
"Preparai Ye o caminho do 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:   

Como nos preparamos para encontrar o Senhor? O Dr. Shon D. Hopkin examina o batismo de Jesus 
Cristo, seu relacionamento com João Batista, bem como a natureza do arrependimento. 

Parte 2: 

O Dr. Shon Hopkin continua a explorar as bênçãos do batismo e de fazer parte da família de Jesus Cristo. 
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Nascido em Denton, Texas, como filho de Lorraine Hopkin e Arden Hopkin, Shon Hopkin freqüentou a 
Southwest High School em Fort Worth, Texas e se formou na Orem High School. Ele recebeu um 
bacharelado e mestrado da Universidade Brigham Young em Estudos do Oriente Próximo com foco na 
Bíblia hebraica. Ele recebeu um PhD da Universidade do Texas em Austin em estudos hebraicos com 
foco em hebraico medieval, árabe e literatura espanhola. Antes de vir para a Universidade Brigham 
Young, lecionou em Seminários e Institutos durante quatro anos na Timpview High School (1997-2001), 
quatro anos na Provo High School (2001-5) e seis anos no Instituto de Religião de Austin (2006-11). Na 
BYU ele serviu como Presidente da Academia do Livro de Mórmon e Presidente do Conselho de 
Extensão Religiosa da BYU. Ele é um dos principais organizadores do projeto em andamento do Diálogo 
Inter-Religioso Judeu e dos últimos dias do Saint Academic Interfaith. Ele é autor, co-autor e editor de 
numerosos livros e artigos sobre Isaías, a Bíblia hebraica, crenças dos Santos dos Últimos Dias e literatura 
medieval, incluindo o livro Opening Isaiah: A Harmony (com Ann Madsen); Abinadi: He Came Among 
them in Disguise (editado, Book of Mormon Academy); Mormonism: Um Guia para os Perplexos (com 
Robert Millet, como parte do Guia da Bloomberg Press para a série Perplexos); e o próximo 
Understanding Your Neighbor: Judaísmo (com o rabino Mark Diamond, como parte da série da Fundação 
Widtsoe). Ele e sua esposa têm quatro filhos e um neto. 
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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 sou seu anfitrião e estou 
aqui com meu imersivo co-apresentador, John Bytheway. 

John Bytheway:  00:29  Essa é nova. Imersivo. 

Hank Smith:  00:31  Você é imersivo. Aposto que você não consegue adivinhar sobre 
o que vamos falar hoje, sim. 

John Bytheway:  00:36  Deixe-me pensar. Deve haver algum tipo de experiência de 
imersão chegando até aqui. 

Hank Smith:  00:40  Sim, sim. Esta vai ser uma experiência imersiva enquanto 
falamos hoje. Estamos de volta. Outra lição no Novo 
Testamento. Isto tem sido fantástico até agora. Temos outro 
especialista do Novo Testamento para se juntar a nós. 

John Bytheway:  00:52  Sim, nós fazemos. Acho que nossos convidados vão se lembrar 
de Shon Hopkin, que já esteve aqui antes, e deixe-me lembrá-lo 
sobre Shon. Ele nasceu em Denton, Texas, o filho de Lorraine 
Hopkin e Arden Hopkin. Ele freqüentou a Southwest High 
School em Fort Worth, Texas, formou-se na Orem High School, 
recebeu o bacharelado e mestrado da BYU em Estudos do 
Oriente Próximo com foco na Bíblia hebraica e um doutorado da 
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Universidade do Texas em Austin em estudos hebraicos com 
foco na literatura hebraica medieval, árabe e espanhola. 

  01:26  Adoro os antecedentes dessas pessoas que trazemos, Hank. 
Nosso público também fala sobre isso. As pessoas se 
aproximariam de nós: "Onde você encontra essas pessoas?". 
Antes de vir para a BYU, ele lecionou nos Seminários e Institutos 
da Timpview High School e quatro anos na Provo High School, 
seis anos no Instituto de Religião de Austin. Ele serve como 
presidente do livro Academia Mórmon e presidente do 
Conselho de Extensão Religiosa da BYU. 

  01:48  Neste momento você é a cadeira da antiga escritura. Entendi 
isso bem? 

Dr. Shon Hopkin:  01:51  Sim. 

John Bytheway:  01:52  Eu tenho que acertar isso porque você é meu chefe. Quero ter 
certeza de que isto será atualizado. Você tem quatro filhos, um 
neto? 

Dr. Shon Hopkin:  01:59  Obrigado. Dois netos. Obrigado por essa captura. Bennett e 
Brielle. Agora com cerca de quatro meses de idade. 

John Bytheway:  02:06  Maravilhoso. Eu também sou um novo avô, e não tinha idéia de 
como isto seria divertido. Nós somos: "Traga aquele garoto aqui 
para que possamos brincar com ele". Então, ei, estamos 
realmente felizes em tê-lo de volta. Entusiasmados por suas 
idéias sobre o início do Novo Testamento hoje, alguns destes 
primeiros capítulos. 

Dr. Shon Hopkin:  02:23  Obrigado a todos vocês. Espero que todos tenham voltado a 
acordar depois de terem lido a pequena frase sobre estudos 
medievais, que eu acho emocionante e sobre a qual estaremos 
conversando o dia todo hoje. Estou tão feliz de estar com vocês, 
Hank, John, meus bons amigos e eu realmente gostamos disto. 
Vocês ouviram na introdução de John que um estudioso hebreu 
do Antigo Testamento, mas eu fiz algum trabalho em grego, 
mas se eu pronunciar mal o grego, por favor, não o prendam 
com muita força contra mim. Portanto, este é um bom espaço 
para mim, mas meu grego não está tão avançado quanto meu 
hebraico. 

John Bytheway:  02:57  Portanto, mal posso esperar para dizer que para mim é tudo 
grego. Eu mal podia esperar. Mas Shon, uma das coisas que 
estamos ouvindo, me apoia neste Hank, de muitos de nossos 
ouvintes é apenas no ano passado com o Antigo Testamento: 
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"Isto foi tão bom em me ajudar a entender mais o Livro de 
Mórmon e o Novo Testamento". Bem, fico feliz que você venha 
com esse histórico, porque há tanta coisa que vamos ver. 
Mateus vai repetir coisas do Antigo no Novo Testamento e ver 
essas conexões vai valer a pena hoje para nossos ouvintes. 

Dr. Shon Hopkin:  03:29  Bem, eu concordo plenamente com isso. Na verdade, você não 
vai muito longe no capítulo que vamos cobrir hoje, antes que 
apareça alguma Bíblia hebraica e tudo esteja entrelaçado. 
Realmente está. Eles fluem uns nos outros e eu acho que os 
santos dos últimos dias estão orientados a tentar entender 
todas as escrituras de uma só vez. Aprendemos isso pela 
maneira como Jesus ensinou no Livro de Mórmon. E para mim, 
isso é profundamente satisfatório ver a forma como as 
escrituras se entrelaçam. 

Hank Smith:  03:57  Bonito. Bem, vamos fazer isso. A lição nos faz passar tempo em 
Mateus 3, Marcos 1 e Lucas 3. O título da lição é Prepare Ye o 
Caminho do Senhor. Parece que talvez estejamos falando de 
João Batista. É isso mesmo, Shon? 

Dr. Shon Hopkin:  04:10  Sim. Certo, então temos João Batista, temos o batismo, o 
batismo de Cristo, que é extremamente importante, é claro. 
Portanto, isto é um grande negócio hoje. Vamos passar nosso 
tempo principalmente em Mateus 3, se não houver problema 
com vocês dois. Podemos vaguear um pouco em outro lugar 
apenas em Marcos 1 e Lucas 3, mas principalmente em Mateus 
3. Espero que possamos começar a correr para chegar lá. Vocês 
cobriram Lucas 2 e tiveram alguma discussão sobre o pouco que 
temos da infância de Jesus, mas Mateus 3, como a próxima vez 
que o virmos, quero conectar alguns pontos. Podemos falar 
sobre isso de maneira diferente da que você tem quando estava 
discutindo Lucas 2, mas suspeito que faremos coisas 
semelhantes. Não vamos passar toneladas de tempo aqui, mas 
poderíamos voltar atrás? 

  05:01  Eu disse que estaríamos principalmente em Mateus 3, mas 
agora se pudéssemos ir a Lucas 2, há dois versículos que eu 
quero que olhemos. E mais uma vez, vocês discutiram estes 
versículos, portanto, não queremos passar muito tempo aqui. 
Mas se você olhar para Lucas capítulo 2, versículo 40, este é o 
último que recebemos de Jesus, é esta festa de Páscoa onde ele 
tem 12 anos de idade. Você vê isso no versículo 42. Quando Ele 
tinha 12 anos, eles subiram a Jerusalém depois do costume da 
festa. Mas volte atrás para o versículo 40. A criança cresceu e se 
fortaleceu em espírito, cheia de sabedoria e a graça de Deus 
estava sobre ele. 
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  05:42  Acho que todos nós podemos imaginar Jesus de maneiras talvez 
diferentes e provavelmente há verdades para todos eles. Mas 
se pensarmos bem, eu tenho um sobrinho realmente incrível, 
Jackson. Parece que ele nasceu uma alma velha, por assim dizer. 
Ele é contemplativo. Ele é bonito como pode ser e sorri muito, 
mas bastante sério, um pensador parece, mas ele é muito 
jovem. Mas depois tem outros que apenas têm este tipo de 
inocência fresca. Meu neto é apenas de olhos brilhantes e 
altamente enérgico. Assim, em todos esses atributos infantis, 
podemos imaginar Cristo, essa idéia de que ele se tornou forte 
em espírito, cheio de sabedoria. E, claro, estou falando de 
crianças pequenas, quase crianças pequenas e depois crianças 
de colo. Mas então, à medida que ele envelhece, pense em uma 
criança de sete anos, uma criança de oito anos, uma criança de 
nove anos, uma criança de dez anos com apenas muita 
bondade, uma maneira de ver o mundo que você sente 
sabedoria em uma idade jovem. E então, claro, estamos falando 
do Messias, o filho de Deus aqui. Suponho que crianças 
pequenas estão chegando à mente de cada um de vocês como 
estes exemplos de inocência e bondade. 

  06:52  Então esse é o versículo 40. E então, é claro, temos a 
experiência da Páscoa quando você recebe esta dica de que ele 
entende mais do que está acontecendo aqui, que ele está 
começando a entrar em sua própria experiência. "Não sabeis 
que eu devo ser sobre os negócios de meu Pai?" Ele dá isto, não 
sei se é um ensinamento leve, a repreensão é provavelmente 
muito forte para sua amada mãe lá quando ela o repreende. "Eu 
tenho que ser sobre os negócios de meu pai". Portanto, há a 
sensação de que Ele está começando a entender as coisas mais 
profundamente. 

  07:21  Tenho me perguntado às vezes se Ele já sabe alguma coisa 
sobre o sacrifício expiatório, se Ele já começou a entender as 
coisas. E então tudo isso é especulação, mas como Ele está 
olhando para esses sacrifícios de Páscoa, há alguma sobriedade 
que vem sobre Ele? Isto pode ser o começo de: "Oh, isto pode 
prefigurar meu papel"? E então você recebe este belo verso que 
tem sido usado nos programas para jovens muitas vezes para 
encorajar a juventude e encorajar cada um de nós. Este é o 
versículo 52: "Jesus aumentou em sabedoria e estatura e em 
favor de Deus e dos homens". E, claro, você fala sobre 
intelectual, físico, social, espiritual, e você apenas pensa no 
desenvolvimento de Cristo. 

  08:08  Com isso, agora passemos a Joseph Smith-Matthew. Você 
encontra isto no final de Mateus 2. Se você olhar para Mateus 2, 
versículo 23, acho que é a nota de rodapé C, que então o leva 
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ao apêndice e você pode ler o que os números JST como JST-
Matthew 3:24-26, nós só temos isto do JST. Outra referência de 
infância crescente, "Veio para passar que Jesus cresceu com 
Seus irmãos e se fortaleceu e esperou no Senhor pelo tempo de 
Seu ministério que estava por vir". E Ele serviu sob seu pai". 
Supomos que poderia ser José que, naturalmente, não é seu pai 
biológico, mas poderia ser José ou poderia ser o Pai, o Pai 
Celestial. 

  09:01  "E não falava como os outros homens, nem podia ser ensinado". 
Agora, eu não leio isso, pois ele não pode ser ensinado. Eu li que 
Ele é um aprendiz ativo, por assim dizer. Que Ele está 
ansiosamente engajado em Seu próprio... Então Ele está 
ouvindo e está aprendendo, mas há esta sabedoria que está 
fluindo nele ao mesmo tempo. Bem, isto vai soar um pouco 
estranho quando o equacionarmos com Cristo. Lembre-se em 
Pérola de Grande Valor, Enoque é descrito: "Há um homem 
selvagem entre nós". Você diz: "Bem, o que isso significa?". O 
que eu tomei isso como significando é que ele não está 
seguindo as normas da sociedade porque ele está seguindo a 
verdade espiritual. Ele está seguindo o que está aprendendo 
com seu pai. Às vezes, ele vai ser gentil e simpático quando 
qualquer outra pessoa ficaria zangada. E outras vezes ele vai 
ficar talvez zangado ou ver algo errado onde outros não 
hesitariam em ver algo errado. 

  09:57  Você amaria esta criança e depois o adolescente e depois o 
jovem por sua sabedoria. Pense se você tivesse um amigo que 
não tivesse nenhum engano, talvez você possa pensar em 
alguém assim, e você apenas tenha esta sensação de que ele o 
ama profunda e completamente e como essas amizades 
cresceriam, mas talvez essa pessoa o desafiaria e desafiaria a 
fraqueza em você também de maneiras que às vezes eram 
desconfortáveis. Eu não sei. Estou apenas pensando na pista até 
Mateus 3. 

  10:25  Bem, então vamos terminar a leitura. "Que ele serviu sob seu 
Pai". Ele não falava como os outros homens, nem podia ser 
ensinado, pois não precisava que nenhum homem o ensinasse. 
Depois de muitos anos, a hora de seu ministério se aproximou". 
Isso nos leva então a Mateus 3. E é claro que vamos começar 
com João Batista, mas um pouco mais. Será que Hank e João 
podem falar um pouco mais sobre a liderança aqui dentro? 

