
"Nós viemos para adorá-lo" 

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:   
Jesus nasceu em circunstâncias humildes. Como isso afeta seus sentimentos por ele? O Dr. Brad Wilcox 
explora os muitos visitantes e testemunhas do nascimento de Jesus Cristo e do seu discipulado 
intencional. 

Parte 2: 
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O Dr. Brad Wilcox continua e examina a importância da reflexão, da adoração no templo e do estudo das 
escrituras, assim como de seguir a vida de Jesus, Maria e José. 
 
 

 
Códigos de tempo: 
 
Parte 1  

● 00:00 Parte 1-Dr. Brad Wilcox 
● 01:10 Introdução do Dr. Brad Wilcox 
● 06:39 Belém significa "Casa do Pão". 
● 08:45 Quarto ou pousada para hóspedes 
● 11:07 Roupas de Swaddling 
● 17:30 Pastores para sacrifícios no templo 
● 20:30 Permanecer 
● 22:43 Os Reis Magos e uma estrela 
● 27:17 Josefo e um novo começo com o nascimento de Moisés 
● 32:05 Petra e o Tesouro 
● 34:02 Os presentes permitiram que Jesus, Maria e José se mudassem para um lugar seguro 
● 38:12 Fim da Parte 1-Dr. Brad Wilcox 

 
 

 
Parte 2 
 

● 00:00 Parte II- Dr. Brad Wilcox 
● 00:07 Miquéias e Herodes 
● 01:36 Bolsa de estudo e testemunho 
● 02:16 Herodes 
● 05:04 Nazaré 
● 08:17 José e Herodes em justaposição 
● 09:17 As ajudas de estudo não substituem as escrituras 
● 12:00 Maria e José apresentam jesus no templo 
● 15:22 Anna e Simeon 
● 20:34 O espírito de profecia e o templo 
● 23:26 Os Três Níveis do Natal 
● 25:22 Dias de festa e perda de Jesus 
● 31:46 Os jovens e as crianças devem aprender como Jesus aprendeu 
● 37:36 Mary ponderou estas coisas 
● 38:49 Dr. Wilcox compartilha seus pensamentos sobre o progresso como Jesus 
● 47:30 Fim da Parte II-Dr. Brad Wilcox 
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Informações biográficas: 
 
 

 
 
 
 
 

 

Bradley R. Wilcox nasceu em Provo, Utah, em 25 de dezembro de 1959. Ele e sua esposa, Deborah 
Gunnell, têm quatro filhos. 

Bradley R. Wilcox recebeu seu bacharelado e mestrado pela Universidade Brigham Young (BYU) e seu 
doutorado em educação pela Universidade de Wyoming. 

Ele serviu em vários chamados da Igreja, incluindo missionário em tempo integral na Missão Chile Vina 
del Mar, bispo, presidente da missão da Missão Chile Santiago Leste, conselheiro em uma presidência de 
estaca da YSA e membro do conselho geral da Escola Dominical. Mais recentemente, ele serviu como 
alto conselheiro e presidente de estaca Jovem Homem. 
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Bradley R. (Brad) Wilcox foi mantido como o segundo conselheiro na presidência geral dos Jovens 

Homens em 4 de abril de 2020. 

 

 

Atualmente ele é professor no Departamento das Escrituras Antigas da BYU. Ele é o autor do livro A 
Expiação Contínua e o discurso devocional da BYU "Sua Graça é Suficiente". 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 O seguimos. 

Hank Smith:  00:20  Olá, meus amigos. Bem-vindos a mais um episódio do 
followHIM. Meu nome é Hank Smith, sou seu anfitrião, e estou 
aqui com meu sábio co-apresentador, John Bytheway. Bem-
vindo, John Bytheway, a mais um episódio de followHIM. 

John Bytheway:  00:33  Sábio aos meus próprios olhos, Hank, isso é tudo. 

Hank Smith:  00:36  E os olhos de todos os outros, John, você é tão sábio quanto 
eles vêm. Hoje vamos falar de homens sábios, então você se 
encaixa perfeitamente nessa categoria. Embora, eu não acho 
que você tenha idade suficiente para ser um dos sábios 
originais. 

John Bytheway:  00:48  Bem, eu conhecia um deles. 

Hank Smith:  00:49  Você conhecia algum? 

John Bytheway:  00:51  Uma vez ele me emprestou um camelo. Mas sim, grandes caras, 
realmente. 

Hank Smith:  00:56  Agora, John, precisávamos de um especialista em escrituras 
para se juntar a nós ao trazer o Natal de volta. Acabamos de ter 
a época do Natal e agora estamos trazendo de volta as 
escrituras, então precisávamos de um especialista em escrituras 
de Natal. Diga a todos que estão se juntando a nós. 

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

Matthew 2; Luke 2 Parte 1 followHIM Podcast Página 1



John Bytheway:  01:10  Hank, estamos tão entusiasmados em ter o Dr. Bradley R. 
Wilcox conosco novamente. Já tivemos o Brad antes, e somos 
amigos há anos. Este pareceu particularmente apropriado hoje 
por causa do Messias no Manger, porque vamos falar sobre 
isso. Brad Wilcox é professor associado do Departamento das 
Escrituras Antigas da Universidade Brigham Young, onde ele 
gosta de ensinar na Semana de Educação do Campus e 
Especialmente para a Juventude, e agora chamamos isso de FSY. 
Ele fala nos eventos Time Out For Women, é autor de The 
Continuous Atonement, The Continuous Conversion, The 7-Day 
Christian, The BYU Devotional, "His Grace is Sufficient" (A 
Expiação Contínua, A Conversão Contínua, O Cristão de 7 Dias, o 
Devoto da BYU). Em 2018, seu livro, Changed Through His 
Grace, recebeu a Harvey B. e Susan Easton Black Outstanding 
Publication for LDS Scholarship. 

  01:59  Quando jovem, Brad serviu sua missão no Chile e em 2003 
retornou àquele país para presidir a Missão Chile Santiago Leste 
por três anos. Ele serviu como membro do Conselho Geral da 
Escola Dominical, de 2009 a 2014. Brad e sua maravilhosa 
esposa, Debbie, têm quatro filhos, oito netos. Brad é 
atualmente um membro da Presidência Geral da Juventude 
Masculina. Estamos tão animados por ter Brad de volta conosco 
hoje. Ele está vestindo sua gravata de Natal festiva. 

Bradley R. Wilcox:  02:30  Sim, tenho-o aqui mesmo. 

John Bytheway:  02:32  Então Brad, diga-nos, quando é seu aniversário novamente? Em 
que dia é isso? 

Bradley R. Wilcox:  02:35  Bem, é por isso que é difícil para mim guardar o Natal porque 
também tenho que me despedir do aniversário. Sei que todos 
estão prontos para seguir em frente, mas ainda estou usando 
minha gravata de Natal. 

John Bytheway:  02:46  Isso foi difícil quando criança? Você tinha uma pilha diferente 
para presentes de aniversário e uma pilha diferente para 
presentes de aniversário, 

Bradley R. Wilcox:  02:51  Falei com pessoas que disseram que era difícil, mas minha mãe 
e meu pai sempre o tornaram divertido. Eles tinham uma placa 
na casa que dizia Feliz aniversário para Jesus e Brad. Então eu 
sempre me sentia como se estivesse em muito boa companhia. 
E era engraçado porque minha mãe tinha uma tradição de 
plantar duas árvores. Então ela tinha uma que era uma árvore 
de Natal, uma que era minha árvore de aniversário. E então a 
idéia era que meus irmãos deveriam colocar um presente para 
mim debaixo de cada árvore. E isso funcionou bem até o ano 
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em que meu irmão ficou esperto e me comprou um par de luvas 
e ele colocou uma debaixo da árvore de Natal e outra debaixo 
da árvore de aniversário. 

  03:33  E, a partir de então, tudo foi abaixo. Na verdade, há um ano ele 
me trouxe um par de meias e colocou uma debaixo da árvore de 
Natal e outra debaixo da árvore de aniversário. É muito 
engraçado. Meu primo me deu um cartão um ano que dizia: 
"Nascer no Natal é bastante único porque nunca se sabe quem 
te trouxe; a cegonha ou o Papai Noel". Portanto, não sei, 
sempre acrescentou um pouco de brilho extra à estação e 
sempre foi divertido, mas é por isso que ainda estou usando 
minha gravata de Natal e sempre adoro comemorar o Natal e 
meu aniversário com a única atualização de sua biografia, John, 
nove. Nove netos. 

John Bytheway:  04:16  Incrível. 

Bradley R. Wilcox:  04:17  Sim. 

John Bytheway:  04:18  Isso é ótimo. 

Hank Smith:  04:18  Parabéns. Sim, aposto que essa é a melhor parte do Natal é ter 
esses netos por perto. 

Bradley R. Wilcox:  04:23  É muito divertido. Fica louco ao redor da casa Wilcox, mas é 
muito divertido. 

John Bytheway:  04:29  E Brad, há quantos anos você está servindo na presidência geral 
dos jovens homens? 

Bradley R. Wilcox:  04:34  Vejamos, fomos chamados em 2020. 

Hank Smith:  04:36  Lembro-me de você me dizer que estava realmente em casa 
quando foi sustentado na conferência geral por causa da COVID. 
Eles não tinham ninguém no centro de conferências. 

Bradley R. Wilcox:  04:47  Sim, eles estavam realmente usando o pequeno teatro e eles 
tinham apenas as pessoas que estavam falando. E assim nos 
disseram originalmente, você pode vir com sua família, mas 
apenas com sua família imediata. E então eles ligaram e 
disseram, não, você pode simplesmente vir com sua esposa. E 
então eles ligaram e disseram, não, sua esposa não pode vir, só 
você. E então eles disseram, não, você não pode vir. 

Hank Smith:  05:05  Você fica em casa. Isso tem que ser único, sim. 
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Bradley R. Wilcox:  05:09  Foi uma conferência muito diferente, mas quando olhamos para 
trás, foi tão memorável porque tantas pessoas precisavam 
daquela elevação. Muitas pessoas se sintonizaram porque 
estavam tão assustadas e com tanto medo e a conferência 
trouxe muita paz enquanto as pessoas escutavam os profetas e 
os líderes da igreja e reconheciam que, ei, nós vamos conseguir 
passar por isso. Recebemos uma bela bênção durante essa 
conferência do Presidente Nelson, se você se lembra bem. E 
todos nós ficamos em nossas salas de estar e os Hosanna 
gritaram, você se lembra disso? 

John Bytheway:  05:48  E para que ele anuncie os templos, é só avisar a todos, sim, o 
trabalho continua. Também não vamos parar com isso, então 
vamos anunciar novos templos enquanto não pudermos sequer 
atendê-los. Isso foi legal. 

Hank Smith:  06:00  Então Brad, nós acabamos de ter o Natal e agora vamos ter o 
Natal novamente aqui em nosso texto porque esta semana 
estamos em Mateus 2 e Lucas 2, que são as histórias de Natal. 
Como nossos ouvintes devem entrar nestes capítulos? 

Bradley R. Wilcox:  06:14  Vamos apenas mergulhar diretamente em Lucas 2 e depois 
passaremos para Mateus. Mas vamos fazer a mesma coisa que 
todos fizeram na véspera de Natal ou no dia de Natal em suas 
casas. Eles começam, eles estão lendo Lucas 2, e depois mudam 
para Mateus. É o que meu pai fazia todos os anos enquanto 
revíamos a história de Natal. Portanto, sim, vamos em frente e 
comecemos em Lucas 2. 

Hank Smith:  06:35  Teremos o Natal em janeiro aqui. 

