Há muitas pessoas que são membros 
da igreja que estão se casando na fé, mas que não são pessoas 
de pactos e que pensam que só porque casaram no templo, vão 
ter a vida eterna. 
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  38:54  Eu sou uma espécie de Pollyanna. Eu espero que todos nós 
consigamos, não importa o que aconteça. Mas a realidade é que 
o Senhor está dizendo: "Eu tenho uma lei e você precisa 
obedecê-la". Eu acredito que você pode se casar fora da lei, mas 
eu acho que você tem que ser extremamente cuidadoso em 
nossos dias. Você tem que fazê-lo sabendo que a única maneira 
de termos vida eterna é se um homem e uma mulher fizerem 
um pacto com Deus e eles cumprirem seus pactos. E é por isso 
que é tão perigoso. 

  39:20  E novamente, não é que ninguém seja perfeito, nenhum de nós 
é perfeito, mas que estamos tentando fazer isso. Mas se não 
entendermos os convênios e estivermos simplesmente dizendo: 
"Farei à minha maneira, à minha maneira e não à Tua maneira". 
E o meu caminho é mais alto que o teu, não o caminho do 
Senhor". E decidimos que o que fazemos é certo, e não o do 
Senhor, estamos caindo nesta armadilha. Estamos sendo 
enganados. 

  39:37  É um tema tão difícil. Esta idéia é muito difícil. E a mesma coisa 
com o divórcio. Há razões para que as pessoas precisem se 
divorciar, especialmente em termos de algum tipo de abuso, 
uma pessoa sendo grandemente degradada. Mas, em nossos 
dias, é tão fácil dizer: "Estou acabado" por razões egoístas. E é aí 
que realmente temos um problema, é que as pessoas não estão 
dispostas a pagar esse preço. 

John Bytheway:  39:58  Ou nem mesmo para casar em nossos dias, apenas para viver 
juntos e nem mesmo para fazer um pacto. Eu sempre tive uma 
pergunta sobre isso. Se o sacerdócio Melquisedeque foi tomado 
no posto de Moisés, ou durante o tempo de Moisés, que tipo de 
casamentos eram possíveis para eles? Eles ainda eram selados 
da mesma maneira? 

Dra. Barbara Gardner:  40:19  Eles não puderam entrar na ordem mais alta do sacerdócio 
Melquisedeque, que é a ordem patriarcal do sacerdócio. Eu não 
sei exatamente como esses casamentos foram realizados e o 
que isso significava, mas eles não teriam sido selados por toda a 
eternidade porque não poderiam entrar nessa ordem. Há 
exceções, e fala de alguns dos profetas, sendo Elias um deles. 
Mas para aquelas pessoas que viviam naquela época, isso não 
era sequer uma possibilidade porque eles não tinham aquela 
ordem do sacerdócio ali. 

John Bytheway:  40:39  Perdoem-me por divagar, mas quando Jesus foi abordado pelos 
saduceus, e, ei, havia conosco, provavelmente outro saduceu, 
um homem que morreu, e seus seis irmãos casaram com esta 
mulher. De quem será o marido dela? Então, parece que eles 
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pensaram que seria alguém. No tempo de Jesus, ninguém teve a 
chance de ser selado da maneira que entendemos hoje. É isso 
mesmo? 

Dra. Barbara Gardner:  41:02  Bem, temos que ter cuidado, porque então Elijah, como 
sabemos, está falando de Elijah voltar no capítulo quatro. Elijah 
também virá ao Monte da Transfiguração e restaurará estas 
chaves a Pedro, Tiago e João. Isso é parte do que acontece no 
Monte da Transfiguração. Estas chaves tornam possível que a 
selagem ocorra para eles. E é claro, Cristo tem estas chaves. Elas 
são Suas chaves em primeiro lugar, para que Ele possa realizar 
estes selos também. 

John Bytheway:  41:23  E eu pensei: "Como as pessoas no tempo de Jesus tinham a 
chance de ter um selamento do jeito que o temos hoje? E acho 
que somente aqueles que recebem o sacerdócio de 
Melquisedeque ou podem passar por essa ordenança no 
templo. E o templo não era nem mesmo... Era uma espécie de 
sacerdote Aarônico no templo no tempo de Jesus e, de 
qualquer forma, era meio apóstata. 

Dra. Barbara Gardner:  41:47  Certo. Entretanto, é importante lembrar que, devido ao retorno 
de Elias no Monte da Transfiguração, eles receberam sua 
doação e receberam chaves, de modo que puderam realizar 
essas ordenanças, sem dúvida. Os profetas do Novo Testamento 
não falam muito sobre isso porque estão estabelecendo a igreja 
de Cristo na Terra. E tipicamente, quando estamos falando da 
mais alta ordem do sacerdócio de Melquisedeque, estamos 
falando de ordem patriarcal, estamos falando do Antigo 
Testamento. 

  42:10  Joseph Smith está recebendo tanto a igreja do Antigo 
Testamento, o Antigo Testamento, que será o templo, quanto o 
Novo Testamento, que será a própria igreja, se isso fizer 
sentido. Assim, o que vemos tipicamente no Novo Testamento é 
a estrutura administrativa eclesiástica da igreja que Cristo 
construiu quando Ele estava sobre a terra. Não há tanta menção 
ali ao templo, mas Ele claramente tem essas chaves e elas 
foram restauradas através de Elias, Pedro, Tiago e João. Mas eu 
acho que o que vemos no Novo Testamento é realmente Cristo 
estabelecendo o reino de Deus na terra de acordo com Sua 
igreja. 

  42:40  O Élder McConkie diz que Cristo teve que estabelecer Sua igreja 
na terra no tempo de Jesus de uma maneira diferente do que 
Ele fez durante o tempo de Adão e Eva, porque durante Adão e 
Eva, foi uma organização familiar, um governo estabelecido. Na 
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época em que Cristo veio, era mais uma configuração política. E 
assim, Ele teve que mudar a estrutura da igreja. 

John Bytheway:  42:56  Sim. 

Dra. Barbara Gardner:  42:56  Mas sim, eles teriam essas chaves. O próprio Cristo, essas 
chaves pertencem a Ele, então Ele tinha a capacidade de fazer 
isso. E Sua Primeira Presidência no Quórum, Os Doze receberam 
essa capacidade através de Elias. 

John Bytheway:  43:05  Portanto, eles devem ter tido a chance de ter um selo eterno da 
maneira que nós o entendemos agora. 

Dra. Barbara Gardner:  43:10  Absolutamente. 

John Bytheway:  43:11  Sim. 

Hank Smith:  43:11  Ao ler o final do capítulo dois de Malaquias, fiquei confuso com 
o que estava acontecendo. Eu não tinha Barb para me explicar. 
Então eu fui à Tradução do Novo Vivo da Bíblia, e ela diz 
exatamente a mesma coisa que você está dizendo aqui, Barb. 
Ela diz: "Judá tem sido infiel, e uma coisa detestável tem sido 
feita em Israel e em Jerusalém. Os homens de Judá desafiaram 
o santuário amado do Senhor, casando-se com mulheres que 
adoram ídolos. Que o Senhor se desligue da nação de Israel, 
cada último homem que fez isto, e ainda assim traga uma 
oferenda ao Senhor". 

  43:45  "Aqui está outra coisa que você faz. Você cobre o altar do 
Senhor com lágrimas, chorando e gemendo porque Ele não 
presta atenção às suas ofertas e não as aceita com prazer. Você 
grita: "Por que o Senhor não aceita minha adoração?". Eu lhe 
direi por quê. Porque o Senhor testemunhou os votos que você 
e sua esposa fizeram quando eram jovens, mas você foi infiel a 
ela, embora ela tenha permanecido sua fiel companheira, a 
esposa de seus votos matrimoniais. O Senhor não o fez um com 
sua esposa? No corpo e no espírito, você é Dele. E o que Ele 
quer? Filhos piedosos de sua união. Portanto, guardai vosso 
coração. Permanecei leais à esposa de vossa juventude". E, de 
repente, estou vendo o que você viu aqui, Barb, é uma coisa 
detestável que eles estavam fazendo. 

Dra. Barbara Gardner:  44:33  Mais uma vez, é Satanás tentando destruir famílias. Se Satanás 
vai tentar destruir uma coisa em nossos dias e idade, a qualquer 
momento, é o que ele quer mais desesperadamente do que 
tudo, e é uma relação eterna e unida que somente nossos pais 
celestiais têm entre si e com seus filhos. E Satanás não pode tê-

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

Malachi Parte 1 followHIM Podcast Página 22



la. Ele escolheu se rebelar. E de todas as coisas que ele quer 
destruir, é a família. E se ele pode fazer um marido ou uma 
esposa, e isso vai para os dois lados, se ele pode fazer qualquer 
um deles quebrar seus convênios, se ele pode fazer qualquer 
um deles esquecer como a outra pessoa é importante, se ele 
pode comprometer seu egoísmo e fazê-los ser egoístas de 
qualquer maneira, a ponto de, especialmente, onde eles estão 
dispostos a quebrar seus convênios, ele ganha de certa forma. 

  45:13  E ele irá, como nos disseram, quando Satanás vencer, parece 
sentir que tem mais poder. Quando nosso Pai Celestial vence, 
nós temos mais poder. E Deus quer nos dotar de Seu poder. Ele 
quer que nos tornemos como Ele é. Ele quer que nos tornemos 
eternos, pais celestiais. E é por isso que estes versículos das 
escrituras, creio que bem no meio deste último livro, são tão 
críticos. Ele está dizendo: "Isto é o que eu quero para vocês. Eu 
quero famílias eternas. E você está fazendo uma zombaria do 
que é tão sagrado. E vocês não podem esquecer". 

  45:41  Apenas o site da igreja sobre divórcio diz: "Quando homens e 
mulheres se casam, fazem convênios solenes um com o outro e 
com Deus". Todo esforço deve ser feito para manter esses 
convênios e preservar o casamento". Eu só quero dizer todo 
esforço. Mais uma vez, não é este esforço de 99% que Ele está 
tão preocupado no capítulo um. Não é o "eu vou dar tudo, 
exceto o que realmente dói". Eu vou dar tudo, exceto meu 
temperamento. Vou dar tudo, exceto meu desejo de ter muito 
dinheiro". Vou desistir de tudo, exceto do meu orgulho". Dizem 
que devem ser feitos todos os esforços para manter estes 
convênios e preservar o casamento. 

  46:12  "Quando ocorre o divórcio, os indivíduos têm a obrigação de 
perdoar, levantar e ajudar, ao invés de condenar". E então, "A 
santidade do casamento e das famílias é ensinada 
repetidamente nas escrituras". Tem sido reafirmada pelos 
profetas e apóstolos modernos". E eu diria que cada escritura 
que temos, cada livro das escrituras é uma escritura sobre a 
família. Novo Testamento, é sobre a família. Antigo Testamento, 
é sobre a família. Doutrina e Convênios, é sobre a família. Todas 
estas são famílias eternas que estamos discutindo. E o Senhor 
está tentando nos ensinar como ter uma família eterna. E 
Satanás está tentando destruí-la. Mais uma vez, este é o fim do 
Antigo Testamento, a destruição da família, se não tivermos 
cuidado. 

John Bytheway:  46:44  Parece que esta metáfora que temos lido sobre o passado 
muitos capítulos, sobre o Salvador ser o noivo e a igreja, ou Seu 
povo, a noiva, só me dá vontade de dar esse salto. Bem, não 
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parece então que essa metáfora do casamento é tão forte, 
como você não pode acreditar que nossos casamentos vão 
continuar na próxima vida, que eles são eternos? 

Hank Smith:  47:07  Essa é a única metáfora que eles escolhem. 

John Bytheway:  47:09  Essa é a única metáfora que eles escolheriam. Bem, então é 
claro que nosso casamento significa algo, porque Jesus está 
usando esse exemplo com tanta freqüência para que nossos 
casamentos tenham algum significado. É tão estranho que 
grande parte do mundo acredite que, "Não, estamos separados 
depois desta vida". E eu acho que a explicação comum é: "Bem, 
não sabemos como será, mas acho que será algo melhor". 

Dra. Barbara Gardner:  47:32  E eu só quero jogar fora isto só por causa de minha própria 
sensibilidade a esta questão. 

John Bytheway:  47:37  Sim. 

Dra. Barbara Gardner:  47:37  Novamente, não ter sido casada até os 40 anos, mas também 
ter queridos amigos que ainda não são casados e a realidade da 
dor que está associada a isso. Ele não está falando sobre isso 
aqui. Essa não é a conversa. Mas apenas pela sensibilidade à 
necessidade de compreender que cada pessoa terá a 
oportunidade e a bênção de ter uma família eterna, seja ela 
capaz de ter uma nesta terra ou não. E apenas reconhecendo 
que este pacto que eles estão discutindo aqui é um pacto 
eterno, que é parcialmente por isso que é tão extremamente 
importante que nós o mantenhamos. Mas cada indivíduo terá a 
oportunidade na eternidade. É uma questão de nossos desejos 
de sermos obedientes ao pacto de Deus. E é aí que nossas 
oportunidades virão no futuro é pela nossa motivação. Será que 
desejamos manter o pacto? 

  48:18  E às vezes, recebo a pergunta: "Mas e se eu não tiver o desejo 
de me casar? E se eu não tiver o desejo de ter o que o Senhor 
está me pedindo para ter aqui"? E eu digo, meu lembrete 
constante é: "Mas você tem o desejo de manter os convênios 
de Deus? Porque se seu desejo ainda é ser uma pessoa que 
cumpre 100% dos convênios, então você terá todas as bênçãos 
que Deus prometeu. Mesmo que você não possa fazer esse 
pacto hoje, você será abençoado por causa do pacto no futuro. 
Só Deus sabe o que isso significa". 

John Bytheway:  48:45  Bárbara, quando o rei Benjamin fala de quando você é 
abordado pelo mendigo e você não tem, mas ele diz: "Eu diria, 
que você diria em seu coração". Quero que o estado de seu 
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coração seja: "Se eu tivesse, eu daria". Isso me ajudou quando 
eu era solteiro, queria ser casado e não era, porque eu sabia 
que o Senhor sabia: "Eu quero isso". Estou tendo dificuldade de 
fazer isso por mim mesmo". Mas eu quero isso". E eu sabia que 
o desejo seria contado para alguma coisa. 