Hank Smith:  10:45  Por favor, faça. Que grande JST lá. Odeio que tudo isso esteja 
escondido no apêndice. 
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Dr. Shon Hopkin:  10:51  Isso torna tudo tão difícil. Sim, quando eles estão no apêndice, 
em vez de apenas serem capazes de olhar diretamente para 
suas notas de rodapé e agora, é claro, com nossa escritura 
eletrônica, às vezes eles ficam escondidos. Você nem sequer as 
vê. Embora uma vez que você as encontre, então elas 
provavelmente são mais fáceis de acessar porque você apenas 
clica no botão e você está lá. 

  11:06  E de fato, a JST, como dissemos, é apenas um acréscimo. Não há 
mais nada lá que esteja modificando e enfatizando a relação de 
Cristo com o Pai, parece-me, e certamente sua sabedoria 
espiritual e que há coisas acontecendo. E então temos este 
silêncio sagrado que está ali durante sua adolescência. Acho 
que desejamos muito. Na adolescência, eles não teriam 
pensado nisso nesses termos, é claro. 

  11:36  Mas mais uma experiência de pensamento se pudéssemos e 
então talvez pudéssemos fazer uma pausa e contemplar 
qualquer aplicação que viria. O fato de que Jesus não tem 
pecado e isso vai ficar muito claro em Mateus 3 quando João 
estiver batizando até ou para o arrependimento, e quando Jesus 
vier, Jesus diz: "Você não precisa ser batizado". E parece ser 
este aceno que, "Do que você está falando? Você não tem 
coisas pelas quais se arrepender". E então Jesus diz: "Sofre que 
assim seja, pois assim nos faz cumprir toda a justiça". E, claro, 
Néfi vai realmente falar muito sobre as razões pelas quais Jesus 
precisava ser batizado. Portanto, Ele é claramente sem pecado. 

  12:17  Eu só queria fazer uma pequena experiência de reflexão com 
todos sobre o que isso pode significar que eu tenha achado útil 
e acho útil com meus alunos. Será que o fato de Jesus ser sem 
pecado significa que Ele não chora quando criança? E é claro 
que não. Isso é uma bobagem. É claro que Ele chorou quando 
era bebê. Isso significa que Ele não sujou sua fralda ou que Ele 
nunca tropeça e cai? Não, é claro que ele vai tropeçar e cair. Ele 
tem que aprender a andar. E então o versículo que não citamos 
é Doutrina e Convênios 93 onde nos ensinam que Jesus cresce 
de graça em graça. 

  12:55  E então poderíamos ir mais longe e dizer: "Bem, Jesus alguma 
vez adormece durante a sinagoga?". E agora eu não sei a 
resposta a essa pergunta, mas Ele é mortal. Ele tem uma 
fraqueza mortal, por assim dizer. Ele é um humano. Ele precisa 
de comida, ele precisa dormir, sim. Como seu pai o está 
treinando como artesão, será que Ele comete algum erro ao 
esculpir algo ou ao construir algo, ao construir algo? 
Provavelmente. Certamente não há nada de errado em cometer 
erros. Ele alguma vez cometeu um erro porque simplesmente 
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não o ouviu perfeitamente? Eu certamente posso imaginar isso. 
Ele já teve algum momento humano incômodo ou interação 
onde é desconfortável? Ou Ele sempre diz exatamente a coisa 
perfeita o tempo todo? É isso que significa ser sem pecado? 

  13:49  E é claro que agora estamos nos aprofundando em perguntas 
para as quais simplesmente não sabemos as respostas. Mas ao 
considerarmos isso, então acho que o que começa a me ser 
revelado ou o que começo a sentir é que onde ele cruza essa 
linha? Haverá algum momento de rebelião ou atitude rebelde? 
Nunca. Nunca. Ao refletir sobre minha própria vida, penso que 
às vezes as coisas que me envergonham e me causam dor não 
são as coisas que realmente importam muito no esquema geral 
das coisas. E tento ignorar meu espírito rebelde e não 
considerar isso como pecaminoso, mas que às vezes os erros 
nas coisas que digo ou adormeço na hora errada ou algo assim, 
então sinto muita culpa por elas e fico realmente envergonhado 
por elas. Sinto vergonha por eles. E acho que não sei o que é 
igual a pecado ou o que não é igual a pecado na vida sem 
pecado de Jesus. Eu sei que Ele era sem pecado e certamente 
sei que Ele nunca foi rebelde. Isso tem uma profunda 
repercussão em mim. E digo que certamente sei que isso ressoa 
profundamente em mim. 

  14:58  E eu penso que ao pensarmos na natureza sem pecado de Jesus 
e no que isso pode ou não significar, na verdade nos ajuda a 
zerar o que significa crescer de graça em graça e crescer em 
estatura e em sabedoria com Deus e com os homens. Portanto, 
apenas uma pequena experiência de pensamento na qual eu 
queria me envolver. Não sei se há algum pensamento que você 
já tenha tido, pois já discutimos isso. 

Hank Smith:  15:16  Eu gosto muito disso. Acho que era o Élder Scott que costumava 
dizer que o Senhor trata a rebelião e a fraqueza de maneira 
diferente. Isso não é a mesma coisa. E você está certo, tenho a 
tendência de ter vergonha de minhas fraquezas quando 
provavelmente deveria estar um pouco mais zerado com a 
minha rebelião. Esse foi um grande pensamento. Não gosto 
quando me chamam assim, Shon, mas é de grande ajuda. 

Dr. Shon Hopkin:  15:39  Esse era o objetivo. Eu estava realmente pensando em você 
Hank quando eu estava falando. Eu estava realmente pensando 
no John. 

Hank Smith:  15:46  O próprio Sr. Rebellion é. 

Dr. Shon Hopkin:  15:49  Isso mesmo. Bem, e estes são temas delicados. Os ouvintes 
podem pensar: "Não, isso não é. Ele não teria tropeçado e 
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caído". Mas nós não sabemos. E eu não estou tentando dizer 
que eu sei. O que eu acredito profundamente e estou 
profundamente comprometido e Mateus 3 é claro, Jesus estava 
sem pecado e Ele teve que crescer graça à graça. Ele tinha que 
progredir. Tinha que haver movimento, tinha que haver 
aprendizado. Ele tinha que estar melhorando e ganhando mais 
conhecimento. Vamos chegar ao final de Mateus 3 aqui em 
algum momento. Vamos chegar ao final de Mateus 3 e ver 
outro momento realmente importante. E Jesus, eu não diria que 
ele surge em cena totalmente formado ainda. Ainda não é o fim 
de sua história mortal onde então ele vai morrer e ser 
ressuscitado e exaltado. E assim ele ainda está aprendendo. E 
isso parece bastante claro. Mas ele percorreu um longo 
caminho ao longo do caminho. 

  16:43  Eu penso então um outro pequeno pensamento, se eu pensar 
em todas as maneiras de retardar meu próprio progresso pelos 
meus próprios medos, pelas minhas próprias dúvidas, pela 
minha própria natureza fechada entre mim e Deus e como é 
doce e bom estar aberto e vulnerável diante de Deus e diante 
dos outros, quero dizer, de maneira saudável, o quanto Deus 
poderia realmente nos elevar enquanto procuramos honrá-Lo. 
Acho que cada um de nós já teve aqueles momentos em nossas 
vidas em que somos melhores nisso e toda a doçura e 
mortalidade. Ela tem seus desafios. Mas eu adoro refletir sobre 
Jesus, acho, e o que Ele me ensina, o que Sua vida me ensina 
sobre minha própria vida e como eu posso entender esta 
jornada mortal. Obrigado por levar comigo essa pequena 
jornada. Algum exemplo com seus próprios filhos que lhe vem à 
mente enquanto você pensa nisso? 

Hank Smith:  17:40  Você continua usando este termo Jesus crescendo graça por 
graça. Só quero ter certeza de que apreciamos o profeta Joseph 
Smith na seção 93 da Doutrina e Convênios por isso. A idéia de 
que Jesus é mutável, que Ele está mudando, isso não nos torna 
hereges para muito do mundo cristão? 

Dr. Shon Hopkin:  17:57  Certamente é um fato discutível no cristianismo o que isto 
parece. Há uma série que é popular neste momento e acho que 
tem sido tão popular porque mostra Jesus tanto como divino 
como humano e enfatiza de certa forma, em minha opinião, de 
maneiras belas sua humanidade. Acho que também anseamos 
por isso. Mas compreender a interação entre essas duas coisas 
é muito difícil. Mas esta idéia de Jesus, o mortal como mutável, 
como aprendiz, como crescente. Vamos apenas tirar um 
momento e ler Doutrina e Convênios 93. Eu estou lá e posso lê-
la. São os versículos 11 a 14. 
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Hank Smith:  18:36  Lembro-me de estudar a seção 93 quando tínhamos Casey 
Griffiths em nosso programa. Ele disse: "Aqui Joseph Smith 
toma milênios de debate entre a divindade e a humanidade de 
Cristo e se dirige a ele em uma tarde de 1833". 

Dr. Shon Hopkin:  18:52  Essa tende a ser a forma como o Senhor trabalhou através dele. 
Como estas questões espinhosas e depois apenas corta através 
delas. E este é outro exemplo. Eu amo esse Hank. Obrigado. 
Assim, de 11 a 14, "E eu, John..." A maioria dos santos dos 
últimos dias que estudaram isto de perto pensam, eu não diria 
que estamos 100% certos, mas acho que João está citando algo 
de João Batista agora. Portanto, estamos recebendo algo que 
originalmente veio de João Batista, o que é meio divertido 
porque estamos entrando em Mateus 3: "E eu, João, tenho 
registrado que vi sua glória como a glória do único gerado do 
Pai, cheio de graça e verdade, até mesmo o espírito da verdade 
que veio e habitou na carne e habitou entre nós". 

  19:34  "E eu João", e este é o momento, "vi que ele não recebeu da 
plenitude no início, mas recebeu graça pela graça". E ele não 
recebeu da plenitude no início, mas continuou de graça em 
graça". Há uma mudança interessante, muito suave, mas 
interessante no trabalho linguístico. Ele recebeu graça pela 
graça e depois continuou de graça em graça até receber uma 
plenitude, a menos que fosse chamado de filho de Deus porque 
não recebeu da plenitude no início. 

  20:00  Agora, Abinadi vai falar sobre isso e ele pode não estar falando 
exatamente da mesma coisa, mas é semelhante onde ele diz 
que Cristo é tanto o Pai porque Ele tem o poder do Pai e Ele faz 
a vontade do Pai e Ele é o Filho em virtude de Sua carne. E veja 
isto no versículo 14: "E assim Ele foi chamado filho de Deus 
porque não recebeu da plenitude no início". 

  20:21  Hank, a maneira como você falou sobre isso, Deus, Cristo como 
mutável ou mutável ou em progresso. E isso é uma coisa 
fascinante de se entender, Cristo como sem pecado e como 
aprendendo ao mesmo tempo. Essa é uma maneira bastante 
alegre de pensar sobre a mortalidade. E não é uma espécie de 
vergonha: "Oh, eu tenho que ser perfeito o tempo todo na 
mortalidade". Não, eu estou aprendendo. Estamos crescendo. É 
um progresso. Se eu fosse puxar outra coisa, 2 Néfi 32 quando 
diz: "Quando você receber o Espírito Santo, você vai falar com a 
língua dos anjos". Eu adoro isso. Você tem que aprender uma 
nova língua. Você é imortal, mas está tentando falar uma língua 
celestial. E se você pensa na aquisição da língua, você comete 
muitos erros. A idéia é que você precisa cometer um milhão de 
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erros para aprender uma língua. Vá em frente, comece a 
cometer seus erros. 

  21:10  Eu não acho que quando estamos aprendendo espanhol ou 
qualquer outra língua e cometemos erros, jamais pensaríamos 
neles como pecados. Eles são nosso esforço para aprender, 
progredir e crescer. Portanto, mais uma vez, não conheço os 
limites de tudo isso. E alguns dos que estão ouvindo, tenho 
certeza de que têm alguns de seus próprios sentimentos a 
respeito disso. Não quero dizer que tenho a resposta certa, mas 
acho que a exploração do pensamento pode produzir algumas 
coisas poderosas em nossas próprias vidas e que o espírito pode 
direcionar parte dessa exploração para que aprendamos 
algumas coisas que precisamos. 

Hank Smith:  21:41  Você vê uma criança aprendendo a andar, você não diria que 
uma criança caindo é de alguma forma pecadora ao cometer 
esses erros. E nós podemos ver isso em nossos próprios filhos. 
Eu posso ver isso em meus próprios filhos o tempo todo. A 
diferença entre rebeldia e fraqueza é bastante acentuada. 

John Bytheway:  21:57  Gosto desta discussão porque, quando criança, eu costumava 
me perguntar sobre ser perfeito. Eu me perguntava o que é um 
tempo de 100 jardas perfeito. 10 flat é o tempo perfeito? Mas 
se você for perfeito, talvez você possa fazê-lo em cinco liso. É 
realmente útil falar sobre isso como rebelião, porque acho que 
isso me ajuda a entender o oposto de rebelião pode ser 
mansidão. E a mansidão é uma característica que meus alunos e 
eu temos lutado para entender porque a definição de mansidão 
do mundo é... Oh, o que foi isso? Procuramos uma vez no 
dicionário.com e foi como se fosse fraco, sem espinha, manso e 
eu pensei: "Bem, isso não é o Capitão Moroni". E se todos os 
homens tivessem estado com o Capitão Moroni, os próprios 
poderes do inferno teriam sido abalados para sempre. Então 
queremos ser fracos, sem espírito e domesticados? Mas então 
vemos Moroni que dá tal deferência a Deus sempre assume a 
culpa quando as coisas dão errado, sempre dá crédito a Deus 
quando as coisas dão certo. E isso nos ajudou a entender a 
mansidão só de olhar a deferência do Capitão Moroni a Deus 
para com o Salvador. 