Bradley R. Wilcox:  06:39  Bem, ao olharmos para Lucas 2, é claro que começa, pois todos 
nós ficamos memorizados por termos lido estes versos com 
tanta freqüência que começa com Augusto taxando o mundo e 
eles tiveram que ir para a cidade de sua herança. E assim, é 
claro, eles foram para Belém. Agora, no início das Escrituras, 
descobrimos que tanto Maria como José descendem daquela 
linha davídica. E assim ambos estão indo legitimamente para a 
cidade de sua herança, seu legado. Esta é a cidade de David. É 
interessante que Belém significa ambas casa do pão, é o que a 
palavra significa. Mas é também, se você for a Jerusalém, você 
descobre que Belém é uma das fontes de água para Jerusalém. 
Por isso, sempre achei interessante que em Belém tenhamos 
então a Casa do Pão, e daquele lugar vem o pão da vida. 

  07:41  E também temos a fonte da água viva porque Jerusalém era 
alimentada com água de Belém, especialmente antigamente. 
Por isso, é um pensamento bonito como pensamos, ó pequena 
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cidade de Belém, não estava nas rotas comerciais. E quando 
falamos das pousadas que estavam tão cheias, então temos que 
lembrar que elas não estavam cheias por causa da rota 
comercial que todos estavam passando por Belém. Era uma 
pequena aldeia ao lado de toda a ação. Na verdade, a Sociedade 
Bíblica Americana diz que existiam três tipos de pousadas nos 
dias de Jesus. Havia o tipo de pousada, como uma Marriott 
hoje, onde você pode ir e conseguir espaço e comida, e se você 
for rico o suficiente, você poderia pagar por esses serviços. É 
sobre isso que lemos no Bom Samaritano. Mas não teria sido a 
pousada que teria sido em Belém. 

  08:44  Da mesma forma, antigamente, para aqueles que não podiam 
pagar o Marriott, então havia oportunidades de permanecer em 
grandes lugares comuns. Assim, basicamente se podia comprar 
um lugarzinho no chão e ouvir um bando de estranhos 
roncando, mas pelo menos era quente e ao menos estava longe 
dos animais e ladrões perigosos se eles estivessem dormindo 
sozinhos sob as estrelas. Mas isso também não teria acontecido 
em Belém porque não estava na rota do comércio. Portanto, a 
pousada de que se fala aqui vem de uma palavra grega 
kataluma e isso significa quarto de hóspedes. É a mesma 
palavra que foi traduzida como quarto superior quando falam 
sobre a última ceia. Este era um quarto de hóspedes e isso dá 
mais significado porque se você parar e pensar sobre isso, sim, 
todas as pousadas estavam cheias, os quartos de hóspedes 
estavam cheios, todos os parentes estavam chegando para esta 
ocasião. Mas será que os parentes não teriam arranjado espaço 
para uma senhora grávida que está prestes a dar à luz? A 
tradução de Joseph Smith muda a palavra pousada para 
pousadas, plural, o que significa 

Bradley R. Wilcox:  10:00  que ninguém tinha espaço para eles, ninguém daria espaço para 
eles. Tyler Griffin costuma dizer, porque eles eram uma família 
extensa, talvez tivessem feito as contas, talvez soubessem 
quando José e Maria estavam casados e agora viam que este 
bebê estava nascendo e que o tempo não tinha passado. Como 
lemos em Lucas 2, há uma frase interessante que todos nós 
memorizamos e que diz: "Não havia espaço para eles nas 
pousadas". Mas lembre-se que é "pousadas" ao invés de 
"pousada", de acordo com Joseph Smith, e talvez devêssemos 
ler isto: "Não havia espaço para eles nas pousadas". Teria 
havido espaço para os outros. Teria havido espaço para outro 
recém-casado que estava tendo um bebê, mas não para eles, 
porque estavam sendo recebidos com tal julgamento e tal 
condenação. Eles estavam sendo rejeitados por parentes. 
Então, isso definitivamente torna tudo muito mais pessoal 
quando pensamos nisso. 
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  11:07  Também lemos nesse mesmo verso que ela trouxe seu filho 
primogênito, envolveu-o em faixas e o colocou em uma 
manjedoura. Agora entendemos que eles foram para um 
estábulo. Quando eu era uma criancinha ... Cresci na Etiópia, na 
África, e quando voltamos da Etiópia, meus pais me levaram 
pela terra santa com meus irmãos para que pudéssemos estar lá 
e vê-la. E assim eu tenho lembranças maravilhosas, mas apenas 
pequenas lembranças infantis. Apenas pequenas lembranças 
infantis. Sob o Monte do Templo, ainda hoje, há um lugar que 
eles chamam de Estábulo de Salomão. São basicamente os 
arcos que estão sob o que é agora a cúpula da rocha. Eles não 
deixam turistas irem lá agora, mas quando eu estava lá, quando 
eu era uma criança pequena, tivemos que descer e descer 
naqueles estábulos de Salomão e era muito legal estar lá. 

  12:01  Mas só me lembro de ter que ir ao banheiro tão ruim, tão ruim, 
e não havia lugar. Eu não estava pensando no lugar; estava 
pensando como uma criancinha. E a mesma coisa quando 
fomos a Belém. Fiquei tão aborrecido que não havia um 
estábulo. E ao invés disso, havia uma igreja grande sobre uma 
caverna. E eu pensei: "Não, Jesus não nasceu em uma igreja 
grande". E eu estava tão frustrado porque queria ver aquele 
estábulo. Mas é claro, a igreja é construída sobre onde o 
estábulo teria estado e o estábulo provavelmente era uma 
caverna. E a manjedoura, uma manjedoura de pedra. Em 
francês, manjedoura é "manjedoura", que significa "comer". 
Que bonito que Maria trouxe aquele filho primogênito e o 
colocou numa manjedoura de pedra porque ele seria o pão da 
vida, a água viva, e eles precisavam participar disso. 

  13:03  Voltemos a João 6:56 e ele diz: "Aquele que come minha carne 
e bebe meu sangue habita em mim e eu nele". Então Maria está 
colocando comida, alimento na manjedoura para que possamos 
vir e ser convidados a participar, sendo convidados a comer. Eu 
falo espanhol, mas não falo francês, então espero ter dito bem 
essa palavra, "manjedoura". Bem, vejamos mais uma coisa a 
partir desse versículo sete em Lucas 2. Diz que ela o envolveu 
em faixas. Não é incomum as pessoas embrulharem os bebês 
em faixas hoje. Eles pegam um pedaço de pano e embrulham o 
bebê como um burrito. Minha nora sempre faria isso com seus 
filhos porque você não quer que o bebê se arranhe. Você não 
quer que o bebê se belisque nos olhos. E acho que, pelo que me 
disseram, ajuda o bebê a se sentir ... 

  14:03  Eu me sentiria encurralado, acho eu. Mas eles dizem que isso 
ajuda o bebê a se sentir seguro e protegido, como se o bebê 
estivesse no útero novamente. Portanto, há um belo 
pensamento em ela embrulhando o bebê com faixas de roupa. 
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Mas suponho que a maioria dos bebês naquela época estavam 
envoltos em faixas de roupa. Por que isso seria um sinal para os 
pastores, de que este bebê estaria envolvido em faixas? Por que 
isso seria um sinal para eles? Jack Welch fez uma pesquisa 
fascinante e fala sobre como quando os casais se casavam 
antigamente em casamentos judeus, eles amarravam uma faixa 
em volta dos braços soltos, simbolizando sua união. E é aí que 
recebemos o termo "amarrar o nó". Isso não é interessante? 
Bem, então esta banda seria frequentemente bordada com 
símbolos da herança da família, com cores que representam a 
família. Então, isto seria algo especial que uma noiva salvaria do 
casamento. 

  15:07  Assim como as noivas de hoje vão salvar seus vestidos de noiva 
ou salvar ... bem, agora elas podem até mesmo salvar as flores 
que tinham. Você já viu isso, onde elas meio que embrulham as 
flores? Então, da mesma forma que Maria e José podem ter 
salvo estas faixas, e Jack Welch diz que quando o bebê era novo, 
muitas vezes eles embrulhavam o bebê não apenas em faixas, 
mas eles embrulhavam as faixas, esta faixa do casamento, ao 
redor do bebê. Agora, se este fosse o caso, e não sabemos se 
era ou não, mas se este fosse o caso, então certamente isto 
teria sido um sinal. Hoje eles se preocupam com a troca de 
bebês. Eles vão colocar uma pequena pulseira ao redor do pulso 
do bebê ou ao redor do tornozelo do bebê porque não querem 
trocar os bebês no hospital. Então talvez houvesse uma 
praticidade em envolver esta pulseira familiar ao redor do bebê 
porque ela diria: "Ei, este é o meu bebê". Não é o seu bebê. Não 
se confunda". 

  16:09  Mas também, simbolicamente, isto fala da herança. Eles 
estavam chegando a Belém porque aquela era a cidade de sua 
herança. Portanto, estas faixas podem ter sido azuis e brancas, 
o mesmo azul e branco que vemos hoje em Israel. 

Bradley R. Wilcox:  16:26  ... que eram as cores da linhagem real de David. Talvez eles 
fossem bordados com leões ou cordeiros porque David era um 
leão pastor, o símbolo real da realeza em Judá. Então, quem 
sabe? Talvez estas bandas fossem especiais e únicas o suficiente 
para que quando os pastores viessem ver, então eles 
reconheceriam que este é o filho de Davi e o filho de Deus. 

Hank Smith:  16:55  Esse é o versículo 12. Encontrareis a garota envolta em faixas 
com certos símbolos nelas. Provavelmente há muitos bebês 
com faixas, mas não consigo imaginar que haja bebês demais 
deitados em um cocho de animais. 

Bradley R. Wilcox:  17:06  Sim. 
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John Bytheway:  17:06  Brad, você se lembra quando a Irmã Becky Craven, ela falou em 
uma dessas primeiras devoções de Natal da presidência, e ela 
falou sobre roupas de banho e foi quase como ... Acho que foi 
uma ad lib. Ela apenas olhou para todos nós e disse: "de vez em 
quando, todos nós podíamos usar um enfaixamento". 

Bradley R. Wilcox:  17:22  Sim, como um bom abraço. Embrulhe-me como um burrito. 

John Bytheway:  17:28  Sim, isso foi lindo. 

Bradley R. Wilcox:  17:30  Então isso seria um sinal muito único para eles. E estes 
pastores, novamente, temos que lembrar que eles não eram 
pastores comuns. Em Alma 13:26, no Livro de Mórmon, lemos 
que, pela boca dos anjos, o nascimento de Cristo será dado a 
conhecer aos homens justos e santos". Portanto, estes pastores 
eram homens justos e santos". Aprendemos com Bruce R. 
McConkie e James Talmage que eles eram os pastores que 
estavam cuidando das ovelhas que estavam destinadas ao 
templo. E por que eles precisavam vigiá-los à noite? Bem, 
porque os sacrifícios tinham que ser dos primogênitos. 

  18:16  Portanto, os pastores precisavam prestar uma atenção especial, 
pois eram pastores que tinham que testemunhar o nascimento 
do primogênito e ser capazes de verificar que este cordeiro 
sacrificial era de fato o primogênito. E quando pensamos nisso, 
então quão apropriado para Deus chamar estes pastores, não 
apenas quaisquer pastores, mas estes homens justos e santos, e 
provavelmente havia mulheres entre eles também, para vir 
testemunhar o nascimento do primogênito do pai no espírito. 
Estes não eram pastores comuns, não eram pastores comuns de 
modo algum. 