Dra. Barbara Gardner:  49:11  Amém. 

John Bytheway:  49:12  Espero que fosse isso o que você estava tentando dizer ali. Eu 
posso apoiá-lo nisso. 

Dra. Barbara Gardner:  49:14  Sim, absolutamente. Sim. 

Hank Smith:  49:17  Então Barb, eles estão trazendo sacrifícios poluídos. Os padres 
estão envolvidos nisso. Eles estão se divorciando de suas 
esposas e se casando com mulheres que não adoram a Jeová. 
Por favor, diga-me que eles não estão fazendo mais nada. Eles 
estão fazendo mais mal? Será que o Senhor vai continuar no 
capítulo três? O que mais essas pessoas têm feito de errado? 

Dra. Barbara Gardner:  49:39  Eu acho que existe alguma realidade do que eles continuam 
fazendo de errado. Acho que o maior problema que estou 
vendo é que eles não entendem sua completa dependência do 
Senhor. Eles simplesmente não entendem. Eles pensam de 
alguma forma que vão fazer isso sozinhos. Mesmo a pergunta, 
vemos isso e provavelmente voltaremos a ela, mas apenas a 
pergunta no versículo oito que é tão famosa: "Será que um 
homem roubará Deus? No entanto, vocês me roubaram. Mas 
vós dizeis: "Em que te roubamos?" E então Ele diz: "Em dízimos 
e ofertas". E eu diria que o dízimo e as oferendas são um 
símbolo de tudo o mais que eles roubaram. Eles não estão 
dispostos a dar tudo. Não importa o que seja. Neste caso, Ele 
diz o dízimo e as oferendas. Mas, claramente, nós O vemos nos 
capítulos um e dois que eles estão reprimindo muito. 

  50:15  Mas acho que parte da frustração para o Senhor é que Ele quer 
tanto abençoá-los. Esta é a casa de Israel, os filhos de Israel, e 
eles não permitirão que Ele lhes dê todo o amor que Ele tem 
para dar, porque Ele é um Deus de princípios. Ele quer tanto 
abençoar. Mas se eles não estiverem usando sua agência, Ele 
não pode infringir Sua própria lei. E eles não estão dispostos a 
pagar seu dízimo e Ele não pode abençoá-los com as janelas do 
céu, como Ele diz. Mas se o fizerem, Ele diz: "Ele quer derramar 
as bênçãos de que não haverá espaço suficiente para recebê-
las". Ele quer apenas molhá-los em bênçãos, mas eles se 
recusam. Eles se recusam. Por isso, sim, acho que continuamos 
a ver um pouco dessa maldade. 
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  50:52  Mas eu também amo, nos versículos um e dois, onde Ele está 
sempre falando de Cristo vindo novamente ao Seu templo. Este 
é um tema importante, o mensageiro do pacto. Então, no 
versículo dois, "Mas quem pode permanecer no dia de Sua 
vinda, e quem permanecerá de pé quando Ele aparecer? Pois 
Ele é como o fogo de um refinador e como o sabão de um 
enchedor". 

  51:07  Eu adoro essa idéia do fogo e do sabão, ambos sendo agentes 
de limpeza. E quando Cristo vier, Ele vai limpar não apenas Seu 
templo, mas Ele vai limpar Seu povo e Ele vai ajudá-los. Ele vai 
refiná-los como faz um purificador. E para os ímpios, será difícil, 
e para os justos, será belo. Mas é esse arrependimento, que 
Cristo vem com a intenção de curar e com a intenção de limpar. 
E Ele virá ao Seu povo. Nosso Pai do Céu, e Jesus Cristo, quer 
tanto nos mostrar Seu amor. Mesmo com toda essa maldade, 
Ele vem com a intenção de ajudá-los, mesmo assim, como 
purificador e como curandeiro. Mas eles têm que querer isso. 
Eles têm que estar dispostos a serem purificados. 

Hank Smith:  51:45  Estou escrevendo isto. "Ele está vindo para limpar não apenas 
Seu templo, mas Seu povo". 

Dra. Barbara Gardner:  51:49  É João 3:16, que todos nós conhecemos. "Porque Deus amou 
tanto o mundo que enviou Seu Filho unigênito, para que todo 
aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna". E 
então, "Ele enviou não Seu Filho ao mundo para condenar o 
mundo, mas para que através dEle o mundo pudesse ser salvo". 
Ele está enviando Seu Filho para salvá-los, para purificá-los, para 
amá-los. Eles estão zombando disso, mas Ele não vai deixar ir. 
Ele ainda vai vir. Ele vai limpá-los. "E todo joelho se curvará e 
toda língua confessará que Jesus é o Cristo", ponto final. Assim, 
mesmo agora, na maldade deles, Ele ainda se compromete que 
Ele vai enviar, ou que o próprio Jesus Cristo vai vir e Ele vai 
limpá-los. E vai ser difícil, mas Ele não vai desistir deles. 

Hank Smith:  52:27  Ele diz que "Ele os purificará como ouro e prata". Essas são 
coisas valiosas. Ele ainda as vê como valiosas, depois de tudo o 
que fizeram. 

Dra. Barbara Gardner:  52:35  Sim. E então, versículo seis: "Eu sou o Senhor". Eu não mudo". 
Ele não vai desistir deles. Ele vai continuar. Ele não vai mudar. 
Ele vai purificar. Ele vai purificar. O compromisso, Sua promessa 
está lá. Ele fez a promessa e vai cumpri-la, e isso depende de 
nós. Mas Suas intenções são 100% de nos dar e dar a eles tudo 
o que Ele tem. Mas somos nós que nos refreamos, e é aí que Ele 
está se metendo: "Você vai me roubar?". 
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  53:00  Não sou eu que estou me retraindo. Eu lhe dei tudo. Você se 
recusa a ser abençoado. Isso é o roubo de Deus. Você se recusa. 
Você nem entende que seu roubo de mim está realmente lhe 
machucando. Eu quero te abençoar, mas você não me deixa. 

John Bytheway:  53:16  Falamos com tanta freqüência que a vida é um teste. E Elder 
Bednar mencionou em uma palestra recente que as escrituras 
nunca usaram a palavra teste, elas usam provar e tentar. E o 
que é tão divertido aqui não é: "Eu estou provando", o Senhor 
está dizendo: "Prove-me". Prove-me". Prove-me agora com 
isto". E então, isso é apenas poesia: "Eu te abrirei as janelas do 
céu". Uau. Ele está pedindo para que O testem, o que é uma 
espécie de reversão divertida das coisas. Em vez de nós sermos 
testados, Ele está dizendo: "Teste-me nisto e veja o que vou 
fazer". 

  53:50  Por favor, junte-se a nós para a segunda parte deste podcast. 
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John Bytheway:  00:00:01  Bem-vindo à parte dois do Dr. Barbara Morgan Gardner, o Livro 
de Malaquias. 

Dra. Barbara Gardner:  00:00:07  E John e Hank, há uma grande conversa de Elder Holland onde 
ele fala sobre as razões pelas quais pagamos nosso dízimo. Acho 
que é chamado como um jardim regado. Adoro esta conversa, 
mas ele dá razões diferentes para pagar o dízimo, para saltar 
para isto. Ele apenas diz: "A primeira razão para pagar o dízimo 
é fazê-lo para o bem de seus filhos e netos, a geração crescente, 
para que eles possam crescer na igreja. Podemos construir 
templos, et cetera". Ele diz: "A segunda razão para pagar o 
dízimo é reivindicar legitimamente as bênçãos prometidas 
àqueles que o fazem". E então ele cita a Escritura: "Prove-me 
com isto". 

  00:00:36  Só quero compartilhar, reconheço que muitas das bênçãos do 
dízimo não são monetárias, e francamente, são as bênçãos 
monetárias de que falamos, mas quero compartilhar um par de 
... E acho que se enviássemos isto a cada pessoa que ouvisse 
este podcast, todos poderiam compartilhar como testaram o 
Senhor ou provaram o Senhor em um sentido e ele provou a si 
mesmo para nós. Vou compartilhar apenas um verso. Eu tenho 
12 irmãos e me lembro de minha oitava irmã, então o oitavo 
filho abaixo foi o primeiro a se casar. E ela ligou para meu pai e 
disse que ia se casar. Francamente, ela era jovem e meu pai 
disse que ela não estava madura o suficiente, mas essa é a 
história para outro dia. 

  00:01:15  Mas ao fazer isso, ela pediu algum dinheiro ao meu pai para que 
ela pudesse ter uma recepção. Lembro-me de 13 crianças, meu 
pai trabalhava para a igreja, minha mãe era uma mãe que ficava 
em casa e trabalhava muito, mas não recebia uma renda, mas 
era ardente. Eles pagavam o dízimo e isso era importante para 
todos nós e nós sabíamos que eles pagavam o dízimo e todos 
nós pagávamos nosso dízimo. Todos nós trabalhávamos desde 
pequenos, mas lembro-me de meu pai nos dizer que quando 
Sherry lhe perguntou se ela poderia ajudar, ela lhe deu um 
número específico. Eu não sei exatamente o número, mas 
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quero dizer 500 dólares. E meu pai disse que sabia que ele não 
tinha 500 dólares, mas também sabia que Sherry queria se casar 
e que ela queria se casar no templo. 

  00:01:55  E assim ele disse, no trabalho, ele literalmente caiu de joelhos e 
disse: "Pai Celestial, minha filha está tentando ter um 
casamento por aliança no templo e eu adoraria poder celebrar 
isto com a família e com os amigos por ela e ela está pedindo 
500 dólares e eu não os tenho. Mas paguei meu dízimo de 
forma consistente desde que entrei para a igreja e nós nos 
sacrificamos e tentamos fazer a coisa certa. Por favor, abençoa-
nos com estes 500 dólares". Lembro-me tão bem desta história 
porque o que eu realmente me lembro foi quando meu pai 
voltou para casa naquele dia, nosso carro tinha sido destruído. 
Bem, ele o conduziu até o lado da nossa casa e já era um carro 
velho. Nós nunca tivemos um carro novo. E meu irmão mais 
velho, que tinha acabado de completar 16 anos, saiu e disse ao 
meu pai: "O que aconteceu?". E ele disse: "Acabei de ter um 
acidente de carro". E meu irmão disse: "Você vai consertá-lo?". 
E ele disse: "Bem, deixe-me contar-lhe a história". 

  00:02:48  Ele falou sobre Sherry e sua necessidade por esses 500 dólares e 
eles foram ver quanto custaria ter o carro consertado. E eles 
receberam o relatório da companhia de seguros, eram 500 
dólares. Era exatamente o centavo que meu pai havia pedido. 
Penso que às vezes o Senhor se manifesta de maneiras 
misteriosas, e neste caso para nós era um carro em ruínas, mas 
era a resposta a um pai muito atencioso, sincero, sacrificando... 

Hank Smith:  00:03:10  Uau. 

Dra. Barbara Gardner:  00:03:11  ... que não se preocupava genuinamente com seu carro. Ele 
nunca o fez, mas o que lhe importava era o pacto que sua filha 
estava prestes a fazer e provar o Senhor para seus filhos ao dar 
esse exemplo. E eu também me lembro que esse é o milagre 
número um. O milagre número dois é que meu pai costumava 
dizer que David disse, meu irmão mais velho disse na época, 
"então eu nunca vou a um encontro". E meu pai dizia: "Ótimo". 
Porque ele queria levar o carro para sair no seu primeiro 
encontro quando fez 16 anos e meu pai disse: "É fantástico". 
Você não vai dirigir o carro e eu tenho uma filha que vai se 
casar". Isto é perfeito". 

  00:03:41  Acho que todos nós temos estas histórias de dízimo e provamos 
o Senhor e Ele tem saído provando a si mesmo para nós uma e 
outra vez. Essa é uma pergunta básica que para quem entra no 
templo é: "Você está pagando um dízimo completo? E aqueles 
que estão fazendo convênio, mantendo membros da igreja 
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dizem: "Sim", e eu acho que eles o dizem com um sorriso no 
rosto com o coração novamente testemunhando 
completamente que este princípio é um princípio que nos ajuda 
a estar 100% comprometidos com Deus. 

  00:04:09  Francamente, acredito que qualquer pessoa que pague 10% 
dará tudo de si. Se você estiver disposto a pagar o que Deus 
pedir, 10%, se estivermos dispostos a fazê-lo, então também 
vamos manter nossos convênios no templo, o que é, como nos 
foi ensinado por Elder Bednar tão recentemente, um deles é 
que estamos dispostos a viver a lei da consagração. Se 
estivermos dispostos a pagar 10% e estivermos dispostos a 
pagar 10% e estivermos dando os 10% completos, estaremos 
dispostos a dar tudo de nós. Isto diz algo sobre o coração. 

Hank Smith:  00:04:33  Eu quero compartilhar uma história do dízimo. Esta é de Sydney 
S. Reynolds, primeira conselheira na presidência geral primária 
em 2003 e ela diz que, há muitos anos, John Orth trabalhou em 
uma fundição na Austrália, e em um terrível acidente, chumbo 
derretido quente salpicado em seu rosto e corpo. Ele foi 
administrado e parte da visão foi restaurada em seu olho 
direito, mas ele estava completamente cego à sua esquerda. 
Como ele não conseguia ver bem, perdeu seu emprego. Ele 
tentou conseguir emprego com a família de sua esposa, mas 
seus negócios falharam devido à depressão. Ele foi forçado a ir 
de porta em porta em busca de trabalho estranho e esmolas 
para pagar a comida e o aluguel. 

  00:05:11  Um ano, ele não pagou nenhum dízimo e foi falar com o 
presidente da filial. O presidente da filial entendeu a situação, 
mas pediu a John que fizesse disso uma questão de oração e 
jejum, para que ele pudesse encontrar uma maneira de pagar o 
dízimo. John e sua esposa Alice jejuaram e rezaram e 
determinaram que a única coisa de valor que possuíam era seu 
anel de noivado, um belo anel comprado em tempos mais 
felizes. Após muita angústia, eles decidiram levar o anel a um 
penhorista e descobriram que valia o suficiente para pagar o 
dízimo e algumas de suas contas pendentes. Naquele domingo, 
ele foi até o presidente da filial e pagou o dízimo. 