  23:03  Eu gosto da maneira como você coloca a rebelião como uma 
definição de pecado ali. Posso acrescentar mais uma coisa? Na 
seção 93 que você disse ser meio reconfortante ver, "eu, João, 
vi que ele não recebeu da plenitude no início, mas recebeu 
graça por graça". E eu estou olhando na escritura de meu pai, 
ele tem uma seta apontando para o versículo 20 onde Jesus diz: 
"Portanto eu vos digo que recebereis graça por graça". E é uma 
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das coisas maravilhosas que eu amo na seção 93, versículo 21. 
"Eu estava no início com o Pai" e o versículo 23, adivinhe? Você 
também estava no início com o Pai. Esta é uma seção realmente 
agradável para esse tipo de coisa. Portanto, gosto do que você 
disse, vou me lembrar disso, rebelião é mais ou menos o que 
estamos falando quando estamos falando de... 

Hank Smith:  23:50  Vida sem pecado. 

John Bytheway:  23:51  Sim, ser sem pecado. Jesus nunca teve um espírito rebelde 
dentro dele. 

Dr. Shon Hopkin:  23:55  Eu tenho muita dificuldade em imaginá-lo de frente para sua 
mãe ou seu pai, certo? 

John Bytheway:  24:00  Sim. 

Dr. Shon Hopkin:  24:01  Mas eu poderia imaginá-lo possivelmente dormindo depois de 
seu alarme. Ele não tinha um alarme, mas eu podia imaginar 
isso um pouco mais facilmente. Eu não sei. E então eu penso no 
meu próprio tipo de adolescência e na progressão que lá se faz. 
E gostei de ouvi-lo falar sobre isso, John, porque posso me 
lembrar que tenho esta lembrança de ter caminhado ao longo 
da pista. Acho que eu estava na sétima série e era a hora mais 
amada/despertada do dia do PE. E não sei o que estava 
pressionando minha alma ou o que tínhamos falado na igreja, 
mas estava pensando na perfeição e em como essa idéia era 
opressiva. "Uau, eu não posso nem ter personalidade. Só tenho 
que ser sério o tempo todo". E eu acho que vocês dois modelam 
que não têm que ser sérios o tempo todo. Quer dizer, sim, 
aquele riso pecaminoso ali mesmo, John, é disso que estou 
falando. 

John Bytheway:  24:54  Estamos com tantos problemas. 

Hank Smith:  24:55  Oh, cara. 

Dr. Shon Hopkin:  24:57  E então eu pensei: "Espere, meus dois maiores heróis religiosos 
além de Cristo, Joseph Smith e Gordon B. Hinckley, e na época 
era na verdade Spencer W. Kimball e então podíamos falar 
sobre o Presidente Nelson. Estas não são pessoas que não têm 
personalidade. Você pode estar falando sério, isso é ótimo, mas 
Deus traz essas coisas à tona. E nós somos nós mesmos e é uma 
jornada e estamos apenas crescendo graça por graça. Vamos 
entrar em Mateus 3 e se estiver tudo bem, vamos ler a maior 
parte deste capítulo, com 17 versículos, e vamos trabalhar para 
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superar isso. Vamos fazer os dois primeiros versículos, está 
bem? 

John Bytheway:  25:31  Adoramos ler os versículos atuais da Escritura sobre o 
followHIM, não é verdade, Hank? 

Hank Smith:  25:37  Sim. 

John Bytheway:  25:38  Ok. Quantos versos? Os três primeiros? 

Dr. Shon Hopkin:  25:41  Vamos apenas fazer os dois primeiros. 

John Bytheway:  25:43  "Naqueles dias veio João Batista, pregando no deserto da Judéia 
e dizendo: 'Arrependei-vos, porque o reino dos céus está 
próximo'". 

Dr. Shon Hopkin:  25:52  Portanto, todos os tipos de coisas aqui. E eu tentarei não criticar 
nenhum destes pontos por muito tempo, mas me pausarei se 
quisermos falar um pouco mais sobre algum deles. João 
Batizador, foi assim que ele soube. Deixe-me apenas pausar ali 
com seu nome e mencionar que temos uma declaração de 
Josefo, que é um historiador judeu primitivo. Bem, eu digo 
cedo, ele viveu durante a guerra em 70 D.C. Agora estamos 
muito próximos de sua vida aqui. E ele pode ter estado vivo 
durante este tempo. Ele descreve João Batista. A maioria dos 
estudiosos, estudiosos de Josephus, na verdade acham que isto 
é legítimo. Não foi acrescentado mais tarde. Não há muito 
debate em torno da declaração. Uma das razões é porque é um 
pouco diferente. Ele fala de João de forma ligeiramente 
diferente do que o Novo Testamento, o que não é uma surpresa 
porque ele é um estranho às coisas que acontecem. 

  26:41  Então pensei que seria divertido ouvir a maneira como Josefo 
fala sobre João Batista. Isto está em Antiguidades 18. Então, 
deixe-me ler isto para você. "Agora, alguns dos judeus 
pensavam que a destruição do exército de Herodes veio de 
Deus, que isso muito justamente é um castigo do que ele fez 
contra João que foi chamado de Batista". Aqui está Josephus, 
uma fonte externa falando sobre a figura. E ele vai descrevê-lo 
em termos muito mais influentes do que os que recebemos até 
mesmo no Novo Testamento. No Novo Testamento, ele é o 
precursor de Cristo. E temos a sensação de que as pessoas são 
atraídas por sua mensagem, mas é sempre mais ou menos no 
contexto do Novo Testamento de que ele é o preparador do 
caminho, que é porque isso é verdade. 
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  27:23  Mas Josephus não o descreve dessa forma. "João, que foi 
chamado Batista, pois Herodes matou aquele que era um bom 
homem e ordenou aos judeus que exercessem a virtude tanto 
quanto à justiça um para com o outro como à piedade para com 
Deus". E assim chegar ao batismo". Para isso, a lavagem com 
água seria aceitável para ele se eles fizessem uso dela. Não para 
o afastamento ou a remissão de alguns pecados apenas, mas 
para a purificação do corpo, supondo ainda que a alma fosse 
purificada de antemão pela retidão". Portanto, há aqui alguns 
comentários religiosos sobre o que ele entende ser o batismo. É 
realmente fascinante. 

  28:01  Agora, quando muitos outros vieram em multidões sobre ele, 
pois ficaram muito comovidos ao ouvir suas palavras, Herodes, 
que temia que a grande influência de João sobre o povo 
pudesse colocá-lo em seu poder e inclinação para levantar uma 
rebelião". E você pode ver estas preocupações assim que tem 
alguém que está ganhando um seguidor, Oh não. Há estas 
expectativas messiânicas. Não podemos ter isto". E os líderes 
judeus tendem a ser sensíveis antes que chegue aos romanos 
sendo sensíveis. Eles pensam: "Oh não, nós vamos perder. Isto 
vai ficar fora de controle". 

  28:36  Assim, "Quem temia que a grande influência de João sobre o 
povo não o colocasse em seu poder e inclinação para levantar 
uma rebelião, pois parecia estar pronto para fazer qualquer 
coisa que ele aconselhasse, achou melhor colocá-lo à morte 
para evitar qualquer maldade que ele pudesse causar e não se 
colocar em dificuldades, poupando um homem que o fizesse 
arrepender-se disso quando já fosse tarde demais. Assim, ele foi 
enviado um prisioneiro do temperamento suspeito de Herodes, 
a Macherus, o castelo que mencionei anteriormente, e foi lá 
colocado à morte". 

  29:04  Essa é a história de João de Josefo. Eu não sei se algum de vocês 
esteve em Macherus. Esse é um dos lugares que levamos aos 
alunos da BYU durante o Programa de Estudos no Exterior. 
Portanto, acabou na Jordânia, que teria sido considerada parte 
da terra. Foi do outro lado da Jordânia. E na nação que hoje 
chamamos de Jordânia, você pode ir visitar os restos mortais de 
um dos palácios de Herodes lá em Macherus. É algo fascinante. 
John foi uma grande coisa, acho eu, é uma das coisas que 
devemos dizer aqui. 

Hank Smith:  29:29  John era um grande negócio. Eu gosto disso. 

John Bytheway:  29:31  E John não está em... Cada um dos evangelhos toca em João. 
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Dr. Shon Hopkin:  29:35  Sim, bem dito. E depois, mais tarde, ele vai tecer através dos 
evangelhos, como se fosse uma figura importante. E então, 
neste momento tocante mais tarde, quando ele está falando de 
Cristo, ele diz que deve aumentar, e eu vou citar isso um pouco 
errado: "Mas eu diminuo". E isto eu acho que dá algum 
contexto para isso, que ele era tão importante que Josephus, 
ele passa mais tempo falando de João do que falando de Jesus. 
Josefo o faz. Foi mais ou menos assim que ele o viu. 

John Bytheway:  30:02  Herdei de meu pai aqueles três volumes de Josefo, mas 
confesso que não os rachei. Há uma coisa que eu uso sobre a 
destruição de Jerusalém, é que Josefo é realmente gráfico sobre 
como isso foi ruim, a coisa dos 70 d.C., mas eu tenho que 
procurar isso. Então em que volume foi isso, o que você acabou 
de dizer? 

Dr. Shon Hopkin:  30:24  Assim era a Antiguidade. É uma que os santos dos últimos dias 
tendem a gostar de ler, porque ela meio que funciona bem. E é 
o livro 18, Antiguidades 18. Portanto, se você quiser ir lá 
encontrar isso. E então você pode olhar para ele em vez de me 
fazer ler apenas um monte de palavras para você enquanto 
espera por mim para terminar. Mas coisas fascinantes. 

Hank Smith:  30:43  Eu ia agora mesmo mencionar, você disse que João Batista é um 
grande negócio. Quem escreveu o dicionário bíblico sentiu 
exatamente da mesma forma. Ouça isto, diz: "João era a 
encarnação da lei de Moisés". Portanto, ele é a lei de Moisés em 
forma humana, porque ambos foram projetados para preparar 
o caminho para o Messias e preparar um povo para recebê-lo. E 
então esta afirmação: "Ele foi o portador excepcional do 
Sacerdócio Aarônico em toda a história". Eu pensava: "Uau, isso 
é uma afirmação e tanto". Acho que foi provavelmente Robert 
Matthews quem escreveu isso, mas o portador mais notável do 
Sacerdócio Aarônico em toda a história. 

John Bytheway:  31:18  Eu só ia dizer porque Robert J. Matthews, acho que escreveu 
um livro sobre João Batista e acho que ele foi o maior escritor 
do Dicionário Bíblico. 

Hank Smith:  31:27  Do Dicionário da Bíblia. 

John Bytheway:  31:27  Quando você disse: "Eu não sei quem escreveu isto", eu pensei: 
"Eu acho que sei" e porque ele amava João Batista e Jesus 
também, quero dizer, não era um profeta maior do que João 
Batista. 
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Dr. Shon Hopkin:  31:37  Sim. E, a propósito, entramos em Luke... Vejamos, é Luke 
capítulo 1 versículo 36. Não vamos lá, mas recebemos esta 
declaração de que ele e João eram parentes porque Elizabeth e 
Mary eram parentes. E assim diz no primo da KJV. A Kinswoman 
é provavelmente a melhor que temos de lá. Mas percebemos 
que existe uma relação familiar entre João e Jesus. Portanto, 
eles são próximos. João esteve no deserto durante boa parte do 
tempo em que Jesus esteve na Galiléia. Quão bem eles se 
conheciam? É difícil saber, mas eles são família. Então, isso é 
muito bom. 

Hank Smith:  32:14  Jesus diz: "Deles que nascem de mulheres, não há nenhum 
maior do que João Batista". Acho que são todos: "Aqueles que 
nascem de mulheres". Acho que essa é uma porcentagem 
bastante alta. 

John Bytheway:  32:22  Sim, isso não reduz muito as possibilidades, não é? Sim. 

Hank Smith:  32:24  "Deles que nascem de mulheres". 

John Bytheway:  32:25  Onde João Batista... Esta é uma história tão fascinante. Onde ele 
foi dado o sacerdócio e que idade foi essa? Acho que você 
mencionou que ele era um daqueles que era quase impossível 
não ouvir porque ele estava tão cheio do espírito. Então, o que 
sabemos sobre como João Batista recebeu seu sacerdócio? 

Dr. Shon Hopkin:  32:45  Certo, então temos de revelação moderna, Doutrina e 
Convênios nos ajudam com estas informações. Vou ler de 
Doutrina e Convênios 84 versos 27 a 28 é onde você pode 
encontrar algumas informações, mais algumas informações 
sobre John. "Porque Deus levantou João Batista sendo cheio do 
Espírito Santo desde o ventre de sua mãe". Da mesma forma 
que as escrituras falam de Jesus como tendo esta sabedoria, 
esta força. "Porque ele foi batizado ainda em sua infância e foi 
ordenado pelo anjo de Deus na época em que tinha oito dias de 
idade para este poder". 

  33:30  Agora, claro, oito dias, esse será o momento da circuncisão. E 
algo mais está acontecendo que é realmente importante aos 
oito dias. É quando a boca de Zacarias é aberta e ele proclama 
que seu nome será João. E nós já temos o anjo interagindo com 
seu pai, Zacarias, dizendo: "Ei, você precisa proclamar seu 
nome". 

  33:50  E então, de fato, se pudéssemos voltar atrás, e não voltaremos 
a lê-lo, mas toda a conta do Novo Testamento abre em Lucas. 
Estamos passando tempo em Mateus, mas se você for para o 

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

Matthew 3; Mark 1; Luke 3 Parte 1 followHIM Podcast Página 15



caminho que tudo se abre. Abre-se, e eu adoro ver isso, com 
uma mulher fiel, Elisabeth. 

John Bytheway:  34:09  Bem visto. 

Dr. Shon Hopkin:  34:09  E depois Mary. Adorei ver que mulheres fortes e fiéis... Se 
pensarmos em Eva, na maneira como ela abençoa todo o 
enredo da raça humana, como ela está lá no início do enredo, 
assim como Adão. E então, se você pensar em Elisabeth e 
Maria, acho que isso pode ser útil, não há salvação sem Maria, a 
mãe do filho de Deus. Agora Cristo é o filho de Deus que realiza 
a Expiação através de Sua graça e poder e bondade, mas aquele 
que dá vida ao que dá vida e ensina e levanta. 