John Bytheway:  19:02  Oh, Brad, obrigado. Isto é ótimo. Há uma palavra no versículo 
oito que eu tenho percebido recentemente. "Havia, no mesmo 
país, pastores que permaneciam no campo, vigiando seu 
rebanho durante a noite". A palavra "morar", se não estivesse 
lá, ainda faria sentido. "Havia, no mesmo país, pastores no 
campo, vigiando seu rebanho durante a noite". Mas eles 
estavam morando. E a Irmã Chieko Okazaki, que estava na 
presidência da Sociedade Geral de Libertação, de 1990 até ... 
grande oradora e escritora, ela falou sobre a palavra 
"permanecer" e como significa ficar, continuar, suportar sem 
reclamar, estar onde é suposto estar. E ela disse algo realmente 
belo sobre isto, comentando sobre os pastores. Ela disse: 
"Espero que todos nós possamos sentir a força de permanecer 
em nossos campos, vigiando nossos rebanhos". E então ela 
disse: "Vamos estar onde é suposto estarmos 
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John Bytheway:  20:00  Os anjos sabem onde nos encontrar. E eu pensei que era apenas 
um belo pensamento. Isso é de seu livro, Estrelas, na página 96. 
Há tantas maneiras diferentes de colocar isso. Fiquem no 
caminho do pacto, fiquem sobre seus campos e observem seus 
rebanhos, sua vocação, suas responsabilidades, sua família. 
Esteja onde você deve estar para que o Senhor possa encontrá-
lo. E agora, depois que eu disse isso, comecem a pensar na 
palavra em outros lugares onde os discípulos no caminho de 
Emaús... 

Bradley R. Wilcox:  20:30  Fique comigo. 

John Bytheway:  20:31  Sim. Disse: "Fique conosco. É para o entardecer. E Jesus o fez 
por um tempo e depois partiu. E agora é como se o Salvador 
estivesse nos pedindo para ficarmos com ele. Vamos para a 
mesa sacramental. Prometemos tomar sobre nós o nome de 
Cristo e sempre lembrá-lo e guardar seus mandamentos. 
Prometemos permanecer com Ele. E então o que ouvimos dizer 
que eles podem ter sempre o espírito dele para estar com eles. 
Ele vai permanecer conosco. Há muito por trás dessa pequena e 
maravilhosa palavra de simplesmente permanecer. E eu pensei 
que a Irmã Okazaki tinha apontado isso lindamente. 

Bradley R. Wilcox:  21:06  E quando estávamos em nossa missão no Chile e presidíamos 
uma missão, minha esposa e eu teríamos uma conferência 
especial na época do Natal, porque os missionários se sentem 
tão longe de casa. Mas nós sempre cantávamos, Anjos que 
ouvimos nas alturas. E depois, compartilharíamos com os 
missionários o pensamento de que é só quando se está no 
campo. Como você diz, permanecendo, vigiando as ovelhas, que 
os anjos vieram até aqueles que estavam ocupados cuidando 
das ovelhas e que estes missionários estavam longe de casa. 
Eles estavam longe de suas tradições familiares, mas eles 
estavam cuidando das ovelhas. Por isso, prometemos com 
confiança que eles veriam a mão de Deus, que sentiriam os 
anjos próximos e que ouviriam os anjos cantando. Portanto, não 
posso mais cantar aquela canção de Natal. Não posso mais 
cantá-la sem pensar sempre nos missionários que estão 
cuidando das ovelhas em todo o mundo e esperando que eles 
ouçam os anjos do alto. 

John Bytheway:  22:16  Oh, que bom. E acabamos de ler o último livro do Antigo 
Testamento há apenas algumas semanas de Malaquias, onde 
ele pergunta: "Você será capaz de permanecer no dia de sua 
vinda? Porque o grande e terrível dia está chegando, e se 
estivermos preparados, poderemos permanecer. Podemos 
continuar e permanecer nesse dia, quando Jesus vier 
novamente. É uma palavra divertida, divertida para ver todos os 
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diferentes lugares onde ela aparece e tem um significado 
especial. 

Bradley R. Wilcox:  22:43  Antes de continuarmos em Lucas dois, vamos passar para 
Mateus dois e podemos ler sobre os sábios. Diz no versículo um: 
"Chegaram os sábios do Oriente a Jerusalém". Agora não 
sabemos quantos. Bruce R. McConkie diz que a tradição de três 
sábios é provavelmente por causa dos três dons que 
mencionamos. Mas poderia ter havido mais sábios que vinham. 
E, assim como os pastores eram especiais e os pastores não 
eram comuns, estes sábios não eram viajantes comuns. Eles não 
eram estudiosos ou astrólogos, mas... E você pode ler isto no 
Dicionário da Bíblia. Diz: "eles eram profetas espiritualmente 
sensíveis e conhecedores de uma tarefa divina". Eram profetas. 
Joseph Smith nos ensina que eles não estavam apenas 
buscando um rei, eles estavam buscando o Messias porque 
sabiam que ele viria. Deus levou Leí e sua família para as 
Américas. Então não é possível que ele tenha levado outros 
israelitas fiéis a outras partes do mundo? 

  24:01  Onde quer que os sábios estivessem, eles, como Leí e Néfi, 
sabiam sobre Cristo. E eles estavam ansiosos pela sua vinda. 
Assim, os sábios eram israelitas que viviam, como milhões de 
pessoas, em uma das nações do Oriente. Eles haviam sido 
levados para longe de Jerusalém. E eles estavam ansiosos pela 
vinda de Cristo, e voltariam para poder testemunhar que Cristo 
tinha realmente vindo. É interessante que isso diga que eles 
vieram e que estavam procurando uma estrela. Eu acho 
fascinante que o mundo inteiro celebre a estrela. É um símbolo 
do Natal. Chegamos a saber que eles estavam procurando e que 
iriam encontrar Jesus, e a estrela os conduziu. E cada desfile de 
Natal em toda a cristandade celebra os sábios que seguem a 
estrela. 

  25:10  Mas na Bíblia, só lemos sobre a estrela no Novo Testamento. 
Não lemos sobre ela no Antigo Testamento. Não há uma única 
menção da estrela no Velho Testamento. Assim como Néfi e Leí 
e seus descendentes estavam ansiosos pela vinda de Cristo, 
então havia outros bolsos de israelitas que também estavam 
ansiosos pela vinda de Cristo. Agora, como os sábios sabiam que 
a estrela era o sinal do nascimento de Cristo? O Antigo 
Testamento atual não tem tal profecia. Há um verso em 
Números que fala de uma estrela, mas não diretamente. Então, 
ao procurar no Antigo Testamento, você não está vendo esta 
profecia que eles estão falando no Novo Testamento. Mesmo 
que os cristãos em todo o mundo estejam celebrando isto, eles 
estão realmente demonstrando e reconhecendo que tem que 
haver outras escrituras e outras revelações além da Bíblia. 
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  26:20  Porque aqui eles estão falando de algo que não é 
necessariamente afirmado claramente em nosso Antigo 
Testamento atual. Portanto, acho muito satisfatório pensar que 
todo o cristianismo está cantando sobre uma estrela que não é 
encontrada no Antigo Testamento, mas que é encontrada no 
Livro de Mórmon. Samuel, o Lamanita, profetizou em Helamã 
14, cinco: "Haverá uma nova estrela que surgirá, tal como vós 
nunca haveis visto". Agora, é claro, os sábios não teriam lido 
sobre a estrela nas escrituras do Livro de Mórmon. Mas assim 
como os profetas nas Américas sabiam sobre a estrela, então 
tinha que haver escritura adicional, e tinha que haver uma 
revelação da estrela para que esses sábios soubessem que era 
isso que eles estavam procurando. Bonito. 

John Bytheway:  27:17  Brad e Hank, quando eu era criança, costumávamos assistir ao 
filme dos Dez Mandamentos. Lembram-se de Charlton Heston, 
os Dez Mandamentos? 

Bradley R. Wilcox:  27:25  Sim. Eles costumavam mostrá-lo na TV. Você não tinha um 
vídeo dele. Você só tinha que assistir na TV. 

John Bytheway:  27:32  E eles o mostraram por volta da Páscoa, curiosamente. Sempre 
mostrava os Dez Mandamentos e Charlton Heston sendo 
Moisés. E eu acho que Don Knotts leu para essa parte, mas não 
entendeu. De qualquer forma. 

Bradley R. Wilcox:  27:42  Don Knotts, seu herói. 

John Bytheway:  27:45  Eu não sei por que. Eles são tão parecidos. Mas... 

Hank Smith:  27:48  Você poderia fazer isso, John. Você poderia fazer: "Agora deixe 
meu povo ir". 

John Bytheway:  27:53  Por que você sabe, Ramses, ele é meu irmão. Deixe meu povo 
ir. Vou jogá-lo na cadeia de Mayberry. Assim, logo no início do 
filme, o Seti, o pai de Ramsés no filme, está com seus padres e 
os padres dizem: "Ei, há a palavra de um libertador entre os 
escravos". E um dos sacerdotes diz: "Uma estrela proclama seu 
nascimento". E é interessante que se você assistir ao início do 
filme, ele diz: "Estamos tirando isto do Antigo Testamento e das 
obras de Josefo". E já o mencionamos no podcast antes, este 
historiador judeu que escreveu sobre três volumes". Foi 
interessante para mim que havia uma nova estrela para Moisés, 
evidentemente, de acordo com Josefo. E Moisés é um tipo tão 
forte de Cristo que é meio divertido ver quando chega o 
verdadeiro libertador que Moisés prefigurou que haveria uma 
estrela. Essa é uma pequena nota divertida no filme, os Dez 
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Mandamentos de Josefo. Uma estrela no nascimento de 
Moisés. 

Bradley R. Wilcox:  28:51  Isso é lindo. 

Hank Smith:  28:52  Falando desta estrela de Mateus capítulo dois, versículo dois, 
Neal A. Maxwell disse isto. Ele disse: "O mesmo Deus que 
colocou aquela estrela em uma órbita precisa milênios antes de 
aparecer sobre Belém em celebração do nascimento da criança, 
deu pelo menos igual atenção à colocação de cada um de nós 
em órbitas humanas precisas para que possamos, se quisermos, 
iluminar a paisagem de nossas vidas individuais para que nossa 
luz não só conduza outros, mas os aqueça também". O 
caminho, ele olhou para a estrela e pensou: "Homem, o Senhor 
deve ter colocado isso em sua órbita muito antes de acontecer". 
Ele está dizendo que o Senhor faz isso com cada um de nós em 
nossas vidas, nos coloca em nossa órbita humana precisa. 
Portanto, preciso agradecer a ambos por estarem na minha 
órbita. Sinto-me muito abençoado por cruzar com vocês os 
caminhos planetários. 

Bradley R. Wilcox:  29:47  É um belo pensamento que Deus governa tão de perto a 
encruzilhada nas intersecções de nossas vidas. E quanto mais 
velho eu fico, mais eu posso olhar para trás e posso ver a 
verdade disso. Não apenas espero que seja verdade, mas posso 
ver a verdade como vejo as pessoas que Deus teceu em minha 
vida e as vidas com as quais fui capaz de interagir de formas tão 
impactantes. 

John Bytheway:  30:17  Brad e Hank, vocês vão adorar isto. Este também é o Elder 
Maxwell. Ele disse: "Assim como a geração em ascensão está 
aqui agora por desígnio divino, assim também nós, que fomos 
colocados um pouco à frente deles. Nossas vidas e as deles se 
cruzaram e se cruzarão muitas vezes antes que tudo acabe e 
não por acidente". 

Bradley R. Wilcox:  30:38  Sim. 

John Bytheway:  30:39  E eu acho que isso é exatamente certo. Eu adoraria ler isto para 
os jovens líderes que há uma razão para você estar lá onde está. 
Toda esta conversa sobre esta geração em ascensão, bem, eles 
o colocam lá também, para estar na órbita deles. 