  00:05:44  Ao sair do escritório, ele encontrou por acaso o presidente da 
missão que notou seus olhos danificados. O filho do irmão Orth, 
agora bispo em Adelaide, escreveu mais tarde: "Acreditamos 
que o presidente da missão era um oftalmologista, pois ele era 
comumente chamado de Presidente Dr. Reese. Ele falou com o 
pai e foi capaz de examiná-lo e oferecer algumas sugestões para 
ajudar a sua visão. O pai seguiu seu conselho e, no devido 
tempo, a visão foi restaurada em 15% para seu olho esquerdo e 
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95% para seu olho direito. E, com a ajuda de óculos, ele pôde 
ver novamente. Com sua visão restaurada, John nunca mais 
ficou desempregado. Ele resgatou o anel que agora é uma 
herança de família e pagou um dízimo completo para o resto de 
sua vida. O Senhor conhecia John Orth e ele sabia que poderia 
ajudá-lo". 

  00:06:27  E então a irmã Reynolds diz: "O presidente Dr. Reese era o pai 
de minha mãe e provavelmente nunca soube do milagre que foi 
feito naquele dia". As histórias nem sempre funcionam assim, 
mas você não ama apenas as que funcionam? 

Dra. Barbara Gardner:  00:06:42  É a história de Mary Fielding Smith que também sabemos onde 
ela está sendo perguntada, pois ela está com cinco filhos sem 
pai neste momento e ela está tentando liderar esta família 
maravilhosa e está sendo informada de que não precisa pagar o 
dízimo e sua resposta, e Elder Holland fala sobre isso naquela 
mesma conversa, ele diz, "William", isto é o que ela diz ao 
homem, "William, você deveria ter vergonha de si mesmo". 
Você me negaria uma bênção? Se eu não pagar meu dízimo, eu 
deveria esperar que o Senhor me negasse suas bênçãos". E esta 
é uma afirmação tão clássica: "Eu pago meu dízimo não só 
porque é uma lei de Deus, mas porque espero uma bênção ao 
fazê-lo. Eu preciso de uma bênção. Ao cumprir esta e outras 
leis, espero poder prover à minha família". 

  00:07:25  Vou compartilhar apenas mais uma história com isso, é essa 
idéia de esperar e às vezes é difícil, mas quando Deus ordena e 
nós obedecemos, Ele está vinculado como diz novamente em 
Doutrina e Convênios 82. Lembro-me que meu pai foi chamado 
como presidente de estaca anos atrás, e por mais excitante que 
isso fosse, nosso centro de estaca era 45 minutos numa direção 
e nosso prédio da igreja que iríamos atender era 20 minutos em 
outra direção. Isto é no Oregon e nós só tínhamos um carro e 
tínhamos 13 filhos. E lembro-me de meu pai nos dizer: "Não sei 
como isto vai funcionar, mas pagamos nosso dízimo e o Senhor 
quer que eu seja um presidente de estaca e tivemos uma van de 
15 passageiros". Isso era tudo o que tínhamos. E eu sei que ele 
vai fazer isso acontecer. Eu só sei, mas preciso que você jejue, 
reze e fale com o Senhor sobre o fato de termos pago nosso 
dízimo e saiba que Ele cuidará de nós". 

  00:08:13  Isto chega com meu pai, que esperava legitimamente que o 
Senhor o sustentasse e sustentasse nossa família. Assim o 
fizemos. Jejuamos e rezamos como uma família. Continuamos a 
pagar nosso dízimo. E lembro que meu pai foi convidado a ir, ele 
trabalhou para a igreja nos cultos familiares e foi convidado a ir 
a uma reunião de adoção em Washington, DC. É claro que a 
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igreja pagou sua viagem, mas ele tinha dito a todos nós, quando 
crescemos, que se poupássemos, na época em que eles tinham 
estes topos de caixas, que se você poupasse caixas suficientes, 
você poderia realmente conseguir um bilhete de avião gratuito. 
Assim, um dos meus irmãos realmente guardou os camarotes e 
recebeu um bilhete gratuito. Então ele se juntou ao meu pai 
nesta viagem, e no aeroporto, ele conheceu um homem que 
resumindo, foi muito gentil com ele e acabou sentado com ele 
no avião. 

  00:08:58  Na conversa com este homem, meu irmão, ele queria 
apresentá-lo ao meu pai, ele apresentou este homem ao meu 
pai que estava na parte de trás do avião e este homem disse ao 
meu pai: "Quem é você? Meu pai basicamente disse: "Eu sou Al 
Morgan". Estou aqui trabalhando como um agente para adoção 
e coisas assim". E ele disse: "Bem, não sei se isto faz sentido e 
porque me sinto assim, mas sou católico e não sei porque me 
sinto assim, mas você precisa de uma van? Sou proprietário de 
uma concessionária de carros em Michigan e sinto que preciso 
lhe dar uma van de graça. Se eu enviasse você e sua esposa à 
nossa concessionária, você estaria disposto a vir e 
simplesmente pegar uma van?". 

Hank Smith:  00:09:35  Uau. 

Dra. Barbara Gardner:  00:09:35  Você não pode inventar estas coisas e eu percebo que isto não 
acontece com todos o tempo todo e estas não são as respostas. 
Não era como se tivéssemos muito dinheiro. Quando meus pais 
pagaram o dízimo, eles não esperavam uma mansão, mas 
esperavam que o Senhor nos ajudasse a manter nossos 
convênios. Esperávamos que o Senhor o ajudasse a ser um 
presidente de estaca e, ao mesmo tempo, que seus filhos 
pudessem ir à igreja. A expectativa não era de que alguma vez 
ficaríamos ricos, nunca fomos, mas a expectativa de meu pai e 
minha mãe era de que, se eles pagassem o dízimo, o Senhor nos 
ajudaria a manter nossos convênios. E ele sempre o fez. Ele 
ajudou minha irmã a se casar no templo e a ter essa relação 
familiar. Ele nos ajudou a poder ir à igreja. 

  00:10:14  Meus pais viveram em uma barraca por um tempo em um 
parque, mas ainda assim eles estavam pagando o dízimo e nós 
vimos o benefício, não financeiramente, mas eu vi o benefício 
até o sagrado. E novamente, eu vi duas pessoas, meus pais, e 
espero que tenha ido com o resto de nós, longe de ser perfeito, 
mas o Senhor cuidará daqueles que pagam o dízimo, ele apenas 
cuidará, de acordo com o que o Senhor precisa e não de acordo 
com outras pessoas. Foi o que Mary Fielding Smith viu. É isso 
que Elder Holland está ensinando e é isso que todos nós vemos. 
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É uma coisa tão sagrada. E acredito que essa é uma das razões 
de ser um templo recomendado e criado aqui, que o Senhor 
está pedindo, mais uma vez Ele nos quer. 

  00:10:48  A terceira razão que ele diz para pagar o dízimo é uma 
declaração de que a posse de bens materiais e a acumulação de 
riqueza mundana não são metas mais altas. E, em quarto lugar, 
pagamos nosso dízimo e nossas ofertas por honestidade e 
integridade. E então eu amo este último. Pagamos nosso dízimo 
porque queremos dar algo em troca. E então Elder Holland diz: 
"Mas eu nunca quero estar nas palavras do rei David: "Aquilo 
que não me custou nada". O Senhor sabe que o sacrifício traz as 
bênçãos do céu e ele sabe que o sacrifício é o que é necessário 
para se tornar como ele é. Ele está tentando ajudar a nos 
purificar e algumas pessoas simplesmente não querem ser 
purificadas neste capítulo. Purificação é muito trabalho. 

Hank Smith:  00:11:28  Isso foi fantástico, Barb. Não posso acreditar que o cara 
ofereceu uma van a vocês. 

Dra. Barbara Gardner:  00:11:32  O mais louco é, antes de tudo, que eles fizeram uma regra de 
que ninguém com menos de 25 anos poderia dirigir a van que 
era quase todos nós ainda naquele ponto, o que eu acho hilário 
que eles tenham feito isso. 

Hank Smith:  00:11:42  "Vamos fazer uma regra". 

Dra. Barbara Gardner:  00:11:44  Mas também, sim, na verdade foi realmente ... Tenho certeza 
que meu pai inventou, mas tanto faz. De qualquer forma, o 
outro foi quando meu pai foi solto como presidente de estaca, o 
nome do cavalheiro era Al Bauer. Quando ele foi solto como 
presidente de estaca, Al nem sabia que tinha sido solto. Ele não 
era um membro da igreja. Como eu disse, ele era católico. Ele 
chamou meu pai dentro de, não sei, dois dias após sua data de 
libertação e disse: "Presumo que sua van provavelmente esteja 
se desgastando neste momento", como presidente de estaca 
neste momento, não sei o quê, nove ou dez anos. E ele disse: 
"Você gostaria de voltar e ter outra van?". 

  00:12:16  Ao que meus pais diziam: "Não podemos nos aproveitar de 
você", e sua resposta aos meus pais foi: "O amor que sua família 
me mostrou vale muito mais do que qualquer veículo no meu 
terreno". E claro, não estávamos tentando ganhar nenhum 
favor com eles, mas aquele relacionamento que foi construído 
com um homem que estava disposto a sacrificar pelo Senhor 
era muito real. E ele passou seu último Natal conosco em nossa 
casa, com nossa família e faleceu pouco depois. Apenas um 
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cavalheiro mais velho que não tinha muito apoio familiar, que 
queria servir como pudesse com seu dinheiro. 

John Bytheway:  00:12:47  Eu também adoro isso. Não sou membro de nossa igreja, mas 
há tanta bondade lá fora entre tantas pessoas. E para ele 
conseguir isso, isso é uma revelação. Isso foi ... 

Dra. Barbara Gardner:  00:12:58  Totalmente. 

John Bytheway:  00:12:59  ... para ele discernimento que, "Não sei por que preciso dar uma 
van para sua família". Que grande história. 

Dra. Barbara Gardner:  00:13:06  Como diz meu pai, foi muito engraçado. Ele apenas disse: "Eu 
não sei por que um católico teria esta impressão, mas você 
precisa de uma van? Eu sinto que devo lhe dar uma van". Eu 
entendo, direi, a realidade é que estávamos jejuando e rezando 
em casa. Ele havia sido chamado como presidente de estaca. Ele 
ainda nem havia sido ordenado ou separado. Estava no 
intermediário entre quando ele foi chamado e quando ele foi 
separado. Assim, no primeiro domingo, sabíamos que já havia 
uma resposta pronta para ir. Nós dirigimos. Na verdade, nós 
não voamos. Meu pai queria fazer uma viagem em família, é 
claro. Então dirigimos de Oregon para Michigan e em um 
junker, um grande junker para dizer o mínimo e pegamos nosso 
primeiro veículo agradável que já tivemos. 

Hank Smith:  00:13:42  Uau. 

Dra. Barbara Gardner:  00:13:42  E nós a levamos para casa e meu pai a usou para o trabalho de 
estaca. 

John Bytheway:  00:13:45  Meu pai costumava dizer: "Nosso carro tem ar condicionado 
460". "Pai, nosso carro não tem ar-condicionado". "Não, tem ar-
condicionado 460". "O que é esse papai?" "Quatro janelas 
abaixo e 60 milhas por hora". 

Dra. Barbara Gardner:  00:13:59  Costumávamos perguntar ao meu pai: "Por que não podemos 
ter uma máquina de lavar louça em nossa casa porque todo 
mundo tinha uma máquina de lavar louça"? Meu pai dizia: 
"Tenho 13 lavadoras de louça e nenhuma delas funciona". Essa 
era a piada dele. Então agora todos nós, como irmãos, temos 
máquinas de lavar louça e as usamos". Pagar o dízimo não nos 
deu uma máquina de lavar louça. 

Hank Smith:  00:14:16  Barb, isso foi simplesmente lindo. Absolutamente lindo. 
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John Bytheway:  00:14:20  Uma vez participei de uma reunião do Deseret Book e o 
Presidente M. Russell Ballard estava lá. Ele relatou sobre uma 
viagem que ele e o Presidente Packer tinham acabado de fazer 
para, de volta ao leste, conversar com repórteres de Nova York 
sobre o sesquicentenário da chegada do pioneiro ao vale. 
Portanto, estamos falando de 1997, isto foi há muito tempo. E o 
Presidente Ballard disse que o Presidente Packer chegou a este 
grupo de repórteres e disse: "Estamos aqui para responder a 
todas as suas perguntas. Responderei às perguntas fáceis. Elder 
Ballard responderá as difíceis e eu determinarei quais são as 
fáceis e quais são as difíceis". 

  00:14:57  Mas o Presidente Ballard, e suponho que em 97, provavelmente 
eram ambos Elder Ballard e Elder Packer, mas hoje, o 
Presidente Ballard, continuou, ele disse, "Havia duas perguntas 
que por mais que tentássemos responder, simplesmente não 
conseguíamos fazer isso para a satisfação dos repórteres. As 
duas perguntas eram: "Como conseguir que esses jovens 
participem de missões e como conseguir que as pessoas 
paguem o dízimo?", porque eles simplesmente não o 
conseguiram. E isso me fez lembrar de um cartaz que vi quando 
estava na BYU. Estava em um dos centros de fotocópias e o 
cartaz na parede dizia: "Aqueles que dançavam eram 
considerados bastante loucos por aqueles que não conseguiam 
ouvir a música". 

  00:15:38  Adoro essa idéia de que podemos ouvir a música do Evangelho 
e o Ancião Ballard e o Ancião Packer não conseguiram 
convencê-los de que não importava o quanto tentassem, eles 
simplesmente não entendiam como isso funciona, os jovens 
indo em missões e as pessoas pagando o dízimo. E acho que 
ouvir estas histórias de Barbara e de você, Hank, sobre aquela 
que você leu, só que elas são comuns. Milhares de pessoas 
ouvindo têm sua própria história que poderiam contribuir, 
talvez não que tenham enriquecido, mas o Senhor os ajudou a 
passar e a ter o que precisavam para continuar. E todos nós 
temos histórias como essa, eu acho, e estamos provando que o 
Senhor como Malachi nos pediu, o Senhor nos pede: "Prove-
me". Ele o faz. Ele abre as janelas do céu. 