  34:54  Vamos falar de Elisabeth e depois de Zacharias. É uma espécie 
de história de santo dos últimos dias onde é a vez dele, por 
sorteio, ser aquele que vai apresentar a oração, o sacrifício 
matinal ao véu. Ele não é um sumo sacerdote. Ele não é o sumo 
sacerdote, ele é um sacerdote. E assim ele não pode ir ao Santo 
dos Santos, mas para onde eles iriam é para o altar do incenso 
que está logo antes do véu. Há fumaça subindo daquele altar de 
incenso que simboliza a oração diante do véu. Tem anjos 
costurados no véu como que representando os querubins, 
conduzindo o caminho de volta para a presença de Deus. E 
enquanto ele reza e os sacerdotes estão ao redor do templo 
também orando ao mesmo tempo, uma espécie de círculo em 
volta do templo, um anjo desce e fica lá no véu trazendo uma 
mensagem de Deus como entrar na presença de Deus. "Deus vai 
descer entre vocês". 

  35:54  E em Mateus 3, você já leu: "O Reino de Deus está próximo". 
Quero dizer que Deus está na Terra. Quero dizer que você está 
na presença Dele, por assim dizer. Ele está aqui. E é isto que o 
anjo Gabriel traz aquela mensagem: "Antes do véu, eis como 
você vai entrar na presença de Deus". E Zacarias não tem a fé 
para aceitá-la plenamente ali. Ele não pode falar e se torna este 
símbolo de apostasia que você não pode receber mensagens 
divinas a menos que você esteja disposto a ouvi-las e 
compartilhá-las. E no momento em que ele é capaz de 
compartilhá-la na cerimônia de circuncisão de João Batista de 
oito dias no que é chamado de bris destes dias, no momento 
em que ele é capaz de compartilhar isso e tem fé para 
compartilhar, sua boca está aberta e isso se torna, eu diria, a 
primeira revelação da dispensação do meridiano dos tempos. 
Trazido de um anjo no templo, no véu, a um ouvinte e depois 
levado adiante. E isso se abre primeiro com a fé de Elisabeth, 
mas depois, à medida que avança, isso abre esta nova 
dispensação. 
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  36:57  E há algo mais claramente que está acontecendo. Ele é 
ordenado por um anjo de Deus na época em que ele tinha oito 
dias de idade para este poder. Fomos além do que você estava 
apontando para lá, John, mas... 

John Bytheway:  37:07  Estou tão feliz que você tenha falado sobre isso. E eu acho que 
o que você acrescentou sobre Josefo e a popularidade de João, 
quero dizer, se você pode imaginar alguém que está cheio do 
Espírito Santo desde o ventre de sua mãe, isso será um 
professor poderoso. E não é de admirar que as multidões o 
seguissem e Josephus comentasse sobre ele. Mas não é a 
maneira normal de alguém ser ordenado aos oito dias de idade, 
mas João Batista era tudo menos comum. Eu só achei 
interessante se nós víssemos a linha de autoridade de João 
Batista, é um pouco diferente do que poderíamos esperar. 

Dr. Shon Hopkin:  37:40  E se esta é sua ordenação ao que nós pensaríamos... 

John Bytheway:  37:44  Foi uma ordenação sacerdotal ou foi uma... 

Dr. Shon Hopkin:  37:46  Certo. Ele é ordenado a este poder de qualquer maneira. 

John Bytheway:  37:49  ou sua missão. 

Dr. Shon Hopkin:  37:50  Mas este é um momento muito poderoso quando ele, ainda 
muito jovem, está preparado para esta futura missão que ele 
vai cumprir. E eu gosto do que você leu no Dicionário da Bíblia 
sobre ele ser uma espécie deste exemplo quintessencial do que 
significa ser um portador do sacerdócio. Ele representa o poder 
do que Deus tem tentado fazer entre seus filhos e depois 
prepara o caminho como então, eles, ele então prepara o 
caminho. Muito bem. Voltaremos então a Mateus 3? Já estamos 
conversando há algum tempo. Estamos passando por dois 
versículos. Isto é o que está certo. 

John Bytheway:  38:27  Tenho um pouco de Isaías. Isaías chegando até aqui. 

Dr. Shon Hopkin:  38:30  Nós fazemos. Está chegando. Primeiro, deixe-me dizer 
brevemente, versículo 1, pregando no deserto da Judéia. Há 
dois locais diferentes de batismo tradicional. Um deles, 
provavelmente é apenas tradicional porque é realmente bonito 
e fica no norte, perto da Galiléia, bem na entrada da Galiléia, 
onde está o rio Jordão. O outro, porém, é provavelmente mais 
provável e fica perto de Jerusalém e é muito deserto, muito 
selvagem. 
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  38:55  Se você pensar em Isaías que estamos prestes a ler 
proclamando: "Você vai voltar, eu vou trazê-lo de volta através 
do deserto". Vocês vão redimir a terra", há ecos de redenção ali 
mesmo que acabamos de ler. "Oh, ele está no deserto" como 
uma coisa técnica. Sim. E estamos falando de: "Vou levá-lo 
através do deserto seco a lugares sagrados". Vou levá-lo de 
volta a uma relação santa". Bem, este é João Batista. Ele é como 
aquele que está preparando o caminho para o retorno. E isso é 
o que Isaías está prestes a dizer. Antes, porém, continuo 
dizendo que, antes de chegarmos ao versículo 3, vamos gastar 
um momento com esta palavra arrependimento, que então a 
conotação para esta palavra em grego, que é... Vamos ver. Acho 
que é metanoeo, isso é correto? Sim, metanoeo. E se estou 
pronunciando mal isso, me perdoe. John e Hank, não fiquem 
chateados comigo. 

Hank Smith:  39:55  Tentaremos não o fazer. 

Dr. Shon Hopkin:  39:57  Mude a opinião de alguém. Mudar de idéia. Você estava 
pensando nas coisas de uma maneira. Agora pense nelas de 
outra maneira. Mude seu ponto de vista, mude a maneira como 
você vê as coisas. E se você pensa no trabalho missionário ou se 
você pensa no espírito trabalhando com você e como você pode 
estar vendo as coisas de uma maneira, e então seu coração vai 
mudar, seu coração vai suavizar. 

  40:22  Não esqueçamos, enquanto interagimos com os outros, o modo 
como Deus interage conosco. Sei que houve momentos em que 
só estou vendo as coisas de uma certa maneira. Isso não prevê 
que vou vê-las da mesma maneira depois que o espírito de Deus 
tocar meu coração. E para aqueles que amamos, que você acha 
que eles nunca vão ver as coisas de uma maneira diferente, eles 
estão muito envolvidos nesta visão de mundo, e então quando 
Deus toca o coração. Portanto, acho que há motivos de sobra 
para ter esperança, para exercer fé, tanto para nós mesmos e 
para nossas próprias fraquezas como para aqueles que 
amamos, para mudar a mente de alguém. Deus é muito 
poderoso para nos ajudar a ver o mundo de novo, para vê-lo de 
forma diferente. 

Hank Smith:  41:05  Eu amo isso. É a primeira palavra que ouvimos de John, certo? 

John Bytheway:  41:08  Certo. 

Hank Smith:  41:09  A primeira palavra, arrepender-se. 

Dr. Shon Hopkin:  41:11  Sim. 
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John Bytheway:  41:11  E eu tenho usado isso nas aulas para apenas colocar a palavra 
arrependimento em um grande slide e dizer: "Tudo bem, qual é 
a primeira coisa em que você pensa? Porque amo o Dicionário 
da Bíblia, é uma definição tão boa, uma nova visão sobre Deus, 
sobre si mesmo e sobre o mundo. E porque eu acho que às 
vezes temos o tipo de sentimento de repreensão com a palavra 
arrependimento. E uma nova visão sobre Deus, sobre si mesmo 
e sobre o mundo. Essa é uma bela definição. Presidente Nelson, 
há uma palestra chamada Arrependimento e Conversão da 
Conferência Geral em abril de 2007 e ele disse: "Quando Jesus 
disse arrependimento, seus discípulos registraram esse 
mandamento na língua grega com o verbo...". Agora como você 
disse isso? Metanoeo. 

Dr. Shon Hopkin:  41:54  Sim. Bom. Você provavelmente fez isso melhor do que eu fiz. 

John Bytheway:  41:59  O Presidente Nelson disse que esta palavra poderosa tem um 
grande significado. Nesta palavra, a meta prefixada significa 
mudança, como metamorfose ou algo assim. O sufixo se refere 
a quatro importantes termos gregos nous, N-O-U-S, que 
significa a mente, gnose que significa conhecimento, pneuma 
que significa espírito e não, que significa respiração. Assim, 
quando Jesus disse arrependimento, ele nos pediu para mudar 
nossa mente, nosso conhecimento e nosso espírito. 

Dr. Shon Hopkin:  42:28  Uau. Isso é muito bom, John. Eu adoro isso. 

Hank Smith:  42:32  Sim. 

Dr. Shon Hopkin:  42:33  O arrependimento sabe bem. Eu já disse muitas vezes minha 
experiência, e talvez haja um momento em que o desespero é 
mais escuro às vezes na vida em que você não sente aquele raio 
de esperança. Mas minha experiência tem sido eu sei que é o 
verdadeiro arrependimento. E só estou falando por mim mesmo 
aqui porque me parece doce. Talvez haja algo que venha antes 
que eu possa identificar um pouco mais. Mas certamente 
quando é que sou horrível e ninguém pode me amar e eu 
cometo tantos erros que sou apenas um perdedor, para mim 
que não tem o sabor certo. Sinto-me bem quando há isto: "Oh, 
eu fiz mal e vejo isso". E é num sentido devastador, mas em 
outro sentido é cheio de esperança porque está cheio de fé em 
Deus, que Deus me ama e está me ajudando a vê-lo porque 
quer que eu seja mais feliz, porque quer que eu mude de idéia e 
veja as coisas com mais precisão. E isso só tem a ver com 
alegria. Pode exigir sacrifício com certeza, que é tão alegre ver o 
mundo de novo. Bem, eu amo o que você acabou de 
compartilhar, John, que foi realmente poderoso. 
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John Bytheway:  43:38  Bem, é o Presidente Nelson. E Elder Holland disse... O que foi, 
Hank? Arrependimento é talvez a palavra mais esperançosa e 
encorajadora em todo o vocabulário cristão. É que temos uma 
chance, que essa opção está lá e que ela está lá repetidamente. 
Há muitas saídas no caminho do pacto, mas também há muitas 
saídas em rampa. 

Dr. Shon Hopkin:  43:59  Sim, acho que já compartilhei isto antes quando estive com 
você. Eu não sei de quem eu recebi isto ou se o espírito trouxe 
isto à minha própria mente ou não, mas esta idéia de que o 
arrependimento cuida do meu passado, os convênios cuidam do 
meu futuro, e tudo isto é cheio de esperança. Por causa da 
Expiação de Cristo, eu não sou definido por ontem. Não é que 
ontem não exista, mas a Expiação pode transformar ontem e 
hoje. 

  44:24  Outra forma de dizer isso é o Pool de Bethesda, o homem que 
está esperando há 38 anos. Bem, a evidência passada de 38 
anos de provas não é um indicador preciso do que lhe 
acontecerá neste dia. Quando Deus está envolvido, tudo muda. 
E assim 38 anos: "Não, isto não vai dar certo". E então Cristo 
aparece. A evidência de ontem não é um indicador exato do que 
Deus é capaz de fazer em sua vida e em minha vida hoje. 

  44:56  Quero dizer, não sei se tudo isso está embutido na palavra 
arrepender-se, mas de certa forma está. Não se diz a alguém 
que se arrependa se realmente não houver a capacidade de 
lavá-lo. E então ele tem esta ordenança de lavar. Lavar limpo e 
seguir em frente e ser uma nova alma novamente. E como sou 
grato pelo arrependimento diário, como falou o Presidente 
Nelson, pela oportunidade de tomar o sacramento 
semanalmente, por ordenanças que me ajudaram a me 
reconectar e renascer, por assim dizer, de novo e de novo e de 
novo. 

Hank Smith:  45:26  Acho que eu estava em algum lugar em minha adolescência 
quando me ocorreu que o arrependimento era mais sobre ver 
seu valor, seu valor infinito, e aprender a fazer escolhas que 
correspondessem a esse valor infinito. Era muito edificante, 
muito enobrecedor. Talvez eu não tenha feito uma escolha que 
correspondesse ao meu valor. E a diferença entre aqueles dois, 
meu valor e o valor daquela escolha talvez tenha sido tão forte 
que você quer subir e quer alcançar seu valor. 

Dr. Shon Hopkin:  46:02  Eu adoro isso. Eu concordo plenamente. E me perdoe por 
interromper um pouco. Você me deixou entusiasmado. Estamos 
prestes a ir para Isaías 40, é disso que ele vai citar. Mas há outro 
espaço em Isaías que vou mencionar para aqueles que estão 
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ouvindo. Você deveria voltar e olhar em algum momento para 
Isaías 55. Estamos familiarizados com: "Meus pensamentos são 
mais altos que seus pensamentos e meus caminhos do que seus 
caminhos". Provavelmente estou citando isso um pouco errado. 
Mas muitas vezes pensamos: "Bem, Deus sabe melhor do que 
nós". Precisamos nos submeter ao Senhor". Bem, e isso é 
verdade. Isso parece um pouco pesado, talvez. E isso é bom 
porque precisamos nos submeter ao Senhor. Mas se você 
continuar lendo esses versículos e ainda assim continuar indo 
ao versículo 12, eis o que ele está dizendo. Deixe-me apenas lê-
lo para você muito rapidamente para que não esteja citando 
mal aqui. 

  46:46  Portanto, se você olhar para Isaías 55, e então eu vou levá-lo 
para outro lugar em Isaías aqui em apenas um momento. Eu 
gosto de Isaías. Portanto, versículo oito: "Pois meus 
pensamentos não são os seus pensamentos". Nem os vossos 
caminhos, meus caminhos, diz o Senhor". E depois veja a 
conclusão disto. "Pois vós saireis com alegria e sereis guiados 
pela paz". Ele passa por todo este processo de pensamento 
sobre as chuvas que caem e elas fazem seu trabalho e "Meus 
pensamentos são mais elevados do que os vossos 
pensamentos". 