Bradley R. Wilcox:  30:51  Ouvimos falar muito sobre paternidade intencional e 
discipulado intencional. E não é bonito pensar que Deus é um 
pai intencional? Que Ele é muito intencional no que Ele está 
fazendo em nossas vidas? E podemos ver isso nesta aparência 
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daquela estrela. Em Mateus 2, se formos ao versículo 10, diz: 
"Quando viram a estrela, se regozijaram com uma alegria muito 
grande". E depois, no versículo 11, "E quando entraram em 
casa, viram a criança pequena". Então, obviamente, eles estão 
chegando um pouco mais tarde. Jesus é agora uma criança 
pequena, e eles lhes trazem presentes. Elder Oaks, na Primeira 
Presidência devocional pouco antes do Natal do ano passado, 
disse que, "Estes presentes podem ter sido a razão pela qual 
Maria e José puderam dar-se ao luxo de ir ao Egito". Estes 
presentes que eu sempre tinha pensado como sendo apenas 
muito simbólicos. Mas o Presidente Oaks nos lembrou que 
talvez também tenha havido alguma praticidade nestes 
presentes. 

  32:05  Se você já esteve na Terra Santa, frequentemente fazemos 
passeios e visitamos Israel. Mas às vezes, você também pode ir 
à Jordânia, e visitar um lugar chamado Petra. É um lugar 
notável. E esta Petra era um centro de comércio. Era o lugar 
onde as pessoas vinham do leste para vir a Israel, e é por onde 
os israelitas teriam passado em seu caminho para o leste. E 
estava em seu apogeu durante o tempo de Jesus Cristo. Então, 
quando você visita Petra, as pessoas dizem: "Oh, bem, Petra é 
um lugar histórico agradável, mas não há nenhuma conexão 
entre Petra e a Bíblia". Mas há uma conexão. 

  32:53  Porque ao pensar de onde vinham os sábios, eles vinham do 
leste, e assim eles trouxeram ouro, incenso, mirra. Onde eles 
conseguiram o ouro, o incenso e a mirra? Provavelmente neste 
centro de comércio mundial da época em Petra. Foi 
provavelmente onde eles receberam estes presentes e depois 
levaram estes presentes para a criança Cristo. Então, talvez não 
saibamos se os sábios passaram por lá ou se foram de lá. Nós 
não sabemos. Mas certamente faria sentido que eles tivessem 
passado por lá. E aquele era um lugar muito famoso pelo 
comércio de incenso. Ainda hoje, é um lugar famoso onde as 
pessoas vão e recebem o incenso. E então, por ser este centro 
de comércio, também haveria ouro e mirra e outras coisas 
valiosas em abundância. Então, talvez quando visitamos Petra, 
estamos visitando, de certa forma, um lugar sagrado. 

Hank Smith:  34:02  Então, Elder Oaks disse que talvez estes presentes lhes 
permitissem mudar para o Egito. Isso soa muito melhor do que 
a canção onde diz "Uma criança, uma criança treme no frio". 
Vamos levá-lo de prata e ouro". E eu pensei: "Ele não precisa de 
prata e ouro". 

John Bytheway:  34:16  Ele está tremendo no frio. 
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Hank Smith:  34:19  Vamos trazer-lhe um cobertor. Mas isto faz sentido. Se uma 
criança, uma criança está sob ameaça, Ele precisa de dinheiro 
para se mudar. Isso faz mais sentido. 

John Bytheway:  34:26  Também ouvi outros estudiosos falarem que isso financiou seu 
vôo para o Egito esta noite, apenas falando de órbitas e 
interseções. Não é maravilhoso que o Senhor tivesse 
providenciado um caminho? Porque vamos aprender mais tarde 
que José e Maria, quando trouxeram seu sacrifício para o 
templo, trouxeram o que estava disponível para os pobres. Mas 
o Senhor os ajudou a encontrar uma maneira de financiar 
aquela fuga para o Egito para salvar a vida do Salvador. 

Bradley R. Wilcox:  34:51  Apesar de sua pobreza. 

John Bytheway:  34:53  Outra evidência do trabalho conjunto do Senhor para eles, 
penso eu. 

Bradley R. Wilcox:  34:57  E você sabe, não pode falar dos sábios sem falar de Herodes, 
que era tão falso quando chegaram a ele e disseram: "Oh, sim. 
Diga-me onde Ele está para que eu possa adorá-Lo". E então, os 
sábios foram advertidos a não voltar para Herodes, mas ir para 
casa de outro modo. Meu genro, Landon, serviu sua missão no 
Uruguai ao mesmo tempo em que seus pais estavam servindo 
como líderes da missão no Chile, e eles tiveram que chamar no 
Natal. Antigamente, os missionários não podiam telefonar para 
casa com tanta freqüência como o fazem agora. Portanto, uma 
chamada para casa era algo muito especial e antecipado porque 
finalmente você conseguiu falar com seus pais e não apenas se 
comunicar por e-mail ou cartas anteriores. Assim, ele teve a 
oportunidade de ligar para seus pais. E o telefonema, enquanto 
eles conversavam, seu pai, Larry Laycock, que é um homem 
sábio, disse "Landon", ele o lembrou desta história. 

  35:59  Ele disse: "Quando os sábios partiram depois de terem 
encontrado Jesus, foram para casa por outro caminho". E ele 
disse: "Landon, você está prestes a ir para casa de sua missão. E 
basta lembrar que sua missão foi feita para mudá-lo. Sua missão 
foi feita para lhe dar um encontro com Jesus Cristo que o 
mudaria. E você não está destinado a ir para casa e apenas 
retomar onde parou e voltar aos seus maus hábitos, voltar à sua 
vida anterior, voltar ao seu círculo de amigos. Você está 
destinado a ir para casa de outro modo". E essas palavras se 
tornaram tão importantes para mim. Ao refletir agora sobre 
essa experiência com meu genro e seu pai, isso me dá uma nova 
visão de como esta história não é apenas sobre homens sábios 
que vão para casa mudados, mas esta história é sobre como 
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podemos ir para casa com um testemunho de Jesus. Podemos 
seguir em outro caminho porque encontramos Cristo. 

John Bytheway:  37:12  Por favor, junte-se a nós para a segunda parte deste podcast. 
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John Bytheway:  00:00  Bem-vindo à Parte Dois com o Irmão Bradley R. Wilcox, 
Matthew 2 e Luke 2. 

  00:07  É interessante para mim que Herodes reuniu seus principais 
sacerdotes e escribas. Agora, estes são sacerdotes e caras que 
conhecem suas escrituras e disseram: "Certo, onde é que Cristo 
deve nascer?". Bem, nós falamos sobre isso quando fizemos o 
livro de Miquéias. Há uma referência a Belém. Então, eles 
conheciam suas escrituras. Isto teria minha margem. Eles 
conheciam suas escrituras, mas aparentemente não tinham o 
Espírito Santo. Jesus estava no meio deles e eles não o sabiam. 

  00:34  Os homens sábios sabiam disso. Esses caras que vinham de 
quilômetros de distância sabiam disso. Esses caras não sabiam. 
E é ótimo conhecer as escrituras, mas rapaz, ter o Espírito Santo 
e ter revelação e saber o que estava ali, e isto é novidade para 
Herodes, é novidade para os principais sacerdotes e escribas. 
Mas os sábios sabiam porque estavam vindo. Maria sabia. José 
sabia. E eu sempre pensei: "Uau, isso é um aviso ali. Você pode 
se intelectualizar e ficar muito esperto". Mas e o Espírito Santo? 
O que isso vai te ensinar"? 

Bradley R. Wilcox:  01:06  E se voltarmos ao que diz no dicionário bíblico que estes sábios 
eram profetas, bem, então os profetas sabiam. Os chefes dos 
sacerdotes e os escribas não sabiam. Confiamos mais nos sumos 
sacerdotes e nos escribas do mundo, que são tão sábios, ou 
confiamos nos profetas? Porque os profetas nas Américas 
sabiam. Os profetas aqui, os sábios sabiam. E nós confiamos nos 
profetas para nos guiar até Ele? 

John Bytheway:  01:36  Adoro esta idéia porque me lembro do Dr. Robert L. Millet que 
tivemos no programa antes de contar... Foi uma revelação. Eu 
não sabia disso. Eu não sabia que havia estudiosos da Bíblia que 
não eram crentes na Bíblia. E ele disse em seu programa de 
doutorado no Estado da Flórida, algumas pessoas estudando as 
escrituras até certo ponto, eles perderam seus testemunhos. E 
eu pensei: "Como isso acontece?". Porque eles se envolveram 
tanto na parte acadêmica que meio que perderam o espírito. E 
eu pensei: "Que interessante. Eles sabiam exatamente onde 
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Jesus nasceria de suas escrituras, mas não tinham a menor idéia 
de sua própria revelação". 

Hank Smith:  02:13  Deixe-me ler para você algo que Joseph Fielding McConkie, ele 
disse isto sobre Herodes, e eu fiquei impressionado com a 
linguagem. Ele diz: "Um demônio em um corpo humano, um 
homem que se encharcou no sangue dos inocentes, um homem 
cujos atos foram suficientes para fazer estremecer o próprio 
inferno". Nenhum outro senão o Rei de Israel, Herodes, o 
Grande. Herodes havia feito sua aliança com os poderes do 
mundo. Seus amigos eram Augusto, Roma e expediente. Ele 
havia massacrado sacerdotes e nobres. Ele havia dizimado o 
Sinédrio. Ele fez com que o sumo sacerdote, seu cunhado, fosse 
afogado em esporte a fingir diante de seus olhos. Ele havia 
ordenado o estrangulamento de sua esposa favorita. Embora 
ela pareça ter sido a única pessoa que ele já amou. Qualquer 
pessoa que caísse vítima de suas suspeitas era assassinada, 
incluindo três filhos e numerosos outros parentes. 

  03:00  Tal é a ironia da história que o homem mais perverso que já 
esteve sentado no trono de Davi foi seu ocupante no mesmo dia 
em que Ele veio de quem era o trono. E quem, no devido 
tempo, reinaria em justiça sobre ele. Foi para este homem, que 
personificou a maldade do mundo e a corrupção da terra, que 
os Sábios do Oriente foram e deram seu testemunho de que o 
legítimo rei e governante de Israel havia nascido". 

  03:28  E então ele diz o seguinte: "A questão de saber se Herodes 
realmente acreditava que o rei de Israel havia nascido é de 
pouco tempo. O que é importante, o que torna completa a 
história da Natividade, é a evidência da raiva e da ira do inferno 
no nascimento do filho de Deus. A feliz notícia do Céu não teve 
tal efeito sobre o príncipe das trevas e sua ira assassina". 

  03:52  E ouça isto. "Como o principal apóstolo de Satanás, Herodes, 
com toda a astúcia do Inferno, procurou destruir a criança 
Cristo. De uma verdade, o reino de Deus nunca ficará sem 
oposição nos dias da mortalidade da Terra, o período do poder 
de Satanás". Ele disse que havia uma oposição, uma espécie de 
testemunha, indo atrás dele no momento em que ele nasceu. 

John Bytheway:  04:15  Na verdade, havia uma piada que as pessoas contavam na 
época, acho eu. Era mais seguro ser o porco de Herodes do que 
um dos parentes de Herodes. 

Hank Smith:  04:23  Certo. Porque fingindo ser judeu, ele não mataria um porco, 
mas mataria um parente. 
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Bradley R. Wilcox:  04:29  Hank, essa é uma descrição tão poderosa. Eu sei que você 
fornece referências para seus ouvintes sobre onde eles podem 
encontrar essas citações. 

Hank Smith:  04:38  Sim. 

Bradley R. Wilcox:  04:39  Mas diga-nos rapidamente, onde está essa referência? Eu quero 
anotar isso. 

Hank Smith:  04:44  Isso é de testemunhas especiais do nascimento de Cristo, 
Joseph Fielding McConkie. É um clássico do Sperry Symposium. 

John Bytheway:  04:53  É também um livro inteiro. Você consegue me ver segurando-o? 

Hank Smith:  04:57  Sim. Vamos colocá-lo em nossas notas de show. Você pode ir ao 
FollowHim.co e nós colocaremos essa citação e sua referência 
em nossas anotações de show. 