Hank Smith:  00:16:22  Ao contrário de vocês dois, meu coração é impuro. Eu lutei com 
o dízimo. Acho que me casei com uma boa mulher que o Senhor 
disse: "Sei que você luta com esta, por isso vou ajudá-lo e lhe 
dar alguém que não luta". Mas todo mês ou todo ano, quando 
se paga o dízimo, penso nessa frase, o Senhor pergunta a Pedro: 
"Você me ama mais do que estes?" apontando para o peixe, 
apontando para sua renda, seu sustento, "Você me ama mais do 
que estes?" E eu adoro ter esse controle sobre minha vida. 
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Adoro poder responder a essa pergunta repetidas vezes: "Sim, 
Senhor, que eu te amo". O dízimo é uma bênção para mim. É 
uma oportunidade". 

John Bytheway:  00:17:00  E a história de Barbara é tão interessante. O Senhor não tinha 
500 dólares que apareciam por magia. Ele totalizou seu carro. 
Então o seguro lhe deu 500: "Então sim, vai custar seu carro, 
mas aqui estão os 500". 

Hank Smith:  00:17:14  "Aqui estão seus 500". 

Dra. Barbara Gardner:  00:17:17  Bem, e direi apenas em um sentido que foi a beleza de observar 
meus pais. Acho que tantas pessoas vivem o Evangelho. Nunca 
se trata do dinheiro. Você não vai ficar rico sendo um 
mantenedor do pacto. Algumas pessoas ficarão, outras não, 
mas não é essa a questão. Não é esse tipo de riqueza. É 
exatamente como ele diz, e já falamos no capítulo três, que é 
onde ele diz: "Eu vou fazer minhas jóias". Nós somos o dinheiro 
para o Senhor. Nós somos o seu grande valor. Somos a sua 
glória. São as pessoas. E isso é o que acontece com o dízimo. 
Não se trata do dinheiro, mas do que Deus está criando. Ele está 
criando suas jóias enquanto desistimos de nossas jóias. Essa é a 
beleza à medida que recebemos muito mais. E acho que 
também no versículo 16, essa é uma das belezas do versículo 16 
do capítulo três é: "Aqueles que temiam o Senhor falavam 
freqüentemente uns aos outros e o Senhor escutava". Eu adoro 
isso: "E ouviram". 

  00:18:03  Ele respondeu às orações deles. Ele está falando do dízimo, que 
ele está falando dessas pessoas de quem eles estão falando: "É 
inútil servir a Deus". Bem, não, só é vaidoso servir a Deus se 
você não entende Deus. Você nunca entenderá o dízimo até 
que o pague. E então eu amo isso: "E ouvi isso e um livro de 
lembranças foi escrito antes dele". E acho que essa também é 
uma das belezas e lhe pergunto: "Como você consegue que seus 
filhos paguem o dízimo?". Acho que parte disso é contar 
histórias milagrosas verdadeiras e honestas. Contarei às minhas 
filhas, quando chegarmos a Malachi, teremos uma discussão 
sobre nossas histórias familiares e sobre minhas histórias 
pessoais de família sobre o pagamento do meu dízimo. E então 
eu as abençoarei com a experiência de pagar o próprio dízimo e 
elas estarão contando suas próprias histórias para seus filhos 
porque Deus será provado e Ele sempre sairá provando a si 
mesmo. 

  00:18:48  Este livro de lembrança me parece tão crítico, especialmente 
quando começamos a entrar na história da família com Elijah no 
próximo capítulo. Mas este livro de recordação, a anotação 
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destas experiências milagrosas quando pagamos nosso dízimo, 
faz ... Assim, aqueles que o vêem como vaidoso não estão 
realmente lendo também os milagres e as histórias de outras 
pessoas. O Senhor provou a si mesmo. Portanto, se pudermos 
manter estas histórias, podemos mantê-las vivas, usar histórias 
de outras pessoas, ajudá-las a experimentar as próprias palavras 
e depois escrevê-las no livro de recordações. Isso é uma coisa 
que eu acho que ajuda as gerações futuras a estarem dispostas 
a pagar o dízimo, é que elas confiam em nós enquanto falamos 
de nossas próprias experiências e confiam nos outros enquanto 
falam de suas experiências. É uma das belezas da história da 
família, eu acho. 

John Bytheway:  00:19:28  Falando em história da família, quando eu estava em minha 
missão nas Filipinas, pedi ajuda ao meu pai para ensinar sobre o 
dízimo e ele investigou a igreja em seus 20 anos e os 
missionários da estaca leram para ele esta promessa de 
Malaquias, que é apenas poesia, "Prove-me". Abro-lhe as 
janelas do céu e lhe derramarei uma bênção". E meu pai disse: 
"Uau, realmente?". E esta carta, estou lendo-a em minha 
missão, então comecei a pagar o dízimo como investigador para 
ver se funcionaria. E funcionou. E quando penso em meu pai e 
ele trabalhava em três empregos quando se casaram pela 
primeira vez para pagar as contas, mas nossa história familiar, é 
que o pai sempre pagava o dízimo porque ele achava que essa 
promessa era verdadeira. E foi útil para mim lembrar que, 
quando eu resmungava, o pai trabalhava em três empregos. Um 
deles era mosquito da primavera nos pântanos perto do Great 
Salt Lake. Ele trabalhava em três empregos e por isso não foi 
fácil, mas sempre pagava o dízimo. 

  00:20:33  Lembro-me de seu testemunho, ele me ajudou: "Vou abrir-lhe 
as janelas do céu e derramar-lhe uma bênção". Você não 
poderá sequer recebê-la. Vai ser tão grande". Portanto, estou 
feliz que tenha dito isso porque essa história de família significa 
muito para mim. 

Dra. Barbara Gardner:  00:20:45  Lembro-me quando me casei pela primeira vez, isto não é nada 
contra qualquer líder eclesiástico, mas verá o meu lado, lembro-
me que perdi o acordo do dízimo que meu marido e eu 
tínhamos estabelecido com nosso bispo. E o bispo perguntou a 
Dustin se éramos pagadores de dízimos completos e ele disse: 
"Sim". E foi a primeira vez que me lembro de ter em toda minha 
vida um ano em que não me perguntaram pessoalmente e 
chamei o bispo de volta e disse: "Quero que você saiba que 
agradeço que Dustin está falando por nós dois, mas preciso 
declarar a você que sou um pagador de dízimo cheio". 
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Hank Smith:  00:21:14  Uau. 

Dra. Barbara Gardner:  00:21:15  "Porque isso é crítico para mim. Preciso ser capaz de lhe dizer 
como representante do Senhor que estou pagando meu dízimo 
integralmente". Mais uma vez, nada contra ninguém, mas só 
vim aprender de mim mesma que é um privilégio muito 
sagrado. 

John Bytheway:  00:21:30  Tenho um amigo que acabou de voltar de ser líder da missão e 
ele era bispo do Presidente Monson e desceu para dar ao 
Presidente Monson uma entrevista de recomendação de 
templo. E ele disse, quando fez as perguntas, o Presidente 
Monson bateu na mesa e disse: "Sim, sim, sim", a cada uma das 
perguntas. 

Dra. Barbara Gardner:  00:21:52  Isso é fantástico. 

John Bytheway:  00:21:54  E a recomendação do templo, eu sempre adorei essa história, 
foi inflexível: "Sim". 

Dra. Barbara Gardner:  00:21:58  Ao falarmos sobre todas essas bênçãos, eu realmente sinto 
fortemente que uma das razões pelas quais eu amo estudar as 
escrituras é simplesmente porque o Senhor abriu as janelas do 
céu da revelação. E acredito realmente que o dízimo também 
permite isso. Ele permite uma pureza. Isso nos coloca no modo 
de estar dispostos a sacrificar pelo Senhor. E Ele nos dá a 
bênção. Para mim, as janelas do céu, embora eu tenha contado 
essas histórias, elas não têm nada a ver com o físico ou com o 
monetário. Para mim, eu vejo as janelas do céu vindo através de 
bênçãos de revelação e inspiração e uma compreensão de 
quem Deus é e discernimento. São essas bênçãos que estão 
associadas ao templo, discutidas novamente na Seção 84 e 
Seção 107 das Chaves do Conhecimento e da Piedade, "Todas as 
coisas associadas ao templo são as janelas do céu, as bênçãos 
das janelas do céu sendo derramadas sobre nós". 

John Bytheway:  00:22:48  Isto vai sair um pouco comigo, mas me lembro de ter assistido a 
um filme, não a um vídeo, a um filme em um projetor de filmes, 
que costumávamos chamar nos tempos antigos. Eu estava 
sentado ao lado de Wilford Woodruff no seminário naquele 
ano, e não, era chamado de Janelas do Céu. E era sobre esta 
seca em St. George, a cidade natal de Hank, e como era 
realmente um momento difícil para os santos em St. George e 
eles simplesmente não estavam recebendo água suficiente. 
Lembro-me no filme que eles estavam carregando baldes de 
água, plantando milho e apenas pedindo ao Senhor que os 
abençoasse. Bem, Lorenzo Snow recebe este convite para ir a 
St. George e eles mostram a viagem no filme. Eles fazem a 
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viagem, mas ele está em uma carroça. Quanto tempo leva para 
chegar a São Jorge em uma carroça? 

  00:23:37  Ele é um homem velho e anda aos solavancos e tudo e se 
levanta no Tabernáculo de São Jorge diante de todos os santos 
e diz: "Eu sei que o Senhor queria que eu viesse aqui, mas não 
sei por quê". E no meio da conversa, de repente ele se levanta e 
olha para cima e se fortalece. De repente, ele olha para baixo e 
começa a pregar o dízimo, "Eu sei porque vim aqui", e promete-
lhes de forma literal que as janelas do céu se abrirão se eles 
pagarem o dízimo. E para eles, muito disso era pagar o dízimo 
em espécie com mercadorias e coisas do gênero. Mas então 
eles mostram este filme e o Presidente Snow sai e ele vai para 
outras partes da igreja a caminho de casa e prega a mesma 
mensagem sobre o dízimo e promete que, se provarmos o 
Senhor, ele abrirá as janelas do céu. 

  00:24:31  No final do filme, eles mostram esses agricultores em seus 
campos e, de repente, aqui vêm essas nuvens e eles 
simplesmente despejam, despejam a chuva e você vê esse cara 
colocando seu barril debaixo da calha da chuva e depois cai de 
joelhos. E lembro no final do filme as palavras que dizem: 
"Desde aquele tempo a igreja nunca esteve em dívida". Foi 
disso que me lembrei, que este era um tempo em que havia um 
lembrete para toda a igreja provar o Senhor e ver o que 
acontece. Esse filme causou uma impressão em mim quando 
adolescente. Você já viu isso? 

Hank Smith:  00:25:11  Bem, estou feliz que você tenha dito onde não tinha idade 
suficiente para se lembrar de Lorenzo Snow visitar São Jorge. 
Era isso que eu pensava que você ia dizer. 

John Bytheway:  00:25:19  Mas se você for visitar o Templo São Jorge, acho que os 
missionários que lhe contam essa história sobre como, no meio 
de uma conversa, ele conseguiu essa revelação e começou a 
pregar o dízimo e o Senhor literalmente abriu as janelas do céu 
e a seca terminou em São Jorge. 

Hank Smith:  00:25:34  Isso é fantástico. 

Dra. Barbara Gardner:  00:25:35  Lembro-me de ver esse filme muitas, muitas, muitas vezes 
crescendo. 

Hank Smith:  00:25:39  Eu também. 

Dra. Barbara Gardner:  00:25:40  Era uma tarde de domingo. O que mais você vai fazer? A Última 
Corrida de John Baker, A Caixa do Correio. Todas aquelas boas. 
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John Bytheway:  00:25:48  Sim, veja alguns filmes de igreja, mas sim, eu me lembro desse 
e... 

Dra. Barbara Gardner:  00:25:52  Essa é uma ótima. 

John Bytheway:  00:25:53  Desculpe-me por me emocionar, mas eu só me lembro, quando 
a chuva chegou, como eles apenas ... Ela jorrou. Foi fantástico. 

Dra. Barbara Gardner:  00:26:02  John, novamente, de volta aos meus pais e à ternura de sua 
história, lembro-me de um dia perguntar a meu pai e minha 
mãe como eles foram capazes de criar uma família com o 
orçamento que tinham com tantos filhos. E sua resposta foi: 
"Trabalhamos duro e pagamos nosso dízimo". "Por que você 
pagou seu dízimo? Você tinha tão pouco". E lembro-me 
exatamente como você, muito emocionado, sua justa resposta 
foi tão cheia de: "Barb, não podemos nos dar ao luxo de não 
pagar, mas era uma coisa tão sagrada". E, como você está 
dizendo que a chuva caía, figurativamente falando, nossos 
campos não cresceriam se ele não crescesse. Não teríamos 
dinheiro para isso. 

John Bytheway:  00:26:34  Sim. Lembra-me o hino: "Não duvidamos nem do Senhor nem 
de sua bondade". Nós o provamos em dias que já se passaram". 
E ele pergunta: "Prove-me". Observe. Veja o que vou fazer de 
novo". 

Dra. Barbara Gardner:  00:26:46  Mais uma vez, a beleza deste Livro de Malaquias é que o Senhor 
está apenas suplicando para deixá-lo abençoá-los, mas é preciso 
um sacrifício: "Mas deixe-me por favor". Deixem-me, deixem-
me fazer estas coisas". 

John Bytheway:  00:26:57  Que pai amoroso que é apenas: "Eu realmente quero te 
abençoar". 

Dra. Barbara Gardner:  00:27:01  Sim, exatamente. 

Hank Smith:  00:27:02  Bem, Barb, isso nos leva ao último capítulo do Antigo 
Testamento para este ano. Estamos entusiasmados em ouvir de 
você. 