  47:14  E é disto que você está falando, Hank. Não é: "Ei, você é mau, 
então pense melhor nas coisas". Embora às vezes só precisemos 
pensar melhor sobre as coisas. É uma alegria. "Você não 
entende", Deus está dizendo. "Você acha que não vai 
conseguir". Estou lhe dizendo que sei melhor do que você. Eu 
tenho poder e vou trazê-lo à tona com alegria". E vós sereis 
levados adiante com paz. É assim que meus pensamentos são 
mais elevados do que seus pensamentos. Eu os vejo 
corretamente e vocês repetidas vezes, não o fazem. Portanto, 
arrependam-se. Veja-se através de meus olhos. Vede a vós 
mesmos novamente. Veja a si mesmo de novo. Deixe seu 
coração ter esperança novamente, que seu Deus o ame". Eu 
amo esse espaço em Isaías. Você me deixou tão excitado que eu 
o interrompi, Hank. Obrigado, Hank. 

John Bytheway:  47:59  Uau, isso é ótimo porque acho que às vezes olhamos para esse 
verso só por si só, só porque estamos tendo um julgamento. 
"Bem, eu acho que os caminhos de Deus são mais altos que os 
meus" ou algo assim. 

Dr. Shon Hopkin:  48:09  E justo, certo? 

John Bytheway:  48:10  Sim. Sim, claro. E funciona, mas você sairá com alegria. 
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Dr. Shon Hopkin:  48:14  E seja levado adiante com a paz. Ah, então aqueles de vocês, de 
nós que hoje se sentem um pouco sobrecarregados, a 
mortalidade tende a fazer isso. Deixem seu coração ver isso 
novamente. Deixem seu coração brotar e esperem novamente 
que saiam com alegria. 

  48:34  Tudo bem. Agora, enquanto estamos aqui em Isaías, vamos em 
frente e vamos lê-lo aqui em Isaías. Eu irei em frente e lerei. E 
então quando voltarmos a Mateus 3, talvez Hank, podemos 
passar o bastão para você. Assim, Isaías 40, versículo 3. E a 
propósito, isto inicia uma nova seção de Isaías. Foi assim que 
Handel escolheu iniciar o Messias. Estamos mais familiarizados 
com quando ele cita Isaías 9:6, "Maravilhoso conselheiro". 

John Bytheway:  48:59  (cantando). 

Dr. Shon Hopkin:  48:59  Eu esperava poder fazer com que John explodisse a canção lá, 
John. 

Dr. Shon Hopkin:  49:03  Missão cumprida. Isto se encaixa muito bem no que estamos 
dizendo, porque acho que às vezes pensamos em João como 
este profeta combativo. Ele tem tudo a ver com 
arrependimento e fogo do inferno, e condenação. Mas veja, a 
seção de que estamos falando, arrependimento, "Confortai meu 
povo". Versículo 2, "Falai confortavelmente a Jerusalém". Sua 
guerra está cumprida, sua iniqüidade é perdoada. Ela recebeu a 
mão do Senhor em dobro por todos os seus pecados". E então 
aqui está a voz: "A voz daquele que chora no deserto", é o que 
diz João: "Preparai o caminho do Senhor". Fazei direito no 
deserto uma auto-estrada para nosso Deus". Então vamos 
voltar a Mateus 3. E então Hank, você estaria disposto a fazer os 
versículos 3? E vamos em frente fazer os versículos 3 e 4. 

Hank Smith:  49:52  "Porque este é aquele de quem o profeta Isaías falou, e este é 
Isaías, dizendo: 'A voz de um que chora no deserto, preparai o 
caminho do Senhor'". Endireitai seu caminho". E o mesmo João 
tinha sua acusação de pêlos de camelo e um cinto de couro 
sobre seus lombos e sua carne eram gafanhotos e mel 
silvestre". 

Dr. Shon Hopkin:  50:12  Bom. Muito bem, então vamos fazer uma pausa lá. O gafanhoto 
é o único inseto que é kosher segundo a Lei de Moisés. E as 
pessoas em Qumran, comeram gafanhotos. Eles falam sobre 
gafanhotos. Pode-se cozê-los, fritá-los, fervê-los. É um tipo de 
coisa muito selvagem. E depois, é claro, ele está vestido de uma 
maneira, e a maneira como ele é descrito aqui é: "Dá ecos de 
Elias". E o interessante sobre Elijah, lembre-se, é o que Malachi 
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profetiza: "Ei, Elijah vai vir". E é por isso que eles perguntam: 
"Você é Elijah? Você é o preparador do caminho?" 

  50:46  E há no grego, é claro, Elias vai soar como Elias que sai no grego 
anglicizado. E assim você tem Elias é Elias. Isso é sempre o que 
é. É a forma grega de Elias. Mas então esta idéia de um ser Elias, 
ou um Elias. Mas Joseph Smith usou o termo como esta forma 
grega, e Elias sendo um preparador do caminho. Bem, Elias é 
um preparador do caminho. E João Batista vai dizer: "Bem, sim, 
eu sou Elias". Eu sou um preparador do caminho. Eu sou aquele 
que está vindo". E então, claro, nos últimos dias, Joseph Smith é 
um Elias para Jesus Cristo. 

  51:28  Pode-se dizer que em outro sentido, Oliver Cowdery, Sidney 
Rigdon é quase como João Batista com José. Mas José, no 
sentido mais poderoso, penso eu, é o Elias para Jesus Cristo. E 
cada um de nós, eu diria, somos chamados a ser os 
preparadores do caminho e aqueles que fazem o caminho reto. 
Agora, se um rei está vindo e tem sua comitiva e vem visitá-lo, o 
que aconteceria é que as pessoas iriam antes e se certificariam 
de que o caminho estivesse preparado e preencheriam 
pequenos divórcios ou vales e derrubariam as coisas para que 
os animais e a multidão, o grupo que está com o próprio rei, 
pudessem ir adiante sem ferimentos. Assim, eles endireitavam 
o caminho e preparavam e nivelavam o caminho para o rei. É 
quase como estender o tapete vermelho. "Então eu sou um 
preparador do caminho. Estou me certificando, se vamos agora 
aplicar isto um pouco, quando Cristo vier, o caminho está 
preparado". Ele tem um povo preparado para recebê-lo, que a 
mensagem já foi divulgada. 

  52:35  E o cristianismo tem sido isso de maneira poderosa e a 
restauração do evangelho, que não poderia... Deus pode fazer o 
que quiser, mas isso não poderia ter ocorrido sem tudo o que 
veio antes. Mas então Deus é capaz de restaurar o evangelho 
nos últimos dias. E então nosso objetivo enquanto enviamos 
missionários, eu tenho um filho, nosso filho mais novo acabou 
de entrar no MTC na última quarta-feira. 

John Bytheway:  52:59  Oh. 

Dr. Shon Hopkin:  52:59  Ele está se dirigindo para a Nova Zelândia. Sim, está se sentindo 
um pouco estranho em minha casa esta semana. Eu sempre fui 
o cara que ficava acordado até tarde com as crianças e agora 
chegamos às 23:00h e eu pensei: "Espere, quem sou eu? Qual é 
o meu trabalho? Eu não sei qual é o meu trabalho agora". 

Hank Smith:  53:11  Um pouco de crise de identidade. Sim. 
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Dr. Shon Hopkin:  53:14  Um pouquinho, sim. Então João é quem vai preparar o caminho 
para que haja um povo e alguns de seus apóstolos venham 
diretamente daqueles que ouviram e foram persuadidos pela 
mensagem de João Batista. 

John Bytheway:  53:28  Adoro esta idéia de um precursor. Quando minha esposa e eu 
casamos pela primeira vez, compramos um Toyota 4Runner 
quando as crianças começaram a vir e eu pensei: "Vamos pegar 
uma placa que diga Elias". E quando passamos de carro, as 
pessoas dizem: "Ah, eu entendo". Elias era um 4Runner". 

Hank Smith:  53:45  Sempre ensinando, John. Sempre ensinando, sim. 

John Bytheway:  53:51  Por favor, junte-se a nós para a segunda parte deste podcast. 
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John Bytheway:  00:01  Bem-vindo à Parte II com o Dr. Shon Hopkin. Mateus capítulo 3, 
Marcos capítulo 1, e Lucas capítulo 3. 

  00:10  Você se lembra de Hank no Antigo Testamento, quando Jesse 
deveria ir buscar um novo rei? 1 Samuel capítulo 8, o Senhor 
diz: "Eles não o rejeitaram". Eles me rejeitaram, mas diga a eles 
como são seus reis. Ele vai pegar suas filhas e fazer-lhe 
confeitarias. Ele pode pegar seus filhos e fazê-los correr diante 
das carruagens do rei". E isso me fez lembrar disso, Shon, 
quando você disse isso, que eles serão precursores para 
desimpedir o caminho, tirar as pedras e preencher os divots. 
Mas eu amo o símbolo disso. Portanto, tornar o caminho reto 
significa ser um precursor. 

Dr. Shon Hopkin:  00:42  Não iremos lá, mas estou olhando para Luke capítulo 1, 
versículo 17. "Ele irá diante dele", este é João Batista, "no 
espírito e no poder de Elias para converter os corações dos pais 
aos filhos". Então note que João Batista não está dizendo, 
embora ele se vista mais ou menos dessa maneira e é descrito 
no evangelho de Mateus nestes termos que lembram Elias, de 
Elias, e ele vai no espírito e poder de Elias. É sobre isso então 
que Joseph Smith vai falar. 

  01:09  Deixe-me ler-lhe algo de Joseph Smith sobre o espírito de Elias. 
Portanto, isto é dos ensinamentos do profeta Joseph Smith. 
Muitos de nós reconhecemos isso como o velho livro azul que 
eu amava e que tinha compilações de Joseph Fielding Smith, 
páginas 335 a 336. "O espírito de Elias é preparar o caminho 
para uma maior revelação de Deus, que é o sacerdócio de Elias 
ou o sacerdócio para o qual Aarão foi ordenado". E quando 
Deus envia um homem ao mundo para se preparar para um 
trabalho maior, segurando as chaves do poder de Elias, ele foi 
chamado de Doutrina de Elias mesmo desde os primeiros 
tempos do mundo. A missão de João limitava-se à pregação e 
ao batismo, mas o que ele fazia era legal. Quando Jesus Cristo 
veio a qualquer dos discípulos de João, ele os batizou com fogo 
e com o Espírito Santo". Você pode ver a conexão lá com o que 
estamos lendo aqui e com o que estamos trabalhando para 
chegar, que é o batismo". 
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Hank Smith:  01:55  Expliquei isso à minha filha outro dia quando ela disse: "Bem, 
qual é exatamente o papel de João Batista"? E eu disse: "Bem, 
pensem nisso à medida que ele conseguir uma conta Instagram 
que receba um par de centenas de milhares de seguidores. E 
quando Jesus aparece, ele entrega essa conta Instagram a Jesus, 
dá-lhe a senha e diz: 'É toda sua, tire-a'". E ela disse: "Oh. Oh, 
está bem. Eu entendi". Então, um exemplo moderno de como 
John pode parecer hoje. 

Dr. Shon Hopkin:  02:19  Eu adoro isso. E ela diz: "Eu entendo, pai", porque é isso que... 

Hank Smith:  02:21  Sim. "Eu entendi". 

Dr. Shon Hopkin:  02:22  E honestamente, deixe-me apenas dizer que, como santos dos 
últimos dias, para mim o objetivo é, portanto, se eu sirvo como 
bispo e não há problema em querer ser o melhor bispo de todos 
os tempos, mas eu meio que me reorientei seguindo o exemplo 
de João Batista, ou pelo menos tentei reorientar para dizer: 
"Não, meu objetivo não é ser o melhor bispo ou o que quer que 
seja". Quero preparar o caminho para que o bispo que vier 
depois de mim seja o melhor bispo de todos os tempos". E há 
algo que se centra em nós que diz: "Eu tenho que ser o melhor". 
É sobre mim". Mas não, eu estou preparando o caminho para 
que tenhamos este crescendo, este aumento e não é sobre 
mim. Estou igualmente disposto a desaparecer para que, 
quando eu me for, todos não pensem: "Bem, este foi o 
verdadeiro bispo". Agora, temos o bispo seguinte". Não, ele vai 
estar em melhor posição para ter sucesso depois de mim. 

  03:14  E eu acho que é isso que todos nós queremos com nossos filhos, 
não é? Eu não quero ser melhor do que meus filhos. Quero 
preparar o caminho para que haja este crescendo que conduza 
à segunda vinda de Cristo. E ver nossos filhos irem além de nós 
é uma das maiores alegrias que podemos ter na vida. E eles o 
fazem com freqüência. E isso é algo que aprendi com João 
Batista, o preparador do caminho. 

Hank Smith:  03:40  Isso é lindo. Eu nunca pensei nisso. Isso é ótimo. Foi preciso ir a 
Israel para reconhecer o quão importante é o versículo 5. 
Depois fui até Ele, Jerusalém e toda a Judéia e toda a região ao 
redor da Jordânia. Não sei se na minha cabeça eu só O tinha 
perto de Jerusalém antes de ir para lá. E então vou para lá e 
penso: "Essa é uma longa jornada. Ir de Jerusalém até o rio 
Jordão, isso é um desperdício. E para dizer toda Jerusalém e a 
rotatória da região, este é um cara popular". Há muita gente 
indo por esse caminho de Jerusalém até Jericó, em direção ao 
rio Jordão. 
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John Bytheway:  04:14  É uma das coisas realmente divertidas naquela área é abaixo do 
nível do mar. 

Hank Smith:  04:20  Certo. É o lugar mais baixo do planeta. 

John Bytheway:  04:23  E assim obtemos este nível físico realmente literal de significado 
onde Jesus desceu abaixo de todas as coisas porque ele foi ao 
ponto mais baixo da terra para ser batizado e desceu abaixo de 
todas as coisas da maneira como foi tratado, da maneira como 
nasceu, mas mesmo para ser batizado desceu abaixo do nível do 
mar. 

Dr. Shon Hopkin:  04:43  Essa é uma grande visão. Esta é a única vez que o Messias, o 
Filho de Deus, vai ser batizado. E onde ele escolhe fazer isso? 
Literalmente o lugar mais baixo da Terra. Estou inventando isso, 
mas ele está pensando: "Certo, para onde vamos enviar Cristo? 
Bem, vamos enviá-lo para onde ele pode ser batizado no lugar 
mais baixo da terra para simbolizar essa descida e o que seu 
ministério vai significar e por onde ela vai começar". Isso é 
realmente ótimo. 