Bradley R. Wilcox:  05:04  Sim. E mais uma vez, comparando isso aos nossos dias. Estamos 
surpresos que haja oposição a que a igreja avance enquanto nos 
preparamos para a segunda vinda? Não, não devemos ficar 
surpresos de forma alguma. Bem, ao terminarmos com os 
Sábios, olhamos para os versículos 19 e 20 e 21. Fala de como 
eles foram para o Egito, e então era hora de voltar à terra de 
Israel e eles foram para a Galiléia. 

  05:36  Agora, faz sentido que eles fossem a uma cidade chamada 
Nazaré para que ela pudesse ser cumprida, o que foi dito pelos 
profetas. Ele será chamado de nazareno. Nazaré era de onde 
Maria era. José era logicamente daquela mesma área já que 
eles já estavam noivos um do outro. Então eles estavam indo 
para casa. Mas pode ter havido mais razões do que apenas ir 
para casa para ir para Nazaré. Parte da razão pela qual eles 
podem ter ido para Nazaré é porque não foi governada pelo 
filho de Herodes, Herodes Arquelau. Sua área foi dividida em 
três áreas que foram governadas por três de seus filhos, 
Herodes Filipe, no norte, após a morte de Herodes. Então 
Herodes Filipe governou no norte e depois na área da Galiléia 
foi Herodes Antipas. E então, no sul, onde havia Jerusalém, era 
Herodes Arquelau. Mas ele, como seu pai, foi tão cruel que os 
judeus finalmente foram até os romanos e disseram: 
"Preferíamos ter um domínio romano sobre nós do que um 
chamado judeu que é tão cruel". 

  06:52  É por isso que fazemos Pilatos entrar em cena porque Pilatos 
vem como prefeito e os romanos tiram Herodes Arquelau e 
colocam este prefeito romano em seu lugar, o que os judeus 
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achavam que era uma situação melhor do que ser governado 
por alguém que era tão cruel quanto seu pai. Então, talvez eles 
estivessem voltando para Nazaré porque não queriam estar sob 
o domínio de Herodes Arquelau. E essa poderia ser uma das 
razões. 

  07:25  Mas acho que também temos que reconhecer que Herodes 
Antipas era o governador desta parte da Galileia, e que ele 
estava construindo um palácio. Ele estava construindo uma 
cidade de estilo romano em um lugar chamado Séforis, e que 
fica perto de Nazaré. Então talvez eles tenham ido para Nazaré 
porque havia trabalho. Haveria trabalho para um carpinteiro. 
Agora a palavra carpinteiro vem da palavra grega tektōn, que é 
um construtor. Talvez José tivesse sido capaz de encontrar 
trabalho em pedra ou mesmo em madeira, como Herodes 
construiu este palácio. E essa pode ter sido a obra que os levou 
a Nazaré, para que José pudesse sustentar sua família. 

Hank Smith:  08:17  E, claro, em tudo isso, Mateus vê o cumprimento da profecia do 
Antigo Testamento em cada movimento que eles fazem. Ele diz: 
"Isto cumpre a profecia do Velho Testamento". Esse é o 
movimento de Mateus. Tenho me perguntado com freqüência 
se Mateus colocou estes dois homens lado a lado, José e 
Herodes, para nos mostrar como os homens podem ser 
diferentes. Você pode ser bondoso e bom, e trabalhador, e 
obediente à revelação. Ou podem ser maus e egoístas, e 
completamente governados por suas emoções e seus medos e 
inseguranças. Não sei se Mateus fez isso de propósito, mas, 
homem, você pode realmente ver um contraste entre José e 
Herodes nestes dois capítulos. 

Bradley R. Wilcox:  08:59  Ambos estão em duas pontas de um continuum e são exemplos 
dramáticos e belos de um ou de outro. E nós ficamos no centro 
desse continuum, e devemos escolher para que caminho vamos 
seguir? Estamos nos movendo para ser mais como José ou 
estamos nos movendo para nos tornarmos mais como Herodes? 
É um grande despertar para todos nós enquanto lemos estas 
escrituras. 

  09:27  Agora vamos voltar para Luke dois e vamos fazer o que 
raramente acontece depois do Natal. E isso é lido no resto do 
capítulo. Luke 2 parte 2, vamos continuar e ler isso. Mark Pace, 
o Presidente Geral da Escola Dominical, um homem 
maravilhoso. Eu viajei com ele. Eu o admiro muito. E ele tem 
enfrentado tantos desafios em sua vida com relação à saúde. 
Ele apenas vai a um milhão de quilômetros por hora servindo 
apesar de alguns dos desafios de saúde que ele enfrentou. E eu 
o admiro. A razão pela qual eu o criei é que o Presidente Pace 
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diz que, por mais úteis que sejam podcasts como este, por mais 
úteis que sejam as discussões, não há nada como sentar-se e ler 
o texto você mesmo. Eu experimentei isso esta manhã porque 
sabia que estávamos nos preparando para este bloco de 
escrituras. 

  10:25  Então eu me sentei e li Mateus 2 e li Lucas 2. E assim que me 
sentei ali sozinho, não falando em um podcast, não sendo 
entrevistado por Hank e John, mas apenas sentado ali sozinho 
com as escrituras, pude sentir um belo espírito e o espírito me 
ensinando. E espero que os ouvintes nunca fiquem tão 
dependentes das discussões sobre as escrituras, que não 
demorem esse tempo para ler além do que está sendo discutido 
no podcast. Fiz isso esta manhã e, enquanto lia, continuei 
pensando no que o Presidente Oaks fez. Ele disse: "Não foi 
apenas o sábio que procurou Jesus". Não foram apenas os 
humildes, os pastores, os sábios, mas foram os santos que 
procuraram Jesus". E ele estava se referindo a esses 
trabalhadores do templo sobre os quais você lê, se você for 
além do que é tipicamente lido no Natal. 

  11:29  Assim, esta manhã, ao ler sobre o Santo que procurava Jesus, 
foi apenas uma experiência realmente terna. Quero encorajar 
os ouvintes, juntamente com a escuta de idéias que são 
compartilhadas, a ler para que essas idéias possam vir até você 
do Espírito Santo, como eu senti esta manhã, preparando-me 
para este podcast. 

  11:52  De qualquer forma, isso é um pouco à parte, mas vamos em 
frente e falar deste tempo como os dias de sua purificação, 
porque Maria obviamente teve que passar, de acordo com a 
tradição judaica, 40 dias isolada após dar à luz. Talvez isso tenha 
sido bom, que ela não precisasse estar entretendo um monte 
de visitantes. Talvez um pouco de isolamento tenha sido uma 
coisa boa. Mas 40 dias, ela tinha que estar isolada, e então eles 
puderam levá-lo ao templo. 

  12:28  No versículo 23, diz: "Todo macho que abrir o ventre será 
chamado santo ao Senhor". Agora, isso foi apenas filhos 
primogênitos, e não filhos que nasceram mais tarde, mas que 
foram considerados santos. Essa é uma das razões pelas quais 
eles tiveram que pagar este sacrifício. José veio, Maria veio, e 
foi, este sacrifício fazia parte de sua purificação ritual. Mas José 
veio para pagar um imposto, por assim dizer, que era exigido 
dos primogênitos, para que fossem dispensados do serviço 
sacerdotal, para que não tivessem que passar sua vida no 
serviço sacerdotal. Ele está realmente pagando este imposto 
desculpando Cristo do serviço sacerdotal, e mesmo assim Jesus 
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nasceu para se tornar o sumo sacerdote das coisas boas que 
estão por vir. Ele nasce para se tornar o sumo sacerdote que 
separaria o véu e entraria no Santo dos Santos, e ali torna 
possível, através de seu sangue, que todos nós possamos passar 
pelo véu para o Reino Celestial. 

  13:42  Portanto, é meio interessante. Esse foi um pensamento que 
ponderei esta manhã enquanto lia, que José o estava 
dispensando desse dever sacerdotal, mas ele nasceu 
literalmente para isso. Assim, o incenso. O sumo sacerdote no 
Yom Kippur, o Dia da Expiação, iria para o Santo dos Santos, e 
ele levaria brasas, com o incenso, a fumaça subindo para o céu, 
e ele levaria isso com ele junto com o sangue do sacrifício para 
aquele Santo dos Santos. Que presente apropriado que os 
sábios trouxeram. Ouro para um rei, mirra, que eles usavam 
para embalsamar ou para preparar cadáveres para um salvador, 
e incenso, que era usado no templo para simbolizar o cheiro 
doce do perdão, e a fumaça subindo como orações ao céu. E 
aqui eles trazem o incenso para aquele que vai ser o grande 
sumo sacerdote. 

Hank Smith:  14:50  Isto é fantástico. Então, não era uma lei secular que eles 
estavam seguindo. Esta é uma lei de Moisés. 

Bradley R. Wilcox:  14:56  Diz em 24 para oferecer um sacrifício de acordo com o que é 
dito na lei do Senhor. E este sacrifício foi por Maria, mas foi 
também um sacrifício oferecido por José. E como João 
mencionou anteriormente, um par de pombas tartarugas, dois 
pombinhos, porque eram muito pobres e não podiam pagar o 
sacrifício mais caro. 

  15:22  Mas vamos falar sobre estes dois. Talvez, Hank, fale-nos um 
pouco sobre a primeira que vê Jesus, e depois João, você 
poderia nos falar um pouco sobre essa Anna, que é a profetisa 
que vê Jesus. Quando eu era mais jovem, costumava pensar que 
eles eram marido e mulher, mas não eram necessariamente 
marido e mulher. Eram apenas dois trabalhadores do templo 
que estavam ansiosos por este dia. Fale conosco através desses 
versos, Hank. 

Hank Smith:  15:52  Sim. Vamos. Este é o versículo 25. "Eis que havia um homem em 
Jerusalém cujo nome era Simeão. O mesmo era justo e devoto, 
esperando o consolo de Israel. E o Espírito Santo estava sobre 
ele, e foi-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não deveria 
ver a morte antes de ter visto o Cristo do Senhor". E assim, 
quando Maria e José vêm para trazer o menino Jesus, ele o 
toma em seus braços e o abraça, e abençoa a Deus, e diz no 
versículo 29: "Senhor, agora deixa teu servo partir em paz", ou 
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tomo isso como ele diz: "Posso passar agora, segundo tua 
palavra, porque meus olhos viram tua salvação, que preparaste 
diante da face de todo o povo, uma luz para iluminar os gentios 
e a glória do povo". Você pode imaginar alguém pegando seu 
bebê e dizendo: "Posso segurar seu filho por um minuto?" E 
depois entregá-lo de volta dizendo: "Acho que posso morrer 
agora". Eu vi o que me havia sido prometido pelo Espírito Santo 
que eu iria ver". 

Bradley R. Wilcox:  16:48  Todo o mundo celebra os sábios e os pastores, mas muito 
poucos vão para onde o Presidente Oaks nos levou na primeira 
Presidência Devocional. O santo. O santo também o procurou. E 
aqui está um exemplo de um homem muito santo que Deus 
governou essa órbita, como nos ensinou o Élder Maxwell, e ele 
trouxe esse homem santo para a órbita, e ele é uma 
testemunha de Cristo. 

Hank Smith:  17:18  Quase o nosso primeiro fora dos pastores e dos sábios. Temos 
nossa primeira testemunha nomeada, Simeon. 

Bradley R. Wilcox:  17:25  Bonito. 

John Bytheway:  17:26  Se você me perguntasse qual é o meu filme favorito de todos os 
tempos, eu diria Ben-Hur. Leva cerca de uma semana e meia 
para assistir, mas eles têm um belo retrato de Simeon lá dentro. 
É muito bom. O próximo é Anna, e estou feliz por estarmos 
falando sobre isso. Esta idéia de outras testemunhas do 
nascimento de Cristo. E o grande comentário do Presidente 
Oaks sobre o santo, o humilde e o sábio foram as testemunhas. 
Então, comecemos no versículo 36. 