Dra. Barbara Gardner:  00:27:11  Eu amo este capítulo. É um capítulo crítico que vemos repetido 
uma e outra vez em todos os outros trabalhos padrão onde ele 
apenas começa: "Pois eis que vem o dia", e este é novamente 
Malaquias que tem o fardo da palavra: "Pois eis que vem o dia 
que arderá como um forno e todos os orgulhosos, sim, todos os 
que fazem maliciosamente serão restolho". E o dia que vier os 
queimará, diz o Senhor dos Exércitos, que não lhes deixará nem 

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

Malachi Part 2 followHIM Podcast Página 13



raiz nem ramo". Não consigo imaginá-lo tendo que dizer isso ao 
povo então, mas também profetizando para o futuro e então 
ele continua. 

  00:27:43  "Mas a vós que temeis o meu nome, o SOL", S-O-N, S-U-N aqui, 
mas claramente é: "O filho da justiça se levanta", e vedes 
novamente, "com a cura em suas asas", essa cura e esse filho e 
o que o Senhor está tentando ensinar-lhes e o povo precisa 
dela. Eles já passaram por muita coisa. Os filhos de Israel 
sofreram, "e ele sairá e crescerá como bezerros do curral e vós 
pisareis os ímpios, porque eles serão cinzas debaixo das plantas 
de vossos pés no dia em que eu fizer isto, diz o Senhor dos 
Exércitos". Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, que lhe 
ordenei em Horebe para todo o Israel, com os estatutos nos 
julgamentos". 

  00:28:21  E então esta bela: "Eis que eu vos enviarei Elias, o profeta, antes 
da chegada do grande e terrível dia do Senhor". Esse é o fim do 
mundo, o último dia. Você está vendo isso assim: "E eu lhe 
enviarei Elias, o profeta, antes da vinda do grande e terrível dia 
do Senhor e ele voltará o coração dos pais para os filhos e o 
coração dos filhos para seus pais, para que eu não venha e fira a 
terra com uma maldição". Nós sabemos que vemos isso. Elias é 
tão crítico para isso. Por que é tão importante que seja o Elijah? 
Sabemos que Elias foi o último profeta que teve estas chaves de 
selamento entre este tempo e o tempo da vinda de Cristo. Elias 
foi o único profeta que foi capaz de transmitir a capacidade das 
famílias de serem eternas. 

  00:29:07  E então, como diz na seção 2 da Doutrina e Convênios, esta 
visita de Moroni onde ele vai declarar esta promessa: "Eis que 
eu vos revelarei o sacerdócio pela mão de Elias, o profeta, antes 
da vinda do grande e terrível dia do Senhor. E ele plantará no 
coração dos filhos as promessas feitas aos pais e o coração dos 
filhos se voltará para seus pais se não fosse assim", e esta é a 
parte que é tão crítica: "A Terra inteira seria totalmente 
desperdiçada em sua vinda". Assim, Malaquias, o fim do Antigo 
Testamento está apenas afirmando aqui que o Senhor vai enviar 
Elias e embora a terra será queimada na vinda de Jesus Cristo e 
será um restolho, Elias fará com que a terra inteira não seja 
totalmente desperdiçada em sua vinda. 

  00:29:50  Elijah sairá. Ele terá estas chaves. Ele revelará ao mundo o 
sacerdócio. E por causa disto, o mundo será capaz de resistir a 
este ardor e francamente será celestializado e os propósitos da 
terra serão cumpridos, que é a vida eterna, a glória que é o 
propósito de Deus e tudo o que ele fez. É uma escritura tão 
surpreendente. 
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Hank Smith:  00:30:12  Sim, vejo isso no verso um, capítulo quatro, verso um. Ele fala 
sobre a queimadura perversa e ser deixado sem raiz ou ramo. 
Você pode sentir o sentimento de família lá em raízes e galhos 
... 

Dra. Barbara Gardner:  00:30:25  Sim, com certeza. 

Hank Smith:  00:30:25  ... que o pecado destrói as famílias. É o que me diz o verso um. 
O pecado destrói as famílias. Sem raízes, sem ancestrais, sem 
ramos, sem filhos, sem unidades familiares e Elias virá para 
garantir que isso não aconteça. A selagem do templo salva 
famílias. 

Dra. Barbara Gardner:  00:30:40  E, de fato, Joseph Smith fala sobre isso, sobre a importância de 
Elias. Ele diz: "O espírito, o poder e o chamado de Elias é que 
você tem o poder de segurar a chave da plenitude do 
Sacerdócio de Melquisedeque". Essa plenitude é fundamental, 
porque em plenitude, ele está falando da família eterna. Ele 
está falando da ordem sagrada do Filho de Deus. Ele está 
falando de seu chamado e eleição, certificando-se de que a 
plenitude do sacerdócio seja templo. Essa é a terminologia do 
templo. Isso é a família eterna. Esse é o selo. E então ele 
continua: "O espírito, o poder e o chamado de Elias é que vós 
tendes o poder de segurar a chave da plenitude do Sacerdócio 
de Melquisedeque e de obter todas as ordenanças pertencentes 
ao Reino de Deus, até mesmo a virada dos corações dos pais 
para os filhos e os corações dos filhos para os pais, mesmo 
aqueles que estão no céu. 

  00:31:26  Você pensa em Joseph Smith neste momento e pensa no que 
Elijah vai dar, no que Malachi está profetizando. Se há 
esperança para todas as pessoas, os filhos de Israel que têm 
esta maldade e não estão completamente dispostos a se 
comprometer, ainda há uma esperança. O Senhor não vai 
perder a esperança. Mesmo para eles, Elias virá e até mesmo 
eles serão salvos porque o trabalho do templo continuará de 
ambos os lados do véu. A plenitude ainda virá e isso, como 
sabemos, vem. Elias virá ao Templo de Kirtland, ele revelará 
essas chaves e isso vai acontecer anos mais tarde. 

  00:31:59  Então aqui onde ele diz que este profeta virá, "Sabemos que ele 
veio e vai dar estas chaves a Joseph Smith e Joseph Smith vai 
usar estas chaves quando chegar ao Templo de Nauvoo onde a 
plenitude do Sacerdócio de Melquisedeque é usada e ele vai 
selar estas famílias juntas". Não sei se Joseph sabia, na seção 2, 
o que significava que Elias estava vindo. Joseph era tão jovem. 
Pessoalmente, eu não consigo imaginar. Mas na época do 
Templo Kirtland, ele reconhece que havia uma promessa vinda 
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de Moroni que foi repetida várias vezes e que era 
extremamente importante. 

  00:32:30  E então quando a Seção 110 acontece, devo dizer, quando Elias 
realmente chega, aquele templo é construído em 1836. Não 
consigo imaginar a alegria de Joseph Smith em dizer: 
"Finalmente, finalmente, esta profecia foi cumprida", uma 
década e meia depois. E agora, embora eu não saiba o quanto 
ele entendeu com certeza até então, eu imagino que ele 
entendeu naquele ponto a importância das famílias, a 
importância do que isto significa para seu irmão Alvin, a 
importância que terá para seu pai, como ele está dizendo: 
"Certifique-se de que o trabalho do templo seja feito para Alvin 
mais tarde". Mas este é o ponto onde toda a esperança, toda a 
glória, toda a graciosidade do Senhor vem a frutificar com 
Malachi dizendo: "Elias virá", porque sabemos o que isso 
significa. É a chave do selamento. 

John Bytheway:  00:33:14  Quando ensino o Terceiro Néfi 25, coloco os versículos um, 
cinco e seis ao lado da história de Joseph Smith porque são 
ligeiramente diferentes e é tão divertido olhar que não é que 
um é verdadeiro e outro não é, é que nos dá um pouco mais, "O 
dia que vem os queimará", mas na história de Joseph Smith, "Os 
que vêm os queimarão", isso é fascinante. "Mas eu vos enviarei 
Elias, o profeta", em Terceiro Néfi 25 ou Malaquias, "e então 
vos revelarei o sacerdócio pela mão de Elias, o profeta". E eu 
adoro perguntar aos meus alunos: "Espere um minuto, quem 
restaurou o sacerdócio?". Oh, eu pensava que era Pedro, Tiago 
e João e João Batista". "Certo". 

  00:33:51  "Então talvez eu lhe revele o sacerdócio", significa algo 
diferente do que restaurar, do qual você acabou de falar. São as 
chaves de selagem que ele vai trazer. E então em Malaquias, 
"Ele voltará o coração dos pais para os filhos", mas na história 
de Joseph Smith, Moroni disse: "Ele plantará no coração dos 
filhos as promessas feitas aos pais", o que soa como o Pacto de 
Abrahamic. É um que nos dá muito mais e o Élder Bruce R. 
McConkie disse: "Isto é o que está envolvido na promessa de 
que o Senhor nos revelaria o sacerdócio pela mão de Elias, o 
profeta, antes da vinda do grande e terrível dia do Senhor". 

  00:34:33  Ao restaurar as chaves de selagem, Elijah revelou o maior uso a 
que o sacerdócio pode ser dado pelos mortais na terra. E era 
disso que você estava falando. E por isso estamos tão felizes 
que Elijah veio. 

Dra. Barbara Gardner:  00:34:47  Sim, e para ter certeza de que entendemos isto, isto é algo que 
o Presidente Benson fala, Elder Bednar citou isto, Elder Eyring 
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citou isto, mas você tem as chaves que são restauradas através 
de Peter, James e John em 1829. Isso deu a Joseph Smith a 
capacidade de ter a autoridade presidencial sobre a igreja, mas 
isso não lhe deu as chaves necessárias para selar. Isso não lhe 
deu as chaves necessárias para ter a obra missionária. Foi 
somente quando recebemos a Seção 110, 1836, que o Templo 
Kirtland, que Joseph Smith recebeu a autoridade para fazer o 
que outros apóstolos e profetas antes dele tinham a capacidade 
de fazer, incluindo Adão. 

  00:35:28  Para que a restauração que vem no templo seja absolutamente 
crítica. Elias é a grande profecia. Esse é o ponto culminante de 
tudo. Assim, quando Elias finalmente chega, como foi 
profetizado ali, Joseph Smith pela primeira vez recebe agora as 
chaves que ele é capaz de virar o coração dos filhos para seus 
pais e os pais para os filhos, et cetera. E vou apenas colocar este 
ponto. Acho que isto é crítico. Quando dizemos coração dos 
filhos aos pais, espero que entendamos que também queremos 
dizer, como diz o Presidente Packer, aos pais deles, isto é falar 
novamente de templo. Isto é o poder do sacerdócio sendo 
restaurado. Isto é fazer convênios. Isto é o templo. 

  00:36:04  Isto não é tanto sobre a relação pai-filho, mas sim sobre a 
relação familiar, a relação eterna. Como novamente fala o 
Presidente Benson, é o sacerdócio da família. É o governo de 
Deus, que é família. É a família eterna. É a possibilidade do 
governo de Deus que está sendo restaurado e é por isso que 
Kirtland é tão grande. É por isso que há anjos vindos de todos os 
lugares. É por isso que temos todas estas entradas no diário do 
espírito de Elias que estava lá e que é uma restauração 
realmente séria. É aqui que a genealogia realmente começa no 
mundo. 

  00:36:39  Depois desta 1830, não vimos nada antes de 1830 realmente, 
mesmo nos Estados Unidos, mas depois disto, só começamos a 
ver um pouco e um pouco e depois temos a Sociedade 
Genealógica de Boston. Todas essas pessoas começam a sair 
quase fora da floresta e as pessoas começam a virar. Este 
espírito de Elijah é real. Os corações das crianças realmente se 
voltam para seus pais. Às vezes podemos falar sobre Joseph 
Smith tentando entender isto e reconhecendo que seus 
corações também estão se voltando para seus pais, Abraão, 
Isaac e Jacob, mas apenas como um lembrete, ao se voltar para 
seus pais, Abraão, Isaac e Jacob, ele também está se voltando 
para o Pacto Abraâmico, que é Abraão e Sara. É o Pacto 
Abraâmico, este retorno aos pais é uma família. Ele está 
aprendendo e desejando uma família eterna e estes convênios 
de posteridade eterna. 
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  00:37:19  E é isso que está acontecendo aqui, é Malachi, já que ele está 
fechando este livro, embora não saibamos se necessariamente 
o último livro, mas como seu livro está fechando, estamos 
vendo isto: "Mas ainda não acabou pessoas, ainda não acabou". 
Elijah vai chegar. Todos vão ter uma chance novamente. Jesus 
Cristo vai curar as pessoas e as famílias vão ser seladas para a 
eternidade". E essa é a primeira coisa realmente sobre a qual 
Joseph escreve. É a primeira revelação cronológica na Doutrina 
e Convênios, é esta resposta de Moroni a ele agora escrita, e 
novamente, é escrita uma e outra vez. 

John Bytheway:  00:37:49  Há esta bela pintura no Centro de Visitantes de Kirtland de 
Joseph e Oliver nos púlpitos e estes anjos descendo, Moisés e 
Elias, e restaurando chaves como ele acabou de falar. Ele me 
lembra o hino, as visões e bênçãos de todos os que retornam e 
os anjos estão vindo para visitar a terra. E também há um 
gráfico no manual do estudante Religião 211 que mostra que os 
mesmos personagens que apareceram no Monte da 
Transfiguração apareceram novamente no Templo de Kirtland. 
A elegância disso é apenas a simetria da maneira como o 
Senhor trouxe a restauração e esses mesmos personagens e 
eles precisavam, porque como você acabou de dizer, Bárbara, 
restaurar essas chaves de reunião de Israel, chaves de 
selamento e todo esse tipo de coisa. E por isso eu adoro que 
você tenha dito isso e qual é essa parte do Pacto Abraâmico? 
Para abençoar todas as famílias da Terra. 

Dra. Barbara Gardner:  00:38:43  Exatamente, mais uma vez, é tudo sobre a família. É tudo sobre 
a família eterna e ter essa possibilidade, e novamente, somente 
através da expiação de Jesus Cristo, que começando com o 
capítulo um, versículo um, falamos sobre essa dificuldade ali, 
mas você chega ao versículo dois: "Eu te amei". Eu te amei 
tanto que enviei meu Filho e tudo o que te peço é que faças 
estes convênios comigo, que os guardes comigo e quero 
abençoar-te através da expiação de Jesus Cristo para ter o que 
tenho que é tudo o que tenho". Você vê que de Adão e Eva, o 
convênio começa logo no início. O papel de Elias havia sido 
predestinado e então temos profetas profetizando até 1836, 
quando de fato chega. 