Hank Smith:  05:12  Sim. E para ter todas estas pessoas indo lá fora, esta deve ter 
sido uma cena e tanto que toda Jerusalém e Judéia e a região ao 
redor da Jordânia, todos estão indo lá fora para ouvir este cara, 
ele deve ter sido tão carismático e poderoso como orador e 
todos eles querem ser batizados por ele e até mesmo obter a 
atenção da liderança. 

John Bytheway:  05:31  Bem, sim. E por que isso seria? No versículo 7, "Mas quando ele 
viu muitos dos fariseus e saduceus". Você acha que eles 
estavam vindo para se arrepender ou para observar ou talvez 
ambos"? O que você acha? 

Dr. Shon Hopkin:  05:44  Agora estamos falando de um pouco de agitação, certo? Ele não 
tem medo de falar a verdade. E, a propósito, ele está falando na 
tradição clássica dos profetas onde há falantes da verdade e 
eles falam o que Deus quer que eles falem porque é isso que 
precisa ser ouvido. E por que ele está criticando esses líderes? 
Ele soa muito parecido com Isaías. Ele soa muito como Elias, 
onde diz: "Você realmente pisou no rosto do meu povo". Vocês 
estão esmagando meu povo". E ele vem para proteger os 
inocentes. Nós o vemos como sendo agressivo, e Ele é, mas eu 
quero que você pense nEle como protegendo os filhos de Deus. 
Ele está se levantando de forma humana, por assim dizer, para 
falar realmente por bondade e retidão. Há coisas muito sinistras 
acontecendo, senão ele não falaria desta maneira. 
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Hank Smith:  06:37  Shon, você já deve ter mencionado isso, mas talvez valha a pena 
bater de novo que, descendo ao Jordão, você acha que ele está 
relembrando um pouco do Antigo Testamento descendo ao 
Jordão e dizendo: "Olhe, vamos voltar aos dias de Josué e 
Moisés"? 

Dr. Shon Hopkin:  06:53  E eu mencionei esse tipo de êxodo selvagem da Babilônia de 
volta a Jerusalém, mas eu acho que tão bem dito é o êxodo 
quanto eles saem do mundo, portanto, saindo da água. E você 
se lembra que Josué ia trazê-los, por assim dizer, através do 
Jordão. Moisés os havia trazido antes através do Mar Vermelho, 
e agora Moisés: "Muito bem, agora vamos para a Terra 
Prometida". Eu quase gostei das imagens, mas são imagens e 
por isso podem significar... Não estou dizendo que esta é a 
interpretação correta, mas adorei que as imagens do Mar 
Vermelho fossem batizadas. E então, quando Josué os faz 
passar, agora estamos passando pelo véu para a presença do 
Senhor, falando de uma espécie de imagens do templo de 
Salomão. Mas aqui, e ele entra na presença do Senhor. Não 
queremos saltar muito rápido para o batismo, mas 
provavelmente precisamos chegar lá eventualmente, onde Deus 
vai aparecer. É para lá que este capítulo está nos levando. 

Hank Smith:  07:44  Eu amo isso, o Mar Vermelho, então separando o véu e vindo 
através dele, e aqui, a presença de Deus. 

John Bytheway:  07:50  É por isso que Moisés é um tipo tão forte de Cristo, conduzindo-
os para fora da escravidão física através das águas do Mar 
Vermelho. Uma maneira de ouvir isso é para o Sinai o tipo de 
templo da montanha, mas eles não iriam com ele, certo? Mas 
sendo esse mesmo tipo de Moisés um tipo tão forte, é isso que 
Jesus vai fazer. 

Hank Smith:  08:11  Assim, ele usa um verso para ensiná-los. Então Shon, seria justo 
dizer que João Batista, voltando para o Jordão, é como alguém 
hoje nos EUA voltando para Valley Forge ou voltando para 
Boston e indo para o Porto e dizendo: "Vamos voltar às nossas 
raízes". Vamos voltar ao que devíamos ser, o povo da Terra 
Prometida"? 

Dr. Shon Hopkin:  08:31  Oh, eu gosto muito disso. Sim, eles vão atravessar o Jordão. Era 
tudo uma terra, que você não precisava atravessar aquele rio, 
mas escolher aquele lugar para parar e fazer as coisas. E então, 
se você for falar sobre esse tipo de memória histórica, acho que 
isso é realmente poderoso, Hank. E então, é claro, temos todo 
tipo de outras coisas. Temos aqui a imersão ritual e este ritual 
de purificação, e agora isto é para o arrependimento e vai 
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acabar sendo para entrar neste relacionamento como povo de 
Deus. 

  09:00  Os estudiosos bíblicos debaterão sobre quando verão o início do 
batismo. Em algum momento houve imersões rituais para os 
prosélitos que pensaríamos como muito próximas do que é o 
batismo para trazer os gentios para o rebanho e eles debatem 
se podem ver isso cedo ou não. Mas é claro que temos algumas 
coisas em Doutrina e Convênios que falam sobre as ordenanças 
de batismo de lavagem como Doutrina e Convênios fala sobre a 
continuação do batismo. Como era exatamente isso ou como 
isso aconteceu ao longo de toda a história de Israel é realmente 
complicado, mas há claramente... Refiro-me aos símbolos de 
imersão e de purificação e então Ele fala de arrependimento e 
de ser perdoado, tudo isso está voltando um pouco para a base 
doméstica. É tudo redondo com simbolismo e significado para 
seus ouvintes judeus, eu diria. 

Hank Smith:  09:57  Parece ser algo a que eles estão acostumados. Pelo menos o 
fato de que eles não dizem: "O que você está fazendo? Por que 
você está batizando as pessoas"? Eles parecem estar um pouco 
acostumados a isso. Mas Ele é ousado com elas. Esta é a 
liderança de Seu povo e as coisas que Ele diz. 

Dr. Shon Hopkin:  10:10  De fato, quero dizer o versículo 10, mas primeiro vamos olhar 
para isto, o que será um verdadeiro desafio e realmente 
prefigura a mensagem de Cristo e depois o que vai acontecer 
com o ministério dos apóstolos após a ressurreição de Cristo? 
Vejamos o versículo 9. "Pensai em não dizer dentro de vós 
mesmos que temos Abraão para nosso Pai". Eu vos digo que 
Deus é capaz destas pedras para educar as crianças em Abraão". 
Ele está como que explodindo tudo e dizendo, assim como 
Abinádi faz com Noé. Não, você está perdendo isso. Voltemos 
aos 10 mandamentos é o que Abinádi faz. E ele diz: "Ouça, Deus 
pode fazer destas pedras". É sobre santidade, é sobre 
discipulado, como falaríamos sobre isso. Trata-se de buscar o 
Senhor com todo o coração. Você tem que mudar a maneira 
como você vê o mundo. Não se trata de dinâmica de poder. 

Hank Smith:  10:56  Quem é a sua genealogia, certo? 

John Bytheway:  10:58  Sim. Isto soa como uma coisa de genealogia e é divertido ver 
particularmente nos escritos de John onde ele fala em se tornar 
os filhos de Deus. E como um adolescente eu pensava: "Espere 
um minuto. Eu pensava que todos nós somos filhos de Deus", 
mas há uma espécie de incentivo para agir como tal. Se vocês 
são os filhos de Abraão, façam as obras de Abraão. Se você é 
um filho de Deus, aja como um filho de Deus, do tipo de coisa. 
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Dr. Shon Hopkin:  11:21  Às vezes acho que há quem sinta alguma perda: "Bem, se eu 
sair do tipo errado de família ou mesmo do tipo errado de 
genealogia". Acho que é muito reconfortante e acontece que é 
assim agora mesmo, mas é assim há bastante tempo. Se você 
olhar para nossos mais altos líderes da igreja, a Primeira 
Presidência e os 12 Apóstolos, a maioria deles saem de casa 
situações que têm seus próprios desafios. Talvez pais menos 
ativos, talvez um dos pais ou uma morte prematura. Alguns 
desafios reais. 

  11:53  Isso não significa que você tenha que sair de alguns desafios em 
sua vida inicial para que Deus o use, mas apenas diz que Deus 
pode usar todos nós. Trata-se de nós buscarmos o Senhor. 
Então Ele está tentando explodir todas essas coisas. E é 
persuasivo. As pessoas adoram isso. Ressoa com elas. Elas 
dizem: "Uau, esse cara está falando a verdade". Isto não é só 
assim. Ele está falando com minha alma e eles se reúnem para 
ouvi-lo, porque o sentem", eu diria. É persuasivo. Bem, ele vai 
continuar. Há aqui algumas imagens realmente ótimas sobre o 
versículo 10. E agora também o machado foi colocado na raiz 
das árvores. 

Hank Smith:  12:32  Isso é uma ameaça e tanto, não é? Quero dizer... 

Dr. Shon Hopkin:  12:35  Sim, ele não está dando nenhum soco. 

John Bytheway:  12:38  Eu amo essa imagem. Logo quando você vai cortá-la, a primeira 
coisa que você faz é: "Vamos ver, aqui é onde eu quero que ela 
bata". Você a coloca na raiz, e depois balança as costas. Isso é 
exatamente o que você faz. 

Hank Smith:  12:47  Bondade. 

John Bytheway:  12:48  E é do tipo: "Oh, isto está muito perto". 

Dr. Shon Hopkin:  12:51  E então você acerta cerca de 15 centímetros diferente de onde 
você planejou e o que não planejou. 

John Bytheway:  12:55  Sim, para onde você apontou. Você sabe que Hank adora falar 
de Jacob 5, mas é tão interessante a freqüência com que nas 
escrituras, as árvores são pessoas. Em Isaías, os cedros do 
Líbano cairão por um poderoso, mas Deus se tornará um 
lenhador e ele se tornará um cortador de árvores. Ele não está 
falando de desmatamento aqui, está? 

Dr. Shon Hopkin:  13:15  Sim, não. 
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John Bytheway:  13:16  Ele está falando sobre: "Vocês são as árvores e o machado é 
colocado na raiz". Isso é como: "Eu estou prestes a atacar". 

Hank Smith:  13:22  Sim, tipo: "Onde está sua boa fruta?" O que você disse, Shon? 
Ele não está dando nenhum soco. Eu gosto disso. Ele é muito 
ousado com seus líderes. 

Dr. Shon Hopkin:  13:30  Ele vai a uma árvore e você está falando sobre isso, Jacob 5, e as 
árvores são indivíduos. Acabamos de chegar no verso anterior 
de: "Ei, sua ascendência não vai salvá-lo". E então ele vai direto 
para o que ainda hoje usamos como uma espécie deste símbolo 
de genealogia. Ele diz: "Não, isto pode ser cortado em pedaços". 
Se você não está tirando o sustento das raízes, você já está mais 
ou menos separado das raízes. Portanto, vamos deixar isso 
claro. 

John Bytheway:  13:57  Ouvi dizer em algum lugar que as víboras, ao contrário de serem 
apenas cobras, víboras, um subconjunto de cobras, mas que as 
víboras são venenosas e que ele na verdade se refere a elas 
como não apenas cobras, mas venenosas. Sabemos pelas 
escrituras, na verdade é uma fonte de confusão, que as cobras 
também têm sido usadas para bons símbolos, como a serpente 
descarada. Mas que aqui, não são apenas cobras, mas são 
víboras. E comparar estes fariseus e saduceus como sendo 
venenosos é uma forte acusação de como João está falando 
sobre eles. Isso faz algum sentido? 

Hank Smith:  14:30  Sim, é verdade. Acho que eu ficaria muito desconfortável aqui 
porque simplesmente não gosto de conflitos. Então, para 
testemunhar esta pequena troca, eu seria: "Uau, ele está 
realmente dizendo algumas coisas fortes para estes caras". 

Dr. Shon Hopkin:  14:41  Isso é realmente ótimo. E eu adoro isso. Estive olhando para 
cima enquanto você estava falando. Echidna ou echidna, uma 
cobra, nossos textos não permitem a identificação de espécies, 
mas o termo normalmente sugere um venenoso. Vipera 
ammodytes, comumente conhecida como víbora da areia. Por 
isso, acho que você está no lugar certo. Podemos não saber isso 
com 100% de certeza, mas parece ser isso que ele está fazendo, 
uma serpente venenosa. 

Hank Smith:  15:06  Bondade. 

John Bytheway:  15:08  Oooh. E Hank, eu acho que você está certo. Quando você olha 
para um exemplo de coragem, você pensa em João Batista, não 
é mesmo? 
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Hank Smith:  15:14  Diante das multidões, nada menos, certo? 

John Bytheway:  15:16  Sim. 

Hank Smith:  15:16  As multidões estão lá, certo? Será que todas as multidões estão 
ouvindo isso e estão dizendo: "Uau". 

John Bytheway:  15:21  E oh, e qual é o exemplo que Jesus usa mais tarde? Tipo: "Sim, 
eu lhe responderei se você me responder". O batismo de João, 
foi de Deus ou dos homens?" E eles dizem: "Não podemos dizer 
isso". 

Hank Smith:  15:32  "Não podemos dizer isso". Sim, eles ainda têm medo de John 
depois de sua morte. 

John Bytheway:  15:34  Nós tememos o povo. "Oh, nós não te respondemos". E Jesus 
diz: "Bem, nem eu vos digo com que autoridade faço estas 
coisas". Adoro que Jesus volte a falar de João Batista depois que 
ele já se foi de qualquer maneira, 

Dr. Shon Hopkin:  15:44  Ele está preparando o caminho. 

Hank Smith:  15:46  Que grande conexão entre eles pensando que sua genealogia 
vai salvá-los e ele dizendo: "O Senhor pode cortar essa 
genealogia pela metade com a raiz da árvore". Eu nunca tinha 
visto isso antes. 

John Bytheway:  15:57  Ele pode mudar suas raízes e ramos. Para usar a linguagem 
Malachi, sim, suas raízes e galhos. 