Bradley R. Wilcox:  17:52  Esta é uma mulher, também. Pode ter havido mulheres jovens 
ou meninas entre os pastores, mas aqui está uma mulher 
chamada que também entra na história do Natal. 

John Bytheway:  18:03  Sim. Começando no versículo 36 de Lucas 2. "E havia uma, Ana, 
uma profetisa", e vou dizer algo sobre isso em um segundo, "a 
filha de Fanuel, da tribo de Aser". Acho que isso é 
provavelmente Asher em hebraico. "Ela era de uma grande 
idade, e tinha vivido com seu marido sete anos de sua 
virgindade. E ela era viúva de cerca de quatro anos e quatro 
anos, que não partiu do templo, mas serviu a Deus com jejuns e 
orações noite e dia". E ela, vindo naquele instante, deu graças 
do mesmo modo ao Senhor, e falou dele a todos aqueles que 
procuravam a redenção em Jerusalém". E, tendo realizado tudo 
segundo a lei do Senhor, voltaram para a Galiléia, para sua 
própria cidade, Nazaré. 
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  18:47  Então esta Anna é chamada de profetisa, e vou ler de nossos 
amigos Andy Skinner e Kelly Ogden, seu comentário sobre isto. 
"Outra testemunha do redentor se apresentou, uma profetisa 
muito antiga e operária do templo da tribo de Asher chamada 
Anna, ou hebraica, Hannah. A Bíblia dá o título de profetisas a 
seis mulheres: Miriam, Deborah, Huldah, Noadiah, esposa de 
Isaías e Anna. Além disso, Filipe, o Evangelista, tinha quatro 
filhas que profetizavam". 

  19:20  "Como Alma ensina, 'Deus dá sua palavra pelos anjos aos 
homens, sim, e não só aos homens, mas também às mulheres'. 
Alma 32:23". De Débora, Daniel Ludlow escreveu: 'A referência 
a Débora como profetisa não significa que ela tenha ocupado o 
ofício de sacerdote ou o chamado de profetisa. Seu dom de 
profecia teria sido essencialmente o mesmo que está disponível 
para toda pessoa digna que tenha recebido o dom do Espírito 
Santo". Joseph Smith disse, citando: "Todo homem que veio a 
esta igreja, e toda mulher que recebeu o testemunho do 
espírito do Senhor, é um profeta ou profetisa". Que todo 
homem deve ser um profeta, porque todo homem da igreja 
deve ter o testemunho de Jesus, que é o espírito da profecia". 

Bradley R. Wilcox:  20:04  Também lemos no Apocalipse no final do Novo Testamento que 
o dom da profecia é um testemunho de Jesus. E ela agora tinha 
um testemunho especial seguro de Jesus. Anna significa "cheia 
de graça". É isso que o nome significa. E eu acho que isso 
também é lindo, que ela era cheia de graça. Ela viu aquele que 
era uma graça personificada. 

John Bytheway:  20:34  Bonito. Aquele verso em Apocalipse, eu amo isso. O 
testemunho de Jesus é o espírito de profecia, por isso adoro 
dizer às minhas aulas: "Estou sentado numa sala com profetas e 
profetisas". Pequena letra P, mas se você tem um testemunho 
de Cristo, bem, onde você o conseguiu? Teria sido por 
revelação. 

  20:52  Néfi diz: "Bem, se você tem dificuldade em ler Isaías, não é 
difícil para aqueles de nós que têm o espírito de profecia". E eu 
digo à minha classe: "Bem, se você tem o testemunho de Cristo, 
você tem o espírito de profecia". Portanto, não se intimidem 
com Isaías". Mas esse é o tema do ano passado, não é Hank? 

Hank Smith:  21:07  Yup. No ano passado e no próximo ano. 

John Bytheway:  21:08  Sim. 
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Bradley R. Wilcox:  21:09  Sim. E embora Isaías seja o profeta mais citado no Novo 
Testamento, ele é o profeta do Antigo Testamento que é citado 
com mais freqüência no Novo Testamento, então Isaías também 
é este ano. 

John Bytheway:  21:21  Você simplesmente não pode fugir de Isaías. Não é interessante 
que eles estivessem no templo? Gostei que você tenha trazido à 
tona, Brad, que Zacarias estava no templo quando lhe foi dada a 
profecia de João Batista. Aqui estão Simeão e Anna no templo, 
servindo dia e noite no templo, diz sobre Anna. 

Hank Smith:  21:37  Vamos falar sobre isso por um segundo. Parece que na segunda 
metade de Lucas 2, você encontra Jesus no templo. Você tem 
Simeão e Anna, e mais tarde, tenho certeza que falaremos 
sobre seus pais encontrando-o no templo. Se eu tiver que tirar 
alguma mensagem da segunda metade de Lucas 2, é para eu 
entrar no templo. O Presidente Nelson disse: "O templo está no 
centro do fortalecimento de nossa fé e fortaleza espiritual, 
porque o Salvador e sua doutrina são o próprio coração do 
templo". Ele continua mais tarde na mesma palestra, isto é 
outubro de 21, ele diz mais tarde: "Se você ainda não gosta de 
freqüentar o templo, vá mais vezes, não menos". Deixe o 
Senhor através de seu Espírito", e você pode ver que o Espírito 
Santo está aqui com Simeão e Anna no templo, "deixe o Senhor 
através de seu espírito ensinar e inspirar você lá". Prometo-vos 
que com o tempo, o templo se tornará um lugar de segurança, 
consolo e revelação". Essa deve ser uma das mensagens de 
Lucas 2, você não acha? 

Bradley R. Wilcox:  22:33  Sim. E especialmente quando se pensa em como a maior parte 
do cristianismo de hoje ainda está procurando aquele bebê em 
uma manjedoura. Que quando eles pensam em Jesus, eles 
pensam naquela cena da manjedoura. Quando pensamos em 
Jesus, precisamos deixá-lo crescer. Temos que perceber que ele 
ainda está vivo. Temos que perceber que podemos encontrá-lo 
no templo, em sua casa. Sim, normalmente paramos de ler 
Lucas 2 quando terminamos de ler o presépio. Mas enquanto 
continuamos a ler, também estamos vendo a importância de 
viver nesta última dispensação, onde Jesus conduz sua igreja, e 
ele é encontrado no templo. 

Hank Smith:  23:18  Simeon, Anna, e seus pais. Temos aqui três, quatro 
testemunhas de Jesus é encontrada aqui no templo, de Lucas 2. 

John Bytheway:  23:26  Brad, você mencionou esta idéia sobre: "Eles ainda estão 
procurando por Jesus no presépio". Anos atrás houve um 
editorial de notícias da igreja por um homem chamado William 
B. Smart, e ele publicou um pequeno livro chamado Mensagens 
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para Viver, mas muito perspicaz. É algo que todos nós já 
conhecemos, mas da maneira como ele o colocou, ele o 
articulou lindamente. Ele disse: "O Natal tem três níveis". O 
primeiro é o nível de Papai Noel, e isso é renas, e 'ho ho ho,' e 
pendurar nossas meias, e tudo isso, e nós adoramos, e 
gostamos muito". Mas ele disse: "O outro nível é o nível da 
Noite Silenciosa". 

John Bytheway:  24:00  ... e ele falou sobre o menino Jesus e a história dos sábios e dos 
pastores. Mas o que o irmão Smart disse que eu pensei: "Uau, 
bem visto", ele disse: "O homem que mantém Cristo na 
manjedoura será, no final, vazio e não será cumprido". E esta 
idéia de que Ele cresceu, Ele cresceu, e é aqui que para o resto 
do Novo Testamento, estaremos olhando para o Cristo adulto. E 
o nível três é o Cristo, o Senhor, e o Salvador. E não haveria um 
nível um ou um nível dois sem o nível três. É apenas uma 
grande visão. Mas a frase que ficou comigo foi: "Mantenha 
Cristo na manjedoura". E eu acho que a maior parte do mundo 
quer ficar no Papai Noel. Alguns vão reconhecer a noite 
silenciosa, mas não querem ir além disso. O Salvador cresceu, 
como vamos ver no resto de Lucas 2. E sem o nível três, não 
haveria nem mesmo um nível dois ou um nível um. 

Bradley R. Wilcox:  24:52  Essa foi uma visão interessante. Vamos terminar agora deixando 
Jesus crescer, e ler os poucos versículos que temos sobre Ele 
quando criança e Ele quando jovem. Vamos ao versículo 40. "A 
criança cresceu e se fortaleceu em espírito, cheia de sabedoria, 
e a graça de Deus estava sobre ele". A graça capacitadora do 
poder de Deus estava sobre ele. Agora, seus pais iam a 
Jerusalém todos os anos, na festa da Páscoa". 

  25:22  Havia três festas que exigiam que os judeus fizessem um 
esforço para vir ao templo. Uma era a festa da Páscoa. A outra 
era Pentecostes, 50 dias após a festa da Páscoa, quando eles 
estavam celebrando as primeiras frutas de seu plantio na 
primavera, uma espécie de ação de graças antecipada. E a outra 
foi a festa dos Tabernáculos no outono, quando estavam 
celebrando a colheita final do ano. Eles também estavam 
olhando para seus antepassados, como nós fazemos no Dia de 
Ação de Graças. Olhamos para trás para os peregrinos e os 
honramos. Eles olham para seus ancestrais que moravam em 
tendas e que tinham um tabernáculo no deserto, e como Deus 
os abençoou e os guiou através do deserto. Portanto, estas são 
as três vezes que eles vêm ao templo. 

  26:15  Muito interessante notar que o dia mais santo para os judeus, 
antigo e atual, é o Yom Kippur, e esse é o Dia da Expiação. Mas 
não havia a exigência de ir ao templo. Ao invés disso, eles 
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comemoravam aquele feriado jejuando, arrependendo-se, 
procurando purificação. Esses eram alguns dos principais 
festivais. Mas aqui José e Maria, como judeus zelosos, vinham 
para a Páscoa. E diz que ele tinha 12 anos de idade. E então 
sabemos que eles o perderam. Imaginem a dor de perder o 
Filho de Deus. 

John Bytheway:  26:55  Você consegue imaginar? 

Bradley R. Wilcox:  26:56  Eles estavam chegando em um grande grupo. E, como hoje, os 
adultos provavelmente estavam conversando com adultos 
enquanto as crianças saíam e brincavam todas juntas. Não se 
pode culpá-los por não terem notado Ele, porque Ele 
provavelmente estava com as outras crianças, ou eles 
assumiram que Ele estava. Mas quando finalmente perceberam 
que Ele não estava lá, então voltaram e O encontraram no 
templo. Veja o versículo 46. "Sucedeu que, após três dias, eles O 
encontraram no templo, sentados no meio dos médicos". Veja a 
nota de rodapé B. Diz: "Os professores gregos". "Tanto ouvindo-
os como fazendo-lhes perguntas". Olhe a nota de rodapé C. Diz: 
"A tradução de Joseph Smith, e eles O ouviam e Faziam-Lhe 
perguntas". Portanto, Ele não estava apenas ansioso para 
aprender com estes homens, mas Ele estava literalmente 
ensinando a estes homens. E 47 diz: "Todos os que O ouviam 
estavam estupefatos com sua compreensão e respostas. E 
quando O viram, ficaram espantados. E sua mãe lhe disse: 
"Filho, por que nos trataste assim? Eis que teu pai e eu te 
procuramos, doloridos"." 