  00:39:22  1836, não consigo imaginar aquele dia, 3 de abril, quando Elias 
aparece e as chaves do selo são dadas ao profeta Joseph Smith, 
e ele é capaz de voltar, somos capazes de voltar, até onde nossa 
genealogia nos levará a reunir todas estas famílias para a 
eternidade. Eu não sou um nerd da história da família porque 
não sei como fazê-lo muito bem. Se há uma luta por mim, às 
vezes é porque tenho muito o que fazer, e sempre que faço 
história familiar, de repente tudo o resto volta ao lugar e parece 
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que os anjos estão caminhando ao meu lado. É muito difícil. 
Como eu digo: "Não, não, não, não, não, não, não, não, não, 
não, não, não". Eu não tenho tempo para isso. Eu não posso 
começar com o espírito de Elias". 

  00:39:56  Isto é tão real para mim. Quando eu vivia em Boston, eu era o 
capelão e servia como diretor do instituto lá e coordenador de 
seminários e institutos, eu ainda era solteiro e minha mãe tinha 
falecido recentemente, o que é importante para a história. Ela 
havia falecido apenas um ano antes de eu me mudar para lá e 
minha mãe era genealogista. Ela apenas tentou realmente 
ajudar as pessoas, de ambos os lados do véu. Era constante 
para ela. Mas um dia, eu estava dirigindo para ir visitar uma das 
aulas do seminário matutino. Eram, não sei, 5:00, 4:30 ou 5:00 
da manhã. Eu me perdi. Eu estava em Boston. Não é uma 
grande surpresa que eu me tenha perdido, mas me perdi e não 
fazia idéia de onde, literalmente sem idéia de onde eu estava, 
no meio do nada. Eu estava nesta pequena cidade, nem mesmo 
uma cidade, apenas uma pequena área, e era apenas gramada, 
com algumas casas distantes umas das outras. Portanto, isto é 
sul, bem ao sul da área de Boston. 

  00:40:47  Parei para o lado para olhar meu GPS, e quando olhei para a 
esquerda, vi este cemitério, literalmente no meio do nada, às 
5:00 da manhã e pensei: "Isso é estranho. Há muitos cemitérios 
por aí, mas por alguma razão este realmente chamou minha 
atenção. Isso é estranho". Então eu saí do carro, tinha meu 
pequeno telefone comigo e saltei a cerca, o que soa pior do que 
é porque a cerca estava baixa e eu não pulo. Saltei esta cerca, 
rastejei por cima da cerca e olhei para a primeira lápide e ela 
dizia LeBaron. E simplesmente parei morto em meus rastos 
porque LeBaron era o nome de solteira de minha mãe e minha 
mãe estava procurando por seus antepassados antes de falecer 
e eu não sabia qual deles ela estava procurando. 

  00:41:28  Depois olhei para a próxima lápide e ela dizia LeBaron e a 
próxima LeBaron e a próxima LeBaron. E eu nunca havia estado 
em Boston. Naquela área, minha mãe nunca ... Esse era um dos 
sonhos dela, era ir até lá e fazer história familiar. Comecei a tirar 
fotos de todas essas lápides e tomar notas meticulosas em vez 
de ir e assistir aquela aula no seminário. E então voei para casa 
nas férias de Natal e fui procurar o trabalho de história da 
família de minha mãe que ela tinha alinhado e era o mais 
organizado que podia. Eu peguei o último livro que é este 
pequeno fichário preto, fui até a última página e o nome que 
encontrei naquele cemitério era um nome que ela estava 
procurando quando faleceu. O sobrenome ... 
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Hank Smith:  00:42:14  Uau. 

Dra. Barbara Gardner:  00:42:15  ... em seu aglutinante de três anéis foi o que encontrei naquele 
cemitério às 5:00 da manhã, no meio do nada. E todos os 
nomes à sua volta eram todos os nomes que ela não conseguia 
encontrar em lugar algum. Ela não conseguia encontrá-lo em 
nenhum livro, em nenhum local histórico, em nenhum 
ancestral.com. Ninguém tinha o registro, mas eu me deparei 
com ele. É o espírito de Elijah. É real. Muitas pessoas lhe 
perguntaram, especialmente estudantes, "Existe vida após a 
morte?". Há vida após a morte. Eu não tenho dúvidas. "E a 
história da família é importante?" Sim. Uma das belezas que 
encontrei na história da família, especialmente quando eu era 
solteiro, mas mesmo agora, é que nunca estou sozinho porque 
são pessoas reais e estão caminhando ao nosso lado e querem 
ser encontradas. 

  00:42:59  Novamente, você não pode inventar essas coisas. Eu tenho 
todas estas histórias, mas quando se trata deste tipo de coisas, 
eu poderia testemunhar histórias e compartilhar histórias, mas 
recentemente, na verdade há apenas alguns meses, eu estava 
fazendo algumas pesquisas sobre mulheres na igreja e suas 
primeiras histórias de conversão. E no processo de fazer isso, 
percebi que tinha uma tataravó que havia entrado na igreja na 
Inglaterra e vindo para os Estados Unidos no bom navio 
Amazon, mas não tínhamos nenhuma informação sobre ela 
realmente e não tínhamos muito. 

  00:43:29  Mas anos antes, meus pais eram jovens estudantes da BYU. A 
tia-avó de meu pai havia falecido e seu pai o contatou e disse: 
"Você pode ter qualquer coisa naquela casa que quiser". Bem, 
não havia nada na casa que ele realmente quisesse que ele 
guardasse. Então ele disse ao meu pai depois, isto foi em Idaho, 
ele disse: "Não há nada lá que eu queira". Naquela noite, meu 
pai teve um sonho. No sonho, ele viu a barraca da minha tia-
avó. Literalmente, era uma barraca em Malad, Idaho e na 
barraca havia um tapete, e debaixo do tapete havia um alçapão, 
e debaixo do alçapão havia caixas. E ele sabia que deveria voltar 
para Malad como um pequeno estudante recém casado da BYU, 
convencendo minha mãe de que eles precisavam gastar o 
dinheiro, voltar para Malad, Idaho e ver se este sonho era real. 

  00:44:14  Assim o fizeram. Eles voltaram para Malad, Idaho, estes 
pequenos alunos pobres da BYU, literalmente pobres, foram e 
tiraram este tapete, abriram este alçapão e encontraram caixas 
da história da família. 

Hank Smith:  00:44:26  Uau. 
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Dra. Barbara Gardner:  00:44:28  Não havia valor monetário nas coisas que eles encontraram, 
mas eles encontraram a história da família. 

Hank Smith:  00:44:32  Sem preço. 

Dra. Barbara Gardner:  00:44:33  Esta mulher que encontrei na Inglaterra, pequena cidade 
chamada Huntingdonshire, era a tataravó e suas informações 
foram encontradas em uma destas caixas. O nome dela era 
Sarah Annie Sykes. Eu pude então, por causa deste sonho 
aleatório que meu pai teve anos atrás, encontrar o cemitério de 
minha tataravó e encontrar sua lápide e depois encontrar todas 
as pessoas ao seu redor com quem a família se casou, etc., etc., 
que ninguém tinha registros de nenhum lugar do mundo. 

Hank Smith:  00:45:08  Uau. 

Dra. Barbara Gardner:  00:45:08  Mas mais uma vez, encontrei-os e só neste último mês foi 
possível fazer o trabalho do templo e tê-los selados para 
sempre. A questão não é apenas como a estranheza do milagre, 
é que eles querem ser encontrados. Eles querem ser salvos. Eu 
sei que Sarah Annie Sykes quer que seu nome e sua história 
sejam lembrados. Ela quer que algumas coisas sejam 
esclarecidas. Ela quer que seu testemunho seja revelado. Ela 
quer que as pessoas saibam que ela fez convênios. Ela quer que 
meus sobrinhos e sobrinhas e minhas filhas saibam no livro de 
lembrança que ela escolheu Deus e deu tudo, deixou seu país, 
veio para os Estados Unidos, deixou tudo em casa, fez 
convênios e deixou sua caixinha de livros em Malad, Idaho sob 
um alçapão para meu pai encontrar. 

  00:45:48  O único membro da igreja porque era um convertido. A pessoa 
certa, o lugar certo, mas às vezes, em algum lugar do caminho, 
alguém seria capaz de contar sua história novamente. Ele é um 
convertido porque seu filho realmente acabou indo embora e 
depois seu filho foi embora, então meu pai acabou entrando na 
igreja mais tarde por conta própria. É como dar o dízimo em 
Malaquias. Todos podem compartilhar histórias da história da 
família. As pessoas podem compartilhar essas histórias. Elas 
têm estas experiências. O Senhor continua a revelar estas 
verdades e esta realidade da história da família, porque era isso 
que importava. Nem todos terão estas histórias extremas e 
talvez não possam compartilhar tudo tão forte, mas todos que 
começam a fazer história da família vão ser preenchidos com o 
espírito de Elias. 

  00:46:27  Todos nós temos o desejo de saber de onde viemos, mas eu não 
sei se sempre tivemos. Acredito que após este tempo, esta 
visita de 1836 e esta revelação destas chaves do sacerdócio, 
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estas chaves do selamento, foi quando tudo realmente 
começou. Em nosso país e em todo o mundo, você parece 
historicamente, tudo começa depois deste dia desta história 
familiar e desta pesquisa genealógica. Isso acontece, as portas 
estão abertas depois disso e agora olhamos para nossos dias de 
hoje, e uau, o Senhor tornou possível para nós encontrar 
pessoas. Isso é um milagre em si mesmo, é esta virada de 
coração para as crianças e vice-versa. 

Hank Smith:  00:46:59  É um dos maiores usos da Internet, que é uma ferramenta e 
pode ser uma arma, infelizmente, é a genealogia. O que ela tem 
feito para as pessoas que procuram conexões familiares é um 
enorme banco de dados, a busca familiar é simplesmente 
incrível. 

Dra. Barbara Gardner:  00:47:16  Rapazes, isto não é ... Eu sei que vocês sabem disso, mas não é 
uma piada. As pessoas que foram além do véu estão muito 
vivas. Há uma coisa que aprendi após a morte de meus pais e a 
morte dos pais de Dustin e de outras pessoas que são muito 
próximas a mim. Eu costumava me perguntar, não há dúvida, 
zero. Isto não é uma coisa de fé para mim. Isto é um 
conhecimento para mim. As pessoas vivem além do véu. A 
morte é uma vírgula e elas querem ser encontradas e nós 
estamos trabalhando juntos para a salvação. Jesus Cristo pagou 
o preço através de sua expiação para fazê-la de modo que 
possamos ter famílias eternas. E aqueles do outro lado do véu, 
como diz, eu acho fascinante, a seção 138, no final, a Doutrina e 
os Convênios, temos Joseph F. Smith falando ele mesmo sobre 
tornar-se herdeiro e sobre os mortos olhando para a longa 
ausência de seus espíritos e o Senhor lhes ensinou e lhes deu 
poder para virem à tona após sua ressurreição. 

  00:48:13  E ouvimos tudo isso e essa bênção no versículo 47: "O profeta 
Elias devia plantar no coração dos filhos as promessas feitas a 
seus pais, antecipando o grande trabalho a ser feito nos 
templos do Senhor e a dispensação da plenitude dos tempos 
para a redenção dos mortos e o selamento dos filhos a seus 
pais, para que a terra inteira não seja ferida com uma maldição 
e totalmente desperdiçada em sua vinda". E ele tem uma visão 
disto então, mas esta é a seção 138. Malaquias fecha o Antigo 
Testamento com Elias. Joseph F. Smith fecha a Doutrina & 
Convênios como está hoje com Elijah e o Pacto Abraâmico. 

  00:48:46  Para mim este paralelo é tão claramente importante, e então o 
versículo 54, "Incluindo a construção dos templos e as atuações 
das ordenanças para a redenção dos mortos também estavam 
no mundo espiritual". Observei que eles também estavam entre 
os nobres e grandes que foram os escolhidos no início para 
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serem governantes na igreja de Deus, mesmo antes de 
nascerem". E então ele continua sobre as almas dos homens 
nesta vinha e se torna herdeiro da salvação, que é novamente, 
receber tudo o que Deus tem, que é novamente, não as 
mansões, é tudo o que ele é. Somos capazes de nos tornar 
como Ele é com as famílias eternas, aquelas relações eternas 
com pessoas que amamos. 

  00:49:18  E essa é a beleza do capítulo um, versículo um. É que ele ama e 
quer que experimentemos seu amor e quer que possamos 
então dar seu amor. E essa é a beleza de nos tornarmos pais é 
nossa oportunidade não apenas de receber, mas de dar como 
ele dá. 

Hank Smith:  00:49:33  Eu não percebi como este livro inteiro é centrado no templo, 
Barb. 

Dra. Barbara Gardner:  00:49:37  Surpresa, surpresa, não é? 

Hank Smith:  00:49:38  Sim. 

Dra. Barbara Gardner:  00:49:42  Eu tenho esta coisa estranha que eu ensino freqüentemente, é 
que quando você realmente começa a olhar para as escrituras, 
nós encontramos muito mais sobre o templo do que 
percebemos se realmente estamos procurando, porque o 
templo é a chave para a vida eterna. O Livro de Malaquias é um 
capítulo do templo. Ele está selando seu Antigo Testamento, 
portanto, é templo. É uma ordem patriarcal. É a plenitude do 
sacerdócio. É o que é revelado a Joseph Smith, Kirtland Temple, 
Elijah. É então o Nauvoo. É a família eterna, convênios, selos e 
depois está recebendo a plenitude nessa ordem do sacerdócio. 
Essa é uma das razões pelas quais é tão sagrada e tão 
belamente colocada no final deste livro. Isto enquanto você 
está falando templo, eu também amo logo no final, depois que 
ele fala sobre todas essas coisas, diz ele, é como este apêndice 
final, como é dito por muitos. 