Dr. Shon Hopkin:  16:03  Agora na forma profética clássica hebraica, ele é agressivo, mas 
olhe para ele, ele o torna positivo. Não lhe falta esperança. 
Então ele vai a uma espécie de ditado bem forte: "Ei, você tem 
que ver isto com precisão". Mas note a próxima coisa que ele 
diz: "Eu realmente o batizo com água e arrependimento". 
Vamos lá, venha ser batizado. Arrependei-vos. Venha e seja 
purificado. Mude. Adote uma nova maneira de ver o mundo. 
Mas aquele que vem depois de mim"... E ele está 
testemunhando de Cristo mesmo quando é batizado, está 
apontando para além de si mesmo uma e outra vez, "Aquele 
que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, e é ele que 
vai batizá-lo com o Espírito Santo e com o fogo". 

  16:49  Mas então, "Seu ventilador está em suas mãos". Ele irá purgar 
completamente seu piso". Acho que a maioria entende as 
imagens que estão sendo usadas ali. Há um joio que é moído 
enquanto se tenta separar o trigo do joio, e então você o joga 
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no ar e o vento vai soprar o joio porque o joio, na verdade, não 
tem substância, não tem valor. O que você quer é a cabeça de 
trigo. Você quer a fruta que realmente tem substância nela. E 
então, "Ele vai colher seu trigo para o celeiro". Essa é a imagem 
lá no versículo 12. 

Hank Smith:  17:21  Então, você está jogando para cima e o joio fica soprado 
enquanto o trigo volta para você. 

Dr. Shon Hopkin:  17:25  Exatamente. Mas do outro modo, você vai queimar e está lá. O 
palhiço ainda está para ser queimado. É o trigo que você quer. 
Portanto, há maneiras diferentes de fazer isso, mas você está 
separando o joio do trigo e depois juntando. O Presidente 
Nelson fala muito sobre a coleta, e temos João Batista logo no 
início do Meridiano dos tempos usando a imagem da coleta 
para a imagem do trigo. "Reunir o trigo para o celeiro". É muito 
bonito. 

Hank Smith:  17:54  Sim. Então ele é ousado, mas ainda assim ele lhes oferece uma 
oportunidade. 

Dr. Shon Hopkin:  17:57  Sim, está tingida de esperança, uma oportunidade como você 
disse. Você não tem que ficar onde está, mudar sua maneira de 
ver as coisas e depois vir e mostrá-las sendo batizado, descendo 
na água como ele diz para se arrepender. 

Hank Smith:  18:13  Agora chegamos a ele, o grande momento. 

Dr. Shon Hopkin:  18:15  Aqui estamos nós, estamos construindo para isso. Vamos ler 
todos os versos e depois podemos falar sobre eles. 

Hank Smith:  18:20  Sim, vamos fazer com que John faça uma pequena leitura. John 
tem uma grande voz de leitura. 

Dr. Shon Hopkin:  18:23  Verso 13. 

John Bytheway:  18:25  "Então vem Jesus da Galiléia ao Jordão e a João para ser 
batizado por ele, mas João o proibiu, dizendo: 'Tenho 
necessidade de ser batizado por ti, e tu vens a mim...". E Jesus, 
respondendo, disse-lhe: 'Sofre que assim seja agora, porque 
assim nos convém cumprir toda a justiça'. Então ele o sofreu". 

Hank Smith:  18:44  16, 17: "E Jesus, ao ser batizado, subiu diretamente para fora da 
água. E eis que os céus se lhe abriram e ele viu o espírito de 
Deus descendo como uma pomba e iluminando sobre ele. E eis 
que uma voz do céu dizia: "Este é meu filho amado, em quem 
me comprazo muito". 

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

Matthew 3; Mark 1; Luke 3 Parte 2 followHIM Podcast Página 9



Dr. Shon Hopkin:  19:03  Isto é tão crucial. Isto é tão crucial. Há todos os tipos de 
imagens que aprendemos e que, de certa forma, puxamos de 
diferentes lugares sobre o batismo, mas isto é bem no início do 
ministério de Cristo. Portanto, este primeiro 30 anos leva a este 
momento e é uma porta de entrada. E isso não acaba com nada. 
Não é a pedra de toque, o batismo não é. É o começo de um 
caminho. É o início de uma viagem, mas muda tudo aqui, aquele 
símbolo, aquele momento. 

  19:39  Então vamos falar sobre isso no Novo Testamento, mas antes 
de terminarmos, quero falar um pouco sobre isso na ordenança 
do batismo aqui na igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos 
Dias. Mas primeiro, vamos cavar um pouco nestes versículos. 
Certifique-se ao estudar isto, que você passe algum tempo com 
Néfi, em 2 Néfi 30, enquanto ele fala de Cristo, o sem pecado, 
que ainda cumpre a retidão para nos mostrar o caminho. Uma 
epístola aos hebreus vai fazer muito disso, onde Cristo está 
traçando um caminho. Ele está nos fortalecendo para esse 
caminho. Ele está nos mostrando o caminho, e está nos 
capacitando a caminhar sobre esse caminho. 

  20:19  Muitas vezes pergunto aos alunos: "Cristo precisava de 
batismo? E a resposta é: "Bem, não. Mas se Cristo não tivesse 
sido batizado, isso teria sido pecado, por assim dizer"? Bem, 
esse teria sido seu primeiro momento de rebeldia. Neste 
momento, ele poderia dizer: "Eu não preciso disto". Isto é 
alheio". E eu acho que às vezes as pessoas podem sentir que ao 
se reunirem no domingo, "Bem, estou indo bem". Por que eu 
preciso ir à igreja? Por que eu preciso me reunir aqui?" E outros 
sentem: "Não, eu preciso disto como um homem sedento 
precisa de água no deserto". Mas Cristo aqui está dizendo: 
"Sofre para ser assim". Eu amo meu pai e eu me submeto", por 
assim dizer. Este símbolo de lealdade, o símbolo da submissão, 
e é claro que é um símbolo de novo nascimento. 

  21:13  Então se você pensar na maneira como a terra começou, a 
maneira como é descrita em Gênesis 1 é que ela é um globo 
aquoso e então a terra emerge, certo? E se você pensar em 
imagens do sacrifício expiatório de Cristo, você tem ambos no 
Jardim do Getsêmani onde está o seu suor como grandes gotas 
de sangue. E assim você tem esta maldita água de suor e 
imagens de sangue. Você tem em sua crucificação, enquanto a 
lança vai para um lado, água e imagens de sangue. Você tem 
imagens de nascimento de seu sacrifício expiatório. E Cristo, o 
sem pecado, o perfeito, torna-se uma nova alma, por assim 
dizer. Isto é parte da crescente graça pela graça ou graça à 
graça, e é tão poderoso. É tão crucial que significamos nosso 
compromisso interior com um comportamento de santidade, 
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descendo à água. "Sofra que seja assim agora, pois assim nos 
faz cumprir toda a justiça". Então ele o sofreu". Este belo 
momento. 

  22:15  Joseph Smith falou, e você o vê no versículo 16, "Jesus, quando 
foi batizado, subiu direto para fora da água". Todos nós vimos 
representações como santos dos últimos dias que são um pouco 
sensíveis para nós quando Jesus desceu na água e depois ele 
não está imerso, mas há alguma outra forma. Isto é imersão que 
está sendo falado aqui. Joseph Smith falou sobre o significado 
desta palavra onde é para imergir ou mergulhar. Você está indo 
para a água. Joseph Smith diz o seguinte: "Não encontramos 
nenhum assunto tão quase ligado à salvação como o do 
batismo". Em primeiro lugar, porém, entendamos que a palavra 
batizar deriva do verbo grego baptizo, que significa imergir ou 
submergir. E isso nos borrifa do verbo grego brantizo, que 
significa dispersar por partículas. O evangelho exige o batismo 
por imersão para a remissão dos pecados, que é o significado da 
palavra na língua original, ou seja, enterrar ou mergulhar ou, 
como poderíamos dizer, mergulhar". 

  23:08  Você tem todos os tipos de doutrinas que são próximas e 
queridas ao coração do santo dos últimos dias, a importância do 
batismo, Cristo nos mostrando o caminho. Se mesmo o filho de 
Deus precisa cumprir toda a justiça ao ser batizado, então 
quanto mais nós? Pode haver um debate com alguns de nossos 
amigos protestantes: "Bem, é essencial para a salvação?". E em 
minhas discussões com eles, não que eu esteja ganhando a 
discussão ou algo parecido, quero dizer que nós dois vamos 
embora ainda vendo as coisas da mesma maneira, mas eu digo: 
"Bem, eles são uma exigência, e isso é sensível para alguns 
porque eles não querem que haja obras que nós...". 

John Bytheway:  23:45  Parece um trabalho que você tem que fazer ou algo assim. 

Dr. Shon Hopkin:  23:48  Mas ao mesmo tempo, se o batismo está disponível e eu digo 
não, então eu rejeito um presente que Deus está me 
oferecendo. E eu não posso ser salvo e rejeitar Deus ao mesmo 
tempo. Então começa a parecer um pouco para mim como se 
estivéssemos analisando o significado até agora, a ponto de eu 
não entender mais a diferença. Sim, Deus nos oferece este 
presente como os santos dos últimos dias o entenderiam, e 
precisamos aceitar para não rejeitar Deus, o amor de Deus, por 
assim dizer. 

Hank Smith:  24:18  Em preparação, passei algum tempo no Dicionário da Bíblia sob 
batismo, e há apenas algumas grandes declarações aqui que 
gostaria de compartilhar. Este é o último parágrafo. "O batismo 
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é uma ordenança muito sagrada que uma pessoa que a recebeu 
pode lembrar ao longo da vida como um lembrete do 
compromisso pessoal com Jesus Cristo". Mais ou menos 
naquele dia, eu comprometi minha vida. "Seu simbolismo é belo 
e suas conseqüências sempre tão desejáveis". Não é lindo? "Seu 
simbolismo é lindo e suas conseqüências sempre tão 
desejáveis". 

Dr. Shon Hopkin:  24:50  Bem, então por que não fazemos uma pausa e falamos um 
pouco sobre o batismo enquanto o experimentamos como 
aqueles de nós que são membros da igreja de Jesus Cristo dos 
Santos dos Últimos Dias? Há um versículo que eu sempre amei 
em Doutrina e Convênios 84 que diz: "Nas ordenanças do 
sacerdócio, o poder da piedade se manifesta". 

  25:11  Eu tinha uma experiência em minha missão, servi na Espanha. 
Não vimos muitos batismos durante minha missão ou naquela 
época, mas havia um batismo acontecendo e tínhamos 
convidado algumas pessoas que estavam aprendendo sobre a 
igreja para vir e ver o batismo. Bem, chegamos lá e era uma 
capela alugada. Eu estava acostumado a uma capela maior ao 
estilo americano e eles tinham uma espécie de piscina com 
pequenas escadas com degraus de metal que estava lá para o 
batismo. Foi assim que eles a montaram. Lembro-me de estar 
distraído porque estava um pouco envergonhado com o 
aspecto que tinha. E as crianças pequenas, como costumamos 
fazer, eram convidadas para a frente desta bela cerimônia, 
desta bela ordenança. No final da portaria, as crianças 
começaram a aplaudir e disseram: "Faça isso de novo". Faça-o 
de novo". E eu dizia: "Oh meu Deus!". Oh, meu eu de 19 anos 
estava se sentindo um pouco envergonhado por não ser um 
pouco mais grandioso, por assim dizer. 

  26:08  E então olhei para aqueles que eu havia convidado e eles 
estavam chorando e percebi que eu havia perdido totalmente. E 
foi tão rápido. Há todo este acúmulo, e então você está imerso 
e depois sobe. Um de meus amigos batistas, o Pastor Brian Reed 
é seu nome, e ele acabou entrando na igreja, teve que desistir 
de seu pastorado naquele momento e entrar na igreja, e ele 
realmente me pediu para ser eu quem o batizou. Eu não o 
coloquei sob a primeira vez. Tivemos que fazer isso duas vezes e 
ele disse: "Tudo bem, Shon. Isso me deu mais tempo para 
apreciar o que estava acontecendo". É tão rápido, mas é uma 
porta de entrada. É uma porta. 

  26:45  E se você pensa no que está acontecendo, se você pensa nas 
águas do batismo quase como um véu e você está entrando 
nelas e Paulo diz que simboliza a morte do velho homem e 
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então o novo homem renasce e então nós emergimos e a 
próxima coisa que acontece no batismo de Cristo que acontece 
nos últimos dias são os batismos, nos batismos de hoje é o dom 
ao Espírito Santo que é dado. Você entra na presença de Deus. É 
poderoso, é sagrado. Você tem até mesmo a forma como nos 
estabelecemos na fonte batismal com aqueles querubins, por 
assim dizer, guardando o caminho para a presença de Deus. Eles 
querem que você entre, mas estão dizendo: "Temos que fazer 
isso direito". Oh, um dedo do pé flutuou para cima. Estamos 
apenas tentando fazer da maneira que Deus indicou. Bem, 
vamos fazer isso de novo". 

  27:26  E então você chega à presença de Deus, e é exatamente isso 
que vemos acontecer aqui. E é tão poderoso. É a mudança da 
vida. Meu filho que acaba de iniciar sua missão, somos todos 
diferentes, mas posso me lembrar do dia em que fui batizado e 
às vezes as pessoas não conseguem. Meu filho se lembra 
depois. Ele não tinha certeza se se sentia muito especial com o 
batismo, mas depois que as mãos foram colocadas sobre sua 
cabeça e lhe foi oferecido o dom do Espírito Santo e então ele 
fala sobre minha avó se levantar para falar e dar seu 
testemunho e ele disse: "Nunca me senti assim antes". E então, 
como ele nasceu testemunho disso em anos posteriores, isso 
volta para ele e o espírito reafirma que isso é real. Nas 
ordenanças do sacerdócio, o poder da piedade é manifesto. 

John Bytheway:  28:10  Oh, isso é bom. 

Dr. Shon Hopkin:  28:12  Então, se você pensar neste portal para abrir o caminho e então 
é assim que ele funciona para o próprio Cristo... E isto é 
poderoso. Eu não sei. Vocês dois, algum pensamento de sua 
própria experiência batismal ou com os membros de sua 
família? 