  28:17  49. "E Ele lhes disse: 'Como é que me procurastes? Não sabeis 
vós que devo ser sobre os negócios de meu pai?"" Agora, quem 
é aquele que ensinou Jesus? Se formos novamente à tradução 
de Joseph Smith, e olharmos para Mateus 3:24-26 da tradução 
de Joseph Smith, ela diz: "Aconteceu que Jesus cresceu com 
Seus irmãos e se fortaleceu e esperou no Senhor pelo tempo de 
Seu ministério". 25, diz: "Ele serviu sob Seu pai e não falou 
como os outros homens". Nem podia ser ensinado, pois Ele não 
precisava que nenhum homem o ensinasse". 

  29:05  Agora, Ele não precisa ser ensinado, não porque Ele não tem o 
véu sobre sua memória ... Tanto James Talmage como Jesus, o 
Cristo, e Lorenzo Snow ... Lemos nos Ensinamentos dos 
Presidentes da Igreja que Lorenzo Snow também disse que 
Jesus tinha um véu sobre a sua memória. Então, quem estava 
ensinando a Ele que a educação dos filhos era de 
responsabilidade do pai? Então, se José estava com seus irmãos, 
outros membros de sua família imediata, enteados, então a 
educação teria sido de responsabilidade de José. Assim diz: "Ele 
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estava sob o comando de seu pai", mas podemos reconhecer 
que Joseph era padrasto. Assim, enquanto Joseph ensinava as 
outras crianças e provavelmente ensinava Jesus também, era 
diretamente o Pai Celestial que estava ensinando Jesus através 
daquele véu, dando a Ele, como fala o Presidente Steve Lund, 
muitas rajadas de luz através daquele véu. E todas aquelas 
rajadas de luz estavam se somando, e Ele estava sendo 
ensinado com o espírito. Diz-se que Ele tinha o véu, mas foi-lhe 
dado o espírito em abundância ilimitada. 

  30:23  Em Doutrina e Convênios 93:13, lemos: "E Ele não recebeu da 
plenitude no início". Portanto, Ele ainda tinha o véu sobre sua 
memória, como todos os humanos, por um tempo. "Mas 
continuou de graça em graça até que Ele recebeu a plenitude". 
Então, Ele cresceu e aprendeu. E o Espírito Santo, o mensageiro 
da graça de Deus, diz o Élder Christofferson, também ensinou 
Jesus. Então Ele foi ensinado por seu pai, seu pai literal, graça à 
graça. Ele foi ensinado através do Espírito. E Ele chegou a um 
ponto em que Ele tinha 12 anos de idade e tinha uma 
compreensão tão profunda que não só queria ser sobre os 
negócios de Seu pai, mas Ele podia ser sobre os negócios de Seu 
pai, porque Ele tinha adquirido tanto conhecimento sobre quem 
Ele era, o plano e seu papel em cumprir a parte mais importante 
desse plano, realizando a Expiação. Então, finalmente, versículo 
52: "E Jesus aumentou em sabedoria e estatura, em favor de 
Deus e dos homens". 

John Bytheway:  31:46  Brad, esse verso tem um lugar especial, eu sei, em seu coração, 
como parte da presidência geral dos jovens homens, e das 
jovens mulheres também, com o novo programa Infância e 
Juventude. Você pode nos dizer por que esse verso tem uma 
importância? 

Bradley R. Wilcox:  32:00  É importante porque incentivamos os jovens de hoje a crescer 
da mesma maneira. Um aspecto do programa para crianças e 
jovens, juntamente com a aprendizagem do evangelho, serviço 
e atividades, um aspecto do programa é o desenvolvimento 
pessoal. E queremos que eles possam crescer e se desenvolver 
em todas as áreas de suas vidas, mas precisamos lembrar que 
este crescimento não é interno. Às vezes enfatizamos demais os 
objetivos dizendo: "Oh, os jovens precisam ter objetivos em 
cada uma dessas áreas de sua vida, intelectual, social". E nós 
enfatizamos isso bastante. Mas não podemos esquecer que se 
estamos falando apenas de desenvolvimento pessoal, pode ser 
uma experiência muito voltada para o interior: "É tudo sobre 
mim, é tudo sobre o meu crescimento, é tudo sobre eu ficar 
melhor. O mundo inteiro precisa me ajudar a atingir meus 
objetivos". 
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  33:03  E penso que ao olharmos para este versículo em um contexto 
mais amplo, vemos que Jesus alcançou Seus objetivos sendo 
sobre os negócios de Seu pai. E talvez não devêssemos nos 
concentrar em Lucas 2:52 sem nos concentrarmos também em 
Lucas 2:49. Se estamos sobre os negócios de nosso pai, se 
estamos engajados no trabalho de salvação e exaltação, se 
estamos ajudando os jovens a viver o evangelho, cuidar dos 
necessitados, convidar outros a receber o evangelho e unir as 
famílias para a eternidade no templo, se estamos fazendo esse 
trabalho, então também estamos sobre os negócios de nosso 
pai. E o crescimento pessoal não vem do estabelecimento de 
um monte de objetivos arbitrários apenas para dizer que você o 
fez para que os líderes e os pais saiam de suas costas, mas 
torna-se busca de revelação pessoal para descobrir sobre o que 
Deus precisa que você seja. 

  34:07  E enquanto nos engajamos, enquanto mergulhamos 
completamente no trabalho de salvação e exaltação, então o 
crescimento pessoal virá para nós, assim como veio para Jesus. 
Cresceremos em todos os aspectos de nossas vidas. Anos atrás, 
as pessoas diriam: "Olhe o livro do Escoteiro, ou olhe o livro de 
Progresso Pessoal, e descubra o que eles querem que você 
faça". E agora não queremos que os jovens que lêem um livro 
descubram o que eles precisam fazer. Queremos que eles se 
voltem para Deus. Queremos que eles se voltem para os 
negócios do pai. E, como eles são, então Deus os ajudará a 
saber o que Ele precisa deles para fazer. E esse é o crescimento, 
esse é o desenvolvimento pessoal que queremos que os jovens 
de hoje experimentem. 

John Bytheway:  35:01  Oh, Brad, isto é ótimo. Elder David A. Bednar, em RootsTech ... E 
isso foi em janeiro ou fevereiro de 2020? Foi um pouco antes do 
sucesso da COVID. Mas ele deu esta maravilhosa introdução ao 
programa Infantil e Juvenil. E especificamente o que eu queria 
dizer é o trabalho de salvação, porque falamos sobre isso. 
Adoro o novo tema do Sacerdócio Aarônico: "Sou um filho 
amado de Deus e Ele tem uma obra para eu fazer". Bem, que 
trabalho é esse? Quer dizer, pensamos em Moroni dizendo ao 
jovem Joseph Smith: "Qual é a obra?" E Elder Bednar define 
lindamente a obra da salvação, você disse lá, Brad: "Viver, 
cuidar, convidar, unir". E o que eu também gostaria, como você 
estava dizendo, olhe esse verso e pode soar muito ... se não 
tivermos cuidado, é tudo sobre mim e sobre meus objetivos. 
Mas olhe para viver, cuidar, convidar, unir, o trabalho de 
salvação. O primeiro é sobre viver o evangelho, mas todo o 
resto... 

Bradley R. Wilcox:  35:53  E isso é importante. 
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John Bytheway:  35:54  ... são sobre outros. Sim. Se você é o instrumento, o que diria 
Stephen Covey? Afie a serra e depois vá fazer a serra, vá fazer o 
trabalho. 

Bradley R. Wilcox:  36:02  É preciso que haja esse equilíbrio, e acho que no programa para 
jovens, precisamos manter esse equilíbrio. 

John Bytheway:  36:09  Sim, a idéia de sabedoria é importante, intelectualmente. A 
estatura, fisicamente a favor de Deus, espiritualmente e 
socialmente a favor do homem. Como interagimos uns com os 
outros e para nos tornarmos, como você mencionou, Brad, nós 
nos concentramos nos outros. Não é apenas o que fazemos. No 
que estamos nos tornando? O Presidente Oaks, aquele discurso 
que ele deu, quero dizer outubro de 2000, O Desafio de Tornar-
se, todos nós conhecemos Brad, que me ensina tudo o que devo 
saber, as palavras originais de Naomi Randall que o Presidente 
Kimball, a história é desejada essa mudança para me ensinar 
tudo o que devo fazer. Mas então Elder Oaks, nós apenas 
conversamos sobre, bem, quando sabemos o que fazer e 
fazemos o que sabemos, começamos a nos tornar algo 
diferente. E eu espero que um dia eles mudem isso. Ensinem-
me tudo o que devo fazer com base na conversa do Presidente 
Oaks. Mas isto é Jesus que se tornou ao aumentar nestas áreas 
e este é o modelo para todos nós. 

Bradley R. Wilcox:  37:04  John, estou feliz que você tenha feito esta conexão com o 
programa para crianças e jovens, porque esse é o objetivo da 
Escritura é fazer uma conexão em nossas vidas para ver como 
ela se aplica. Às vezes, só vemos estas escrituras de que temos 
falado hoje como aplicáveis em dezembro. Acho apropriado que 
as estudemos em janeiro porque são coisas que devemos ser 
capazes de manter em nossos corações durante todo o ano. 

Hank Smith:  37:34  Isso é lindo, Brad. 

John Bytheway:  37:36  Sim. Brad, fico feliz que tenha dito dessa maneira. Quando 
olhamos para o versículo 19, e eu meio que tracei uma linha até 
o versículo 51, em ambos os lugares, Maria guardou todas estas 
coisas e as ponderou em seu coração ou em 51, guardou todas 
estas palavras em seu coração e nós amamos o Natal, mas 
queremos guardá-lo. Os Beach Boys anos atrás fizeram um 
álbum chamado Endless Summer. Eu amo a idéia do Natal sem 
fim para manter esse sentimento como Mary fez. O Presidente 
Thomas S. Monson disse algo tão simples, tão profundo uma 
vez que, se quisermos entender o espírito do Natal, precisamos 
apenas remover a última sílaba e ela se torna o espírito de 
Cristo e podemos mantê-lo conosco. Na verdade, nos é 
prometido que podemos ter seu espírito para estar conosco 
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todas as semanas na mesa sacramental. Para que a alegria, a 
alegria da notícia, o sentimento de Natal não tenha que 
desaparecer. Podemos guardá-lo em nossos corações. 

Bradley R. Wilcox:  38:31  Assim como Mary fez. 

Hank Smith:  38:32  Sim. A velha tradição cristã é que Maria guardou todas essas 
coisas para si até que apareceu um historiador chamado Lucas e 
conseguiu a entrevista de uma vida inteira entrevistando a mãe 
do filho de Deus. 

John Bytheway:  38:47  Isso é bom. 

Hank Smith:  38:49  Brad, eu gostaria de lhe fazer uma pergunta antes de deixá-lo ir. 
E isto se refere a algumas coisas que você escreveu no passado 
e à sua palestra na conferência geral que você deu há apenas 
um ano. Digamos que estou em casa e estou ouvindo e quero 
aumentar em sabedoria, em estatura e em favor de Deus e do 
homem, quero ser como estas pessoas. Quero ser como Simeão 
e Anna e os homens sábios. Não quero ser como Herodes, mas 
ainda assim me encontro caindo de novo em pecados anteriores 
ou não consigo fazer o progresso que quero fazer. O que você 
diria a alguém que quer progredir, que quer se tornar tudo 
aquilo de que falamos hoje, mas que apenas luta pelo caminho? 