  00:50:31  "E ele voltará o coração dos pais para os filhos e o coração dos 
filhos para seus pais, para que eu não venha e fira a terra com 
uma maldição". E só no nosso, só diz: "O fim dos profetas". 
Bem, no fim dos profetas aqui, mas é quase assim: "Ok, você vai 
seguir o profeta ou não? Você vai esperar por Elias? Quando 
Elias chegar, você vai reconhecê-lo? Você vai pular sobre a 
chance? Isto foi o que aconteceu com as crianças de Israel. Estas 
escrituras estão chegando até você também. Agora é a sua 
chance. Agora prove a si mesmo. Dê tudo de si. Espere por Elias. 
O Senhor tem estas promessas. Ele te ama. Ele as ama. Eu 
simplesmente amo. Eu amo este livro sagrado do templo. 
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Hank Smith:  00:51:08  Barb, dado o quanto isto é centrado no templo e sabendo o 
quanto você está fazendo pesquisas sobre o templo, sei que 
você tem um livro saindo em breve sobre o templo e já teve 
este livro sobre mulheres e poder do sacerdócio, eu tenho uma 
filha passando pelo templo em breve. O que você diria a um pai 
que tem um filho pronto para atravessar o templo pela primeira 
vez? Como podemos ajudá-los a se preparar? 

John Bytheway:  00:51:32  Sim, o que podemos dizer? 

Dra. Barbara Gardner:  00:51:33  Oh, meu Deus. Para ser sincera, agradeço muito a pergunta, 
porque acho que muitas pessoas se afastam de falar sobre o 
templo, não porque não possam, mas porque não sabem o que 
podem ou não podem dizer. Ao invés de cometer um erro, eles 
não dizem nada, o que faz os jovens pensarem que o templo é 
uma coisa assustadora ou desconfortável e eles vão tão pouco 
preparados quanto poderiam ir de outra forma. Mas uma coisa 
que é crítica é realmente ajudar nossos jovens e adultos jovens 
a entender o templo. E assim, para os líderes, precisamos 
entender o templo. Porque se não pudermos responder suas 
perguntas, há outros lugares para onde eles podem ir agora. E o 
Google é um lugar muito fácil para as pessoas procurarem 
coisas e elas podem encontrar respostas que não são úteis e, 
francamente, podem ser muito prejudiciais. 

  00:52:14  Portanto, quanto mais podemos saber sobre o templo e mais 
sabemos sobre o que podemos falar, o que é francamente se 
você disser em termos percentuais, eu não sou um estatístico, 
mas eu diria que 90% do que sabemos sobre o templo pode e 
precisa ser falado e um preço a ser pago para entendê-lo 
melhor para que possamos explicá-lo de uma forma simples. 
Isto é de Elder Bednar e ele está citando o Presidente Benson. 
Ele diz: "Acredito que uma compreensão adequada de nosso 
passado", referindo-se ao templo, "ajudará imensamente a 
preparar nossa juventude para o templo e fomentará com eles 
o desejo de buscar suas bênçãos do sacerdócio, assim como 
Abraão buscou as dele". 

  00:52:48  E então ele diz: "Duas diretrizes básicas podem nos ajudar a 
alcançar o entendimento adequado enfatizado pelo Presidente 
Benson". Portanto, estas são as duas diretrizes de Elder Bednar. 
Diretriz número um: "Porque amamos o Senhor, devemos 
sempre falar de sua casa santa com reverência. Não devemos 
revelar ou descrever os símbolos especiais associados aos 
convênios que recebemos nas cerimônias do templo sagrado. 
Tampouco devemos discutir as informações sagradas que 
prometemos especificamente no templo não revelar". Portanto, 
diretriz um, lembre-se de que é sagrado, nós entendemos isso, 
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mas então quanto às coisas a não revelar, a não falar sobre fora 
do templo são os símbolos especiais que são específicos dos 
símbolos especiais e então as informações específicas que nos 
foi dito para não revelar, o que não é muito. Se você pensa em 
seu templo, pensa na dotação do templo e em toda sua 
experiência, há muito pouco que nos é dito para não revelar. 

  00:53:39  E então a diretriz número dois: "O templo é a casa do Senhor". 
Tudo no templo nos aponta para nosso Salvador Jesus Cristo. 
Podemos discutir os propósitos básicos e a doutrina e princípios 
associados às ordenanças e convênios do templo", e então 
citando o Presidente Hunter, "Vamos compartilhar com nossos 
filhos os sentimentos espirituais que temos no templo". Vamos 
ensinar-lhes com mais seriedade e mais comodidade as coisas 
que podemos dizer apropriadamente sobre os propósitos da 
casa do Senhor". E eu também amo nessa mesma conversa, ele 
fala sobre os convênios que fazemos no templo. Penso que 
quando os jovens e os jovens adultos estão se preparando para 
ir ao templo, eles gostam de saber no que estão se metendo. 
Ninguém quer ser pego desprevenido. 

  00:54:17  Acho crítico em nossos dias, especialmente dizer: "Quando você 
vai ao templo, isto é o que se espera", e realmente os passeia, 
"que quando você passar, você vai lhes dar a recomendação do 
templo". Adoro que o Presidente Nelson recentemente tenha 
tornado público as recomendações do templo, para que eles 
saibam exatamente o que lhes será perguntado, com o que vão 
se comprometer. Portanto, fale sobre a experiência do templo, 
fale sobre as peças de vestuário. Se você for ao 
temples.churchofjesuschrist.org, você pode descobrir muito 
sobre o templo. Eles fizeram um trabalho tão bom naquele site 
de falar sobre as vestes do templo, mostrando as vestes do 
templo, o que elas significam. Eles falam sobre os convênios. 

  00:54:52  Neste caso, Elder Bednar diz: "Nós nos comprometemos a 
cumprir a lei da obediência, a lei do sacrifício, a lei do 
Evangelho, a lei da castidade e a lei da consagração". Seria 
muito benéfico se os pais ou aqueles que estão ajudando a 
preparar alguém para ir ao templo falassem sobre esses 
convênios e tivessem uma discussão sobre o que esses 
convênios são e o que eles estão fazendo como resultado da ida 
ao templo. Mas também diria que, indo a esse site, há muitos 
livros. Elder Packer tem um grande livro sobre o templo, que a 
maioria das pessoas que eu acho que leu e conhece, A Casa do 
Senhor. 

  00:55:25  Mas recentemente nestes últimos 10 anos, assim como o tema 
do sacerdócio é claramente uma prioridade profética, o tema 
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do templo é uma prioridade profética. E assim você vai ver, se 
você apenas procurar no templo e apenas passar e começar a 
olhar para estas conversas, eu realmente tive um de meus 
assistentes fazendo isto recentemente para mim, mas eu faço 
isto o tempo todo de qualquer maneira. Mas, nos últimos 10 
anos, você verá conversa após conversa pela primeira 
presidência, o Quórum dos Doze. Basta procurar em 
churchofjesuschrist.org e olhar para as palestras da conferência 
geral sobre o templo e elas são abundantes. Eles estão em 
todos os lugares agora. Você pode encontrar tanta coisa no 
templo. 

Hank Smith:  00:55:56  Venha para o followhim.co. Venha para nossas notas de show e 
nós ligaremos um monte daqueles lá, incluindo aqueles de 
quem você tem falado aqui, Barb. 

Dra. Barbara Gardner:  00:56:03  Francamente, eu mantenho minha própria lista de palestras do 
templo enquanto passo por isso para ter certeza de que estou 
indo e voltando em livros diferentes. O livro de Elder Talmage 
sobre o templo é um grande livro, mas há muitos mais. Tony 
Sweat escreveu recentemente alguns sobre o templo e outros 
também o são. Está apenas se tornando ... É uma grande ajuda 
para entender. Mas sim, se eu pudesse apenas implorar aos pais 
que pagassem o preço para saber do que você pode falar, o que 
mais uma vez é o mais confortável, quanto mais confortável 
soubermos do que podemos falar, menos tímidos somos e 
menos preocupados estamos em quebrar qualquer promessa. 

  00:56:32  Na maioria das vezes você não vai, mas mais é útil neste caso, 
quanto mais podemos falar com nossos filhos, mostrar-lhes 
suas vestes do templo, mostrar-lhes as vestes do sacerdócio 
enquanto se preparam para ir ao templo e ajudá-los a ver como 
isto é sagrado e sagrado e ajudá-los a entendê-lo. Tínhamos 
muitas roupas sujas crescendo em nossa casa e eu observava 
meus pais lavar muita roupa e sei que vocês sabem disso, mas 
honestamente não posso dizer que alguma vez tenha visto as 
vestes do templo no chão. E não estou dizendo que isso não é 
necessariamente uma doutrina da igreja, não é, mas a 
sacralidade das vestes sagradas e a sacralidade do templo foi 
fundamental para meus pais, o que eu aprecio porque eu sabia 
que, mais uma vez, eles dependiam dos convênios que faziam 
com Deus. 

  00:57:12  Eu diria que recomendo vivamente que sejamos mais abertos 
com nossos filhos, ajudá-los a ver as promessas, ajudá-los a 
entender os convênios, prepará-los bem para aquela 
experiência que vai acontecer com eles enquanto fazem os 
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convênios sagrados. Portanto, em vez de ser algo estranho, é 
algo que é sagrado e divertido. 

Hank Smith:  00:57:29  Sim, e experiência positiva. Essa é a minha esperança é que 
você saia tendo uma experiência positiva. Eu acho que você 
realmente ajudou aqui. 

Dra. Barbara Gardner:  00:57:35  Sim, como você testemunha, isso vai ajudá-la muito, mas 
realmente, Hank, e todos, falem com ela. Deixe-a fazer-lhe 
qualquer pergunta. Eu faço isso com meus alunos. Muitas vezes 
direi apenas: "Qualquer pessoa que queira fazer qualquer 
pergunta sobre o templo", especialmente quando estamos 
falando de Doutrina e Convênios Seção 110 ou outras escrituras 
ou em nossa eterna classe familiar falando sobre convênios, 
"pergunte em voz alta ou escreva em um pedaço de papel 
qualquer pergunta que você tenha sobre o templo". E se houver 
algo que eu não possa dizer, simplesmente passarei o cartão", e 
posso dizer honestamente que é um momento raro quando 
recebo uma pergunta que não posso responder. Não porque eu 
seja inteligente, mas não posso responder porque ... 

Hank Smith:  00:58:11  Certo, porque lhe é dito para não fazê-lo. 

Dra. Barbara Gardner:  00:58:12  ... Foi-me dito para não o fazer. Sim, é raro que esse tipo de 
perguntas sejam feitas. Portanto, sim, ajude sua filha a ir ao 
templo, ensinando-lhe tudo o que puder. E eu diria coisas 
práticas, especialmente como o que ela está preparando, o que 
ela está vestindo, o que esperar quando ela for do templo 
recomendar uma escrivaninha e então ela vai se trocar para a 
roupa branca e então ela vai ter um vestiário que vai ser só para 
mulheres e então ela vai ter uma experiência sagrada no 
iniciático onde ela vai receber promessas muito específicas que 
estão associadas aos seus convênios que você pode encontrar e 
ler o Êxodo com ela, então ela sabe o que vai ser dito. E então 
falar com ela sobre o novo nome e falar com ela sobre a 
sacralidade de ter o Senhor nos concedendo um novo nome e 
como isso está associado aos convênios e depois ir à sessão de 
doações e até mesmo que homens e mulheres são separados 
nisso e é simbólico até chegarmos à sala celestial. Basta 
caminhar por esses tipos de experiências que vamos ter. 

  00:59:03  A beleza de atravessar o véu e o simbolismo da expiação de 
Jesus Cristo e do altar de Cristo e depois ir para a sala celestial e 
poder abraçar aqueles que amamos é símbolo, mais uma vez, 
da bênção desses convênios. E então o selamento e as 
promessas que fazemos e voltamos à Doutrina e Convênios e 
olhamos estas seções da Seção 132 de Doutrina e Convênios 
onde sabemos que as promessas que o Senhor vai cumprir. 
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Seção 132, versículo 19, tronos, reinos, principados, potestades, 
domínios, alturas e profundidades, o Livro da Vida. Leia isso 
para eles. Os pactos de selamento, "Aqui estão algumas 
promessas associadas ao novo e eterno pacto de casamento. 
Está aqui mesmo na Doutrina e nos Pactos, "E então eles serão 
deuses porque não têm fim, portanto serão de eternidade a 
eternidade". 

  00:59:47  Eu só acho que quanto mais pudermos compartilhar estas 
coisas com eles na preparação e falar sobre o altar e o símbolo 
de Cristo sendo o centro do casamento e um marido e uma 
esposa ajoelhados sobre aquele altar juntos fazendo um pacto 
onde eles estão dando, novamente para Malaquias, 100%, não 
retendo nada, e como nós damos nossos 100% a Deus, como diz 
no versículo 20 da Seção 132, "Ele nos dá todo o poder porque 
estávamos dispostos a cumprir, 'Minha lei'". Mais uma vez, isso 
é Malaquias. Eles não estavam dispostos a cumprir a lei, então 
ele não podia abençoá-los com seu amor e tudo o que ele tinha. 
Mas para aqueles que vão cumprir sua lei, ele lhes dá tudo o 
que tem, todo o seu poder e eles continuam e recebem vidas 
eternas, vidas eternas. 

  01:00:27  Novamente, Malaquias é o apelo das pessoas para que 
mantenham esses convênios e recebam o amor de Deus. E 
enquanto falamos com nossos filhos e estudantes e com 
aqueles com quem temos esses relacionamentos, para 
realmente estarmos abertos, chegarmos às escrituras e 
compartilharmos as promessas práticas e espirituais que eles 
estão fazendo. E eu diria até mesmo, tanto quanto você puder, 
amarrá-lo a Eva e Adão, falar sobre a decisão de Eva de comer 
aquela fruta e que bênção é que podemos ter posteridade. E 
basta falar, falar e seguir o espírito. Orem para que o Pai 
Celestial os guie através dela, mas não tenham medo. Às vezes 
estou mais preocupado que não digamos o suficiente do que 
dizemos demais. Na verdade, estou genuinamente preocupado 
de que não digamos o suficiente. 