John Bytheway:  28:26  Eu adoro a idéia de um novo começo e a idéia de um novo 
nascimento. Às vezes podemos dizer que o batismo é nascer de 
novo, mas acho que o batismo é mais, pelo que entendi, um dos 
eventos no processo de nascer de novo, que nascer de novo é 
um processo. O Élder Christofferson e o Élder Bednar já falaram 
sobre isso. E o batismo é um tipo de evento, mas... É divertido 
ler Alma 5 onde ele diz: "Meus irmãos da igreja, vocês nasceram 
de Deus?". E ele diz: "Vocês foram batizados, mas não nasceram 
de novo". E que isso faz parte do início desse processo. 

  29:01  Mas eu amo que é como o sacramento, este tipo de símbolo 
físico exterior que nós fazemos, mas há um grande significado 
nele. Como você disse, é um novo começo para renascer e 
recomeçar. E como você mencionou Paulo, é como se o velho 
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homem do pecado estivesse enterrado e você andasse em 
novidade de vida. E é um símbolo tão exterior. E penso apenas 
no passado, nem todos eram alfabetizados, mas eles podiam ser 
ensinados por estes símbolos e podiam ver o poder da piedade 
nos símbolos como você mencionou. 

Dr. Shon Hopkin:  29:34  Adoro que você nos tenha levado à Alma 5. Se você pensar em 
outra coisa, ele diz: "Se você sentiu vontade de cantar a canção 
do Amor Redentor, você pode sentir isso agora? Bem, então 
pense em um precedente do Antigo Testamento, pois é depois 
que eles vieram pelo Mar Vermelho e estão do outro lado, a 
canção de Miriam ali, esta canção de: "Estou salvo". Eu vim do 
Egito. É milagrosa. Como isso poderia ter acontecido"? E esta 
canção de "Redeming Love". E repare, é logo depois de quê? 
Paulo descreve como um símbolo do batismo da vinda através 
do Mar Vermelho e para cima e para fora do outro lado, e eles 
cantam o que eu pensaria como a canção do Amor Redentor. E 
então ele pensa: "Mas então você se põe de volta em cativeiro. 
Eu te redimi, mas você continua voltando". Cante essa canção 
novamente. E sou tão grato que o sacramento... São estes 
momentos em que temos estas crenças internas e depois as 
agimos com comportamentos de santidade com nossos corpos 
físicos, que Deus nos deu. 

  30:30  Ficarei como testemunha e é pessoal. É entre mim e Deus. Nós 
fazemos ordenanças. Tendemos a fazê-las em espaços muito 
públicos porque é como marcar nosso umbral da porta. Isto é o 
que eu sou. Eu sou como João Batista. Não me sinto 
envergonhado com isso. Participarei desta ordenança porque 
sou testemunha de Deus e estou usando meu corpo para 
cimentar minha crença, de modo que eles se tornem gravados 
em minha própria alma, por assim dizer. 

  30:59  Não vou apenas segurar aqui ou aqui dentro. "Vou atuar em 
comportamentos de santidade". Esses são momentos de 
mudanças poderosas. E eles têm que ser replicados em outros 
lugares no estudo das escrituras e na oração e em 
comportamentos religiosos pessoais privados, mas essas 
ordenanças são portais poderosos que nos ajudam a nos 
conectarmos com nosso Deus que, como santos dos últimos 
dias, acreditamos, é claro, que é um ser físico/espiritual ele 
mesmo. E Ele alcança através do véu para se conectar conosco e 
nos ajudar a nos tornarmos como Ele é. 

John Bytheway:  31:31  Obrigado. 

Hank Smith:  31:32  Há um grande versículo em Moisés 6:59 onde o Senhor fala em 
renascer. Ele diz: "Vós nascestes neste mundo pela água, 

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

Matthew 3; Mark 1; Luke 3 Parte 2 followHIM Podcast Página 14



sangue e espírito, e vos tornastes do pó uma alma viva". Mesmo 
assim, vós deveis nascer de novo no reino dos céus, da água e 
do espírito e ser purificados pelo sangue, mesmo o meu sangue 
gerado somente por mim". 

  31:56  Você falou antes, Shon, sobre imagens de nascimento. Há 
muitas três coisas quando um bebê nasce, eu já vi isso 
acontecer com meus próprios filhos nascendo. Há muito 
sangue, há muita água e há muito espírito. O Senhor parece 
estar dizendo: "Nós íamos fazer isso de novo". Você vai nascer 
da água, você vai ficar totalmente imerso na água". Você vai 
receber o dom do Espírito Santo, mas desta vez não será o 
sangue de sua mãe que lhe dará vida. Vai ser o meu sangue que 
te dará a vida". 

  32:25  Eu sempre gostei desta conexão porque no dia em que meus 
filhos nasceram, eu me lembro daquele dia. E sim, ainda havia 
muita coisa por fazer. Definitivamente não era um ponto final, 
era um ponto de partida. Ainda faltava muito crescimento. Mas, 
homem, aquele dia em que eles se tornaram nossos é um dia 
especial. E penso no batismo da mesma forma, que o Senhor 
olha para este novíssimo membro de sua família dizendo: 
"Agora você é meu". Agora você vai para onde eu vou". Agora 
eu tomo conta de você. Agora você está na minha família". 

John Bytheway:  32:57  Obrigado, Hank. Esse é um Livro de Mórmon. Uau. É Mosias 
26:30 "Abençoado seja este povo que está disposto a levar meu 
nome, pois em meu nome serão chamados e são meus". Adoro 
isso porque coloquei meu nome em minhas escrituras no Livro 
de Deseret, eles o gravam, e isso significa que eles são meus. E 
nós colocamos sobre nós o nome de Cristo e isso significa que 
somos Dele. Em Mosias 18, quando Alma, o Ancião, o leva para 
as águas de Mórmon e lhes dá, como o Ancião Holandês 
chamou, a mais completa declaração bíblica registrada sobre o 
que os recém batizados se comprometem a fazer e ser". 

  33:34  Penso que juntos poderíamos provavelmente lembrar de tudo: 
"Você está disposto a entrar no rebanho de Deus para ser 
chamado seu povo, para chorar com aqueles que choram, para 
confortar aqueles que precisam de conforto? E para mim, é 
interessante que parte dela seja pessoal como parte dela é: 
"Agora o que você vai fazer pelos outros? Lamentar com 
aqueles que choram, para confortar aqueles que precisam de 
conforto". E como você disse Shon, "Permanecer como 
testemunha de Deus em todos os momentos em todas as coisas 
e em todos os lugares". Recebemos uma lista tão boa sobre o 
que significa para nós ser batizados em Mosias 18. 
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Hank Smith:  34:06  Sim, eu gosto da idéia da mesma forma que cuido de meus 
filhos, eu assumo essa responsabilidade quando eles se tornam 
meus, quando minha esposa e eu seguramos aquele bebê em 
nossos braços e dizemos: "Ei, esta é nossa responsabilidade, 
para garantir que este cresça e seja saudável e seguro". Penso 
que o Senhor nos vê da mesma maneira quando somos 
batizados: "Eu cuidarei de você. Você é meu". Vocês são da 
minha família. Não seria o paraíso sem você lá. Eu te levarei 
comigo". 

Dr. Shon Hopkin:  34:35  Então, sangue, água e espírito. Conversamos sobre este tipo de 
sangue e imagens de água no sacrifício expiatório de Cristo e 
depois o tipo de grávida... Eu provavelmente não deveria usar 
essa palavra, mas esse tipo de grávida pausa, pois ele lhes 
prometeu o dom do Espírito Santo. E então se cumpre 40 dias 
depois, do outro lado deste tempo de 40 dias de preparação e 
teste e coisas do tipo. Mas depois pense no nascimento. Então 
pode haver muita água e muito sangue, mas depois aquele 
sopro de vida quando o bebê inspira, oh, e depois o espírito que 
você sente no parto e depois o espírito que você sente quando 
está testemunhando isso no batismo. Mas como diz Joseph 
Smith: "Mais vale batizar um saco de areia como um humano se 
você não lhe der o dom do Espírito Santo". 

John Bytheway:  35:18  Sim, é metade de um batismo. 

Dr. Shon Hopkin:  35:19  Sim. Sim. E o espírito. E para isso, então, para jogar desta 
maneira muito poderosa. Eu amo a conexão familiar porque há 
algo claramente crucial no desenvolvimento de Cristo aqui, 
quando Deus, seu Pai agora, aparece por assim dizer e proclama 
a relação familiar. 

  35:45  Se você olhar para os evangelhos, parece ser um momento 
público. Talvez Jesus seja o único que pode ver o Pai, mas a voz 
parece ser ouvida por outros. Ele está falando e, sobre Cristo, 
"este é meu filho amado". Você não é meu filho amado. 
Portanto, em terceira pessoa. Isso parece ser uma testemunha 
pública que é tanto para Cristo para depois cimentar essa 
certeza e depois o impulsiona através do resto de seu 
ministério, mas também para outros onde Deus coloca seu 
nome, por assim dizer, seu nome de família sobre ele. Adoro o 
que você falou sobre colocar seu nome nas escrituras, ele está 
gravado. Você já teve a imagem de Christs gravada? 

  36:23  Até mesmo a palavra para ordenança em hebraico é choq ou o 
verbo é hoq. Um estatuto ou uma portaria é da mesma palavra 
que gravar, certo? É como pensar em Deus gravando os 10 
mandamentos. E assim Ele está gravando Sua identidade. "Este 
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é meu filho amado". Isto é algo único. Isto é algo diferente. Este 
não é apenas um cara muito bom. Este é, ou como é chamado 
em outra língua, meu único filho gerado, e estou satisfeito". 

  36:55  Então Satanás, no próximo capítulo, virá e tentará limpar tudo 
isso. E note que quando Satanás vem tentador, ele o faz com 
freqüência pouco antes das experiências espirituais ou logo 
depois delas. O objetivo não é apenas apagar a experiência 
espiritual, é virá-la de cabeça para baixo. Há aqueles que 
quando isso acontece, de repente seus primeiros impulsos 
espirituais começam a se sentir sinistros para eles. "Oh, isso era 
falso. Não era apenas falso. Foi uma mentira". E Satanás tenta 
virar tudo de cabeça para baixo para Cristo. Mas é tão poderoso 
o que acontece. 

  37:30  Então, vamos falar sobre este último motivo. Falamos sobre a 
importância do batismo por imersão, que leva ao dom do 
Espírito Santo. Bem, não falamos sobre isso, mas ele vem ao 
indivíduo autorizado para realizar esse batismo. E agora vamos 
falar sobre esta ênfase em três membros da Divindade. 

  37:51  Agora a propósito, seus amigos católicos e outros amigos 
cristãos podem ler este versículo e ele não desfaz para eles a 
Doutrina da Trindade, certo? Certamente a compreensão cristã 
tradicional da Trindade é que Deus é... A Trindade pode ser 
representada da forma que está aqui nestes versículos. E eu 
diria, ao mesmo tempo, para os leitores dos últimos dias da 
Santíssima Trindade, que "Sim". 

  38:16  Parece quase que o evangelho de Mateus está empurrando este 
ponto, está enfatizando isto, a localização disto. Jesus está 
saindo das águas. O espírito de Deus está descendo como uma 
pomba. Por isso, tem movimento do céu para a terra e 
iluminação sobre ele. E então a voz de Deus do céu: "Este é meu 
filho amado". Então, quase enfatiza que há um pai, há um filho 
e há o Espírito Santo. E, claro, para os santos dos últimos dias, 
aquele primeiro artigo de fé neste entendimento de que eles 
são um só mas três seres separados. Outros cristãos diriam que 
são três pessoas, mas um ser. Os santos dos últimos dias vêem 
isso muito bem ensinado e ecoado aqui no capítulo 3. 

John Bytheway:  39:02  Eu penso em duas coisas. Primeiro, acho que um dos melhores 
tipos de nossa compreensão do Pai, do Filho, das conversas do 
Espírito Santo que eu já ouvi foi Elder Holland, outubro de 2007, 
chamado O Único Deus Verdadeiro e Jesus Cristo a quem ele 
enviou. Uma explicação super boa. Mas uma das coisas que eu 
adoro mostrar para as minhas aulas aqui é com que freqüência 
ouvimos a voz do Pai? Não com muita freqüência. E as notas de 
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rodapé estão bem ali. Então, se você olhar as notas de rodapé 
17B, você vê Mateus 17. Então, há o Monte da Transfiguração, 
você vê 3 Néfi 11, há Jesus chegando aos justos entre os 
lamanitas e nefitas. E então você vê a História de Joseph Smith 
1:17. Então, há a primeira visão. E a parte consistente é o que 
ele faz? Como você disse Shon, ele confirma "Este é meu filho" 
em cada caso. E eu amo os títulos de Jesus, Mediador, 
Advogado, Intercessor, mas às vezes o que Jesus está nos 
defendendo é que, da maneira como eu diria, o Pai, às vezes a 
voz do Pai aparece e confirma: "Este é meu filho". Então eu 
gosto dessas notas de rodapé. 

Dr. Shon Hopkin:  40:15  São certamente momentos significativos quando se ouve a voz 
do Pai. Curiosamente, se você olhar em 2 Néfi 30 e 31, há esta 
coisa realmente fascinante que Néfi faz, o Pai diz isto e depois o 
filho diz isto, quer seja realmente o Pai falando ou se é Cristo 
em seu papel como aquele que dá vida espiritual. É meio 
fascinante, mas está tudo ligado às discussões batismais. Na 
abertura do caminho, ele está lá. E então, como você disse, o 
Monte da Transfiguração, e então como é fascinante para os 
Santos dos Últimos Dias. Na abertura da dispensação da 
plenitude dos tempos, há o Pai mais uma vez confirmando que 
isto vai centrar-se no sacrifício expiatório de Jesus Cristo, que é 
o poder de nos conduzir ao Pai. E então é realmente bonito ver 
Cristo ser dono de sua filiação, por assim dizer. E isso é tão 
significativo para ele. E ele está constantemente apontando 
para o Pai. Como o Pai aponta para ele, ele constantemente 
aponta de volta para o Pai. Essa bela relação, relação pai-filho 
que está ali. 

John Bytheway:  41:23  Eu adoro que você tenha dito isso. Para abrir a restauração, 
aqui está a referência da história de Joseph Smith 1:17. 
Também é meio divertido pensar que aqui está João Batista