Bradley R. Wilcox:  39:30  Olhe com atenção as palavras que lemos anteriormente. Diz: "A 
graça de Deus estava sobre ele". E depois falamos sobre como 
ele cresceu na Doutrina e Convênios que diz "de graça em 
graça". Vejo isso como uma melhoria na progressão de um nível 
para outro, de uma doação de graça para outra doação de 
graça. Não é um nível e está feito. A graça não é um presente 
que recebemos uma vez por ano e só temos que abrir esse 
presente e depois temos graça. É um poder que à medida que o 
recebemos, então mais é dado. E à medida que recebemos isso, 
então mais é dado. E como John acabou de mencionar, à 
medida que vamos à mesa sacramental, então podemos mantê-
lo conosco durante todo o ano. E é nessa mesa sacramental que 
podemos sentir aquele dom de graça concedido repetidas 
vezes. Quando vamos à mesa sacramental, não é para dizer que 
me arrependo de todos os meus pecados e nunca mais farei 
nada de mal porque todos nós sabemos que na próxima semana 
estaremos de volta à mesa sacramental. 

Hank Smith:  40:54  E o Senhor planeja o nosso retorno. 

Bradley R. Wilcox:  40:56  Exatamente. 
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John Bytheway:  40:57  Ele sabe. Ele sabe. Faça isso novamente na próxima semana, 
volte. 

Bradley R. Wilcox:  41:01  Portanto, não é que ele esteja esperando a perfeição depois 
que nos arrependemos. É que o arrependimento é um processo 
que nos ajuda através deste processo de aperfeiçoamento no 
qual estamos engajados. O arrependimento é parte deste 
processo de aperfeiçoamento. À medida que melhoramos, à 
medida que crescemos como Jesus, de graça em graça, deste 
dom de poder para outro dom de poder, para outro dom de 
poder. E é assim que podemos finalmente passar pelo que João 
disse. Sabemos em nossas mentes que tentamos fazer, mas 
como isso se transforma em se tornar? Acho que a única 
maneira de vermos isso em nossas vidas é se olharmos para 
trás. 

  41:54  Um missionário chega em casa ou todos dizem que você mudou 
tanto. Bem, isso é porque não o viram, mas ele se olha no 
espelho e diz: "Eu sou o mesmo cara que era ontem". O 
missionário. O que ele faz? Ele olha para seus irmãozinhos e diz: 
"Oh meu Deus, você mudou tanto". E eles dizem: "Não, não 
mudei. Eu sou o mesmo cara que era ontem". Então eu acho 
que Hank, às vezes precisamos apenas recuar um pouco, ser um 
pouco mais pacientes conosco mesmos, um pouco mais 
pacientes uns com os outros e reconhecer a graça que nos 
ajudará a crescer em graça. 

  42:35  Cada vez que tomo o sacramento, renovo meus convênios em 
espanhol porque essa era minha língua de missão. Por isso, 
sempre levo o nome de Cristo sobre mim, lembro-me dele, 
sempre cumpro seus mandamentos, abençôo os outros e 
suporto. E eu revejo isso em minha mente em espanhol. Mas às 
vezes também acrescento uma pequena frase em espanhol, 
porque a palavra gracias é obrigado. E em espanhol isso está 
muito próximo da palavra gracias, que é gracia. Às vezes eu 
acrescento em minhas orações muchas gracias, muito obrigado. 
Por tu mucha gracia por tua muita graça. Porque percebo que a 
única maneira de tomar seu nome sobre mim, a única maneira 
de lembrá-lo sempre, a única maneira de me esforçar para 
guardar seus mandamentos e abençoar os outros, a única 
maneira que posso suportar até o fim é porque ele me dá a 
mesma coisa que deu a Jesus. Ele me dá a graça. Deus me dá a 
graça. E com essa ajuda, com esse poder capacitador, essa 
assistência divina, esse dom de força, então eu posso continuar 
nesta jornada e posso continuar voltando àquela mesa 
sacramental semana após semana e fraqueza após fraqueza. 
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Hank Smith:  44:18  Você disse isto em sua palestra geral da conferência, a vida é 
como uma viagem de travessia do país. Não podemos chegar ao 
nosso destino com um tanque de gasolina. Devemos 
reabastecer o tanque uma e outra vez. Tomar o sacramento é 
como puxar para dentro do posto de gasolina. Ao nos 
arrependermos e renovarmos nossos convênios, prometemos 
nossa disposição de guardar os mandamentos e Deus e Cristo 
nos abençoe com o Espírito Santo. Em resumo, prometemos 
avançar em nossa jornada e Deus e Cristo prometem 
reabastecer o tanque. Alguns erroneamente receberam a 
mensagem de que não são dignos de participar plenamente do 
evangelho porque não estão completamente livres de maus 
hábitos. A mensagem de Deus é que o mérito não é 
irrepreensível, coincide com o que você acabou de nos dizer 
aqui, que você ainda pode lutar e estar progredindo e 
avançando. 

Bradley R. Wilcox:  45:00  E basta encostar naquele posto de gasolina e dizer "encha". 

Hank Smith:  45:05  Brad, muito obrigado por juntar-se a nós hoje e celebrar 
novamente o Natal conosco. 

Bradley R. Wilcox:  45:10  Talvez eu tenha finalmente que tirar minha gravata de Natal 
agora. 

John Bytheway:  45:14  Não, Natal sem fim. Nós adoramos. 

Bradley R. Wilcox:  45:16  Natal sem fim, aniversário sem fim. 

Hank Smith:  45:18  Já ouvi dizer antes, você não precisa passar pela dor de colocar 
a árvore de volta para cima se nunca a derrubar. Bem, somos 
gratos por você ter passado algumas horas conosco. Muito 
obrigado pelo seu tempo. 

Bradley R. Wilcox:  45:31  Tem sido uma alegria estar com você. Eu simplesmente o 
admiro muito. Vocês são meus amigos, são meus 
companheiros, são meus colegas e são meus irmãos. E eu adoro 
estar nesta equipe com vocês sempre que posso. E eu admiro e 
honro vocês pelo bem que estão fazendo com este podcast. Eu 
admiro seu pessoal. Honro seu sacrifício, Lisa e Jamie e David e 
Sister Sorensen, que tem sido tão generoso em tornar isto 
possível. Ela e sua família são tão devotadas a tentar ajudar a 
ensinar as pessoas sobre o evangelho e esta é uma maneira 
maravilhosa de fazer isso. Por isso, sou grato por eles. Sou grata 
por todo o bem que vocês estão fazendo e por colocar estas 
escrituras nos corações e nas vidas de tantos ouvintes e de 
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tantos espectadores. Continuem com o grande trabalho. Estou 
muito orgulhoso de cada um de vocês. 

Hank Smith:  46:30  Bem, obrigado por estar conosco. Não será a última vez que 
você se juntará a nós. Somos gratos, sempre gratos por tê-lo 
conosco. Queremos agradecer à nossa produtora executiva, 
Shannon Sorensen. Queremos agradecer aos nossos 
patrocinadores, David e Verla Sorensen e, claro, sempre 
lembramos nosso fundador, o falecido Steve Sorensen, e 
esperamos que todos vocês se juntem a nós na próxima 
semana. Temos outro episódio do Novo Testamento que vem a 
seguirHIM. As transcrições de hoje, notas de exibição e 
referências adicionais estão disponíveis em nosso site. 
followhim.co. Followhim ponto C-O e você pode assistir ao 
podcast no YouTube com vídeos adicionais no Facebook e 
Instagram. Tudo isso é absolutamente gratuito, portanto, não 
deixe de compartilhar com sua família e amigos para alcançar 
aqueles que estão procurando ajuda com seu estudo Come 
Follow Me. Por favor, assine, avalie, reveja ou comente o 
podcast, o que torna o podcast mais fácil de encontrar. 
Obrigado. Temos uma equipe de produção incrível que 
queremos que você conheça. David Perry, Lisa Spice, Jamie 
Neilsen, Will Stoughton, Krystal Roberts e Ariel Cuadra. 
Obrigado à nossa incrível equipe de produção. 
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Hank Smith:  00:04  Olá, meus amigos. Bem-vindos a outros favoritosHIM. Meu 
nome é Hank Smith, e estou aqui com o incrível John Bytheway. 
Nós gostamos de cobrir os Favoritos dos followHIM apenas uma 
pequena parte da lição desta semana. E estamos no capítulo 
dois de Mateus e no capítulo dois de Lucas esta semana. 

  00:19  John, nós cobrimos bastante com nosso convidado no 
FollowHIM, nosso podcast completo, Dr. Brad Wilcox, mas há 
algo que não cobrimos que queríamos acertar neste pequeno 
FollowHIM Favoritos. É isso que você aprende com a reação dos 
pastores aos anjos. Então os anjos vêm e dizem aos pastores: 
"Nós lhes trazemos boas notícias de grande alegria, que será 
para todas as pessoas". Depois há esta multidão de hostes 
celestiais louvando a Deus e dizendo: "Glória a Deus nas alturas, 
e na terra paz, boa vontade para com os homens". O que você 
aprende com o que acontece nesse ponto? 

John Bytheway:  00:53  Bem, estes dois versos são tão bons, 16 e 17, "E eles vieram 
com pressa". E eu pensei: "Maria e Jesus não iam a lugar 
algum", mas eles vieram com pressa e encontraram Maria, José 
e o menino deitado em uma manjedoura. Então, tudo como os 
anjos disseram. E então veja o que eles fazem em 17, "... 
quando o viram, deram a conhecer no exterior o ditado que 
lhes foi dito a respeito desta criança". 

  01:17  Então eu acho que há um cântico de Natal. Às vezes você ouve 
"Go Tell It on the Mountain". Foi o que eles fizeram. Eles diziam: 
"Temos que contar a todos o que o anjo disse". E o anjo estava 
certo. Viemos, vimos o sinal, e agora temos que dizer a vocês". 

  01:30  Então a Irmã Bonnie Cordon, em sua primeira presidência 
devocional de Natal, falou sobre os pastores e não só 
receberam o sinal e o presente, mas depois o enviaram e foram 
contar a todos. Eles eram como missionários, esses pastores. 

Hank Smith:  01:45  Sim, lindo. Há esta palavra no versículo 15. Vejam isto. "Vamos 
agora até Belém". Vamos agora mesmo. Não vamos esperar até 
amanhã. Não vamos esperar até a próxima semana. Não vamos 
esperar até o próximo mês. Aqui está, no meio da noite, 
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permanecendo sobre seu rebanho à noite, mas vamos agora. 
Eles poderiam ter esperado até de manhã. E eu acho que há 
algo a ser dito quando você sente uma solicitação, quando você 
sente que o Senhor quer que você faça algo, vamos agora. 

  02:13  Era mórmon, quando criança, diz Ammaron, "Eu vejo que você é 
rápido para observar". Parece-me que os mórmons observam, 
são cuidadosos e agem. Ele é observador e depois age. Ele se 
move quando recebe um aviso. Lembro-me de Elder Bednar 
falar sobre isso. 

  02:29  Então, quando você sente algo bom, "Talvez eu devesse fazer 
isso". Talvez eu devesse ir mandar uma mensagem de texto 
para essa pessoa. Talvez eu devesse pegar uma pequena árvore. 
Talvez eu devesse..." Lembre-se destes pastores. Vamos agora. 
Apresse-se. Movamos os pés e vamos fazer o que nos foi 
pedido. 

John Bytheway:  02:47  Sim, não costumamos falar sobre isso, mas isso é uma coisinha 
fantástica sobre esses pastores. Eles tiveram muita sorte. Eles 
viram os anjos, pegaram o sinal, mas depois agiram. Eles 
fizeram algo a respeito. 

Hank Smith:  02:59  Sim. Então eu acho que há um grande princípio para escrever 
em nossas escrituras de ato, ir, mover-se, contar, tornar-se um 
missionário. Vamos fazer isso. 

  03:08  Esperamos que você se junte a nós em nosso podcast completo. 
É chamado followHIM. Você pode obtê-lo onde quer que você 
receba seus podcasts. Como dissemos anteriormente, estamos 
com o Dr. Brad Wilcox esta semana. Achamos que você vai 
adorar. Venha se juntar a nós lá e volte aqui na próxima semana 
para mais um FollowHIM Favoritos. 
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