  01:01:03  Eu não quero que meus filhos ou meus sobrinhos e sobrinhas, 
meus alunos vão ao templo e tenham medo e não quero que 
eles vão ao templo sentindo-se como se alguém os tivesse 
enganado. Quero que eles vão o mais preparado possível, para 
que quando estiverem fazendo esses convênios com o Pai 
Celestial, eles o façam 100%, usando seu arbítrio e sentindo as 
bênçãos associadas a ele, com as quais Deus quis abençoá-los. E 
Ele sempre o fez desde os dias de Adão e Eva. Que falando do 
qual, o Antigo Testamento, isto é, começa com Adão e Eva, 
começa com a Pérola de Grande Valor, aquele sagrado convênio 
com Adão e Eva que eles fizeram com o Pai Celestial. Termina 
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no Livro de Malaquias prometendo que Elias virá e estes 
convênios continuarão. É um livro de convênio. 

Hank Smith:  01:01:43  Bonito. 

John Bytheway:  01:01:44  Bárbara, isso tem sido ótimo. Muito obrigado. Essa história 
sobre debaixo do tapete, oh meu Deus. Ter um sonho específico 
é tão revelador. Isso é simplesmente fantástico. Uau. 

Dra. Barbara Gardner:  01:01:56  Eu não quero ser irreal, mas em minha família, isto é apenas... 

John Bytheway:  01:01:58  Isso é real. 

Dra. Barbara Gardner:  01:01:59  Desde que meus pais faleceram, tenho percorrido a genealogia, 
a história da família. E ainda esta última semana, tenho as 
caixas que estavam debaixo do tapete em minha casa. Estou 
passando por elas pedaço por pedaço, lendo os diários de meus 
bisavós. 

Hank Smith:  01:02:13  Uau. 

Dra. Barbara Gardner:  01:02:14  E mais uma vez, o fascinante desse sonho é que meu pai era o 
único membro da igreja em sua família. Não é só que aqueles 
tapetes, eles iam incendiar o lugar no dia seguinte. Então meu 
pai, meu avô, disse apenas: "Eles estão queimando o lugar". Se 
houver mais alguma coisa que você queira", e meu pai não 
queria nenhuma. Não havia nada de valor lá, no que lhe dizia 
respeito, até que o sonho chegou e então eles correram de 
volta. E então, legitimamente, no dia seguinte, aquela casinha 
foi queimada. Hoje ela não existe. 

John Bytheway:  01:02:41  Sem preço. O que havia não tinha preço. 

Dra. Barbara Gardner:  01:02:43  Sem preço. 

John Bytheway:  01:02:44  Irreubstituível. 

Dra. Barbara Gardner:  01:02:46  Sim, o Senhor cumprirá suas promessas. 

John Bytheway:  01:02:47  Tão legal. 

Dra. Barbara Gardner:  01:02:49  Essa é apenas a realidade. Eu também amo isso porque eram 
pessoas que mantinham estes diários e depois todas as 
gerações entre eles e meu pai, francamente, eu não sou o juiz, 
mas eles não eram de seus diários, de seus escritos, eles 
disseram claramente: "Eu não acredito que exista um Deus". É 
muito interessante ver em minha própria família esse padrão. E, 
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150 anos depois, outra pessoa que está disposta a manter seus 
convênios recebe um sonho para ir salvar ... 

John Bytheway:  01:03:13  Uau. 

Dra. Barbara Gardner:  01:03:14  ... os registros da geração anterior, aqueles mantenedores do 
pacto. Para mim, são apenas os escritos na parede com o 
Senhor: "Ele vai cumprir suas promessas". 

John Bytheway:  01:03:20  Essa é a virada. Seus corações virando desta maneira e voltando 
para trás. É tão legal. 

Dra. Barbara Gardner:  01:03:26  Sim. Como estamos falando de Elias e estamos falando da 
Segunda Vinda e da preparação e do fim deste livro e depois do 
fim de Doutrina e Convênios, no fim do Antigo Testamento e 
depois também estamos hoje no tempo da Segunda Vinda e das 
profecias do Presidente Nelson, especialmente quando estamos 
nos preparando e tentando criar um povo de Sião, no contexto 
destes capítulos de Malaquias, Joseph Smith compartilha esta 
citação sobre a construção de Sião. E penso que é realmente 
isso que o Senhor está tentando fazer e Malaquias está 
tentando fazer. Ele está tentando criar um povo que seja povo 
de Sião. Ele está tentando ajudá-los a serem unidos e um só 
coração, nenhum pobre entre eles, toda essa idéia. 

  01:03:58  Mas Joseph Smith diz: "A construção de Sião é uma causa que 
tem interessado o povo de Deus em todas as épocas. É um tema 
sobre o qual profetas, sacerdotes e reis habitaram com peculiar 
deleite. Eles olharam para frente com alegre antecipação para o 
dia em que vivemos e atiraram com antecipação celestial e 
alegre. Eles cantaram e escreveram e profetizaram sobre este 
nosso dia, mas morreram sem a visão. Resta-nos ver, participar 
e ajudar a fazer avançar a glória dos últimos dias". Adoro que 
seja nosso dia que possamos fazer isto. E, finalmente, ele 
termina: "O sacerdócio celestial se unirá com os terrestres para 
realizar esses grandes propósitos". Uma obra que Deus e os 
anjos contemplaram com deleite por gerações passadas, que 
despediu as almas dos antigos patriarcas e profetas. Uma obra 
destinada a provocar a destruição dos poderes das trevas, a 
renovação da terra, a glória de Deus e a salvação da família 
humana". 

  01:04:50  E então eu também amo em conexão com, como mulher, acho 
que é tão importante que compreendamos o sacerdócio e o 
templo, mas amo o Presidente Eyring em sua palestra onde ele 
estava falando especificamente às mulheres e ele apenas diz: 
"Minha experiência me ensinou que as filhas do Pai Celestial 
têm um dom para acalmar a contenda e promover a justiça com 
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seu amor a Deus, e com o amor de Deus, elas engendram 
naquelas a quem servem". Para todos nós juntos, mulheres e 
homens trabalhando juntos enquanto estamos criando Sião 
para lembrar que esta idéia de sacerdócio e templo são 
mulheres e homens juntos, trabalhando juntos pela salvação de 
todos os filhos de nossos pais celestiais. E é um trabalho 
emocionante, divertido e glorioso. 

Hank Smith:  01:05:27  Que bela maneira de terminar. Obrigado. Queremos agradecer 
à Dra. Barbara Morgan Gardner por estar conosco hoje. 
Obrigada por ter tido tempo. 

Dra. Barbara Gardner:  01:05:35  Obrigada pelo convite. 

Hank Smith:  01:05:37  Sim, nós adoramos. John, não sei como tivemos esta sorte de 
ter este trabalho. É maravilhoso. 

John Bytheway:  01:05:43  Eu sei, eu sei. 

Hank Smith:  01:05:43  Temos que agradecer às pessoas. Queremos agradecer aos 
nossos produtores executivos, Steve e Shannon Sorensen. 
Queremos agradecer aos nossos patrocinadores, David e Verla 
Sorensen e esperamos que todos vocês se juntem a nós na 
próxima semana enquanto falamos sobre o Natal no followHIM. 
Temos uma incrível equipe de produção que queremos que 
vocês conheçam. 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 seguirHIM Favoritos. Se você 
tem nos seguido este ano, você sabe que nós pegamos uma 
única pergunta de cada semana de aula e falamos sobre ela 
para seguirHIM Favoritos. Esta semana, John e eu estamos no 
livro de Malaquias e vamos falar do dízimo. John, o dízimo pode 
ser um princípio difícil para algumas pessoas. Pode ser um 
assunto muito sensível. Então digamos que estou ouvindo isto e 
penso, bem, por que eu deveria pagar meu dízimo? Que 
benefício isso traz para mim? O que ele faz para o Senhor? O 
que ele faz para a igreja? Por que eu deveria pagar meu dízimo? 
O que você diria? 

John Bytheway:  00:35  Há duas palavras que o Senhor usou em Malaquias, provem-me. 
É só tentar. Acho que todos nós adoramos a história quando 
perguntam a Jesus: "Onde você conseguiu sua doutrina?". E ele 
disse: "Não é minha, é Ele que me enviou". E se algum homem 
fizer Sua vontade, ele saberá da doutrina". E esta é uma 
daquelas que eu volto à minha própria pequena história 
familiar. Meu pai, que entrou para a igreja aos 24 anos, 
começou a pagar o dízimo antes de ser batizado porque os 
missionários leram essa promessa de Malaquias. O idioma é 
simplesmente lindo. "Abro-lhe as janelas do céu e lhe 
derramarei uma bênção". Não haverá espaço suficiente para 
recebê-la". E meu pai pensou, realmente? E assim ele tentou. E 
eu acho que este é um maravilhoso pequeno teste que o 
Senhor está nos dando, que ele realmente quer que façamos o 
teste e nos mostre o que vai acontecer. 

  01:25  Para mim, é uma das coisas mais fáceis de se fazer porque é 
matemática, eu posso simplesmente fazer isso. E então, posso 
simplesmente jogar tudo em cima do Senhor e dizer: "Certo, 
você disse para me provar, então eu estou provando". Eu 
gostaria que alguns dos outros mandamentos fossem tão fáceis. 
Posso dizer isso, Hank? Você sabe o que estou dizendo, porque 
é muito fácil de entender. Alguns deles são realmente difíceis e 
você luta aqui e aqui dentro. Mas o dízimo, é canja. 

Hank Smith:  01:49  À medida que fui envelhecendo, tive um senso de como o 
dinheiro pode estar difundido em sua vida e que o Senhor está 
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lhe oferecendo uma oportunidade de garantir que o dinheiro 
não corroa. 

John Bytheway:  01:59  Sim, bem visto. 

Hank Smith:  02:01  Que isso não corroa sua alma. Lembro-me de nossa amiga Jamie 
Nielsen, que trabalha em nosso podcast, ela me disse uma vez: 
"Por que dar 10% parece tanto, mas quando alguém lhe oferece 
10% de desconto, não parece tanto assim". Não é mesmo? 

John Bytheway:  02:16  Isso é ótimo. 

Hank Smith:  02:17  Sim. 

John Bytheway:  02:17  Oh, isso é ótimo. 

Hank Smith:  02:18  E eu pensei: sim, isso é verdade. Não é verdade, 10%... 

John Bytheway:  02:21  Isso não é nada. 

Hank Smith:  02:21  Isso não é um grande desconto. 

John Bytheway:  02:23  Isso não é um desconto. 

Hank Smith:  02:25  Mas quando você o oferece, parece muito. Isso pode ser o 
quanto o dinheiro pode ser difundido. Uma das minhas lições 
favoritas que já tive foi quando levo grupos para a Terra Santa. 
John, você tem sido. E você vai para o Mar da Galileia e ele é 
lindo e está tão cheio de peixes. Vamos dar um passeio de barco 
e você pode caminhar até o cais de lá e apenas olhar para a 
direita e para a esquerda e você pode simplesmente ver peixes. 

John Bytheway:  02:47  Com certeza você pode. 

Hank Smith:  02:47  Em todo o lugar. E há pessoas por toda parte e há vida e é verde 
e muito bonita. É um lugar lindo, bonito de se estar. E depois 
você vai para o Mar Morto. E o Mar Morto é uma espécie de 
blá. 

John Bytheway:  03:01  Eu sei onde você quer chegar com isto. 

Hank Smith:  03:02  Você não pode fazer muito com o Mar Morto. Não há nada vivo 
nele. Não há muita beleza em torno dele. Você pode tomar um 
banho de lama, acho eu. 

John Bytheway:  03:10  Não melhorou minha aparência. Eu tentei. 
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Hank Smith:  03:14  E eu sempre assinalo para as pessoas com quem vou, que esta é 
a mesma água. A mesma água que vai para o Mar da Galiléia vai 
para o Mar Morto. Então o que é o Mar da Galileia que o torna 
tão bonito e o Mar Morto o torna tão horrível? E é que o Mar da 
Galiléia recebe a água, mas depois dá alguma. Ele recebe e dá, 
ele recebe e dá. E é isso que o mantém cheio de vida. E o Mar 
Morto só recebe e leva e guarda, e não dá nada. 

  03:45  Para mim, sempre que surge uma oportunidade de pagar meu 
dízimo, penso naquele Mar da Galileia e em como ele é belo 
porque recebe e dá. Ele recebe e dá. Eu não quero ser o Mar 
Morto quando se trata do meu dízimo e das minhas ofertas. 

John Bytheway:  03:59  Isso me faz lembrar o Presidente Gordon B. Hinkley que disse: 
"Não pagamos o dízimo porque temos dinheiro, pagamos o 
dízimo porque temos fé". E lembro-me que estava em um lugar 
onde Elder Ballard estava falando de uma viagem que ele e 
Elder Packer haviam feito, e era Elder naquela época, a Nova 
York para conversar com repórteres que vinham ao 
sesquicentenário dos pioneiros chegando ao Vale, em 1997. E 
ele disse que havia duas perguntas, por mais que tentássemos 
respondê-las, que simplesmente não conseguíamos responder à 
satisfação do repórter. Como conseguir que os jovens 
participem de missões? Como você consegue que as pessoas 
paguem o dízimo? 

  04:36  Isso sempre me lembra de algo que vi na parede de um centro 
de cópias na BYU. Dizia: "Aqueles que dançavam eram 
considerados bastante loucos por aqueles que não conseguiam 
ouvir a música". E acho que quando se ouve a música do 
evangelho, algo que parece contra-intuitivo para o mundo é que 
eu dou 10% e sou abençoado com mais, mas funciona. E assim o 
prova. Prove-o. 

Hank Smith:  04:59  Sim. E muitas vezes somos nós que estamos sendo provados. 
Você já me mostrou isso. Tantas vezes nas escrituras onde o 
Senhor diz, vamos provar a você, vamos provar meus filhos. 
Mas desta vez Ele está me provando. Prove-me com base neste 
princípio. E nós desafiaríamos qualquer um que estivesse 
ouvindo a tentar. Este é um desses princípios que você precisa 
praticar para obter o testemunho dele. 

  05:20  Obrigado por juntar-se a nós esta semana para seguirHIM 
Favoritos. Esperamos que você se junte a nós em nosso podcast 
completo. É chamado followHIM. Você pode obtê-lo onde quer 
que você receba seu podcast. E depois volte na próxima 
semana, pois temos nossos Favoritos finais do ano para 
followHIM. 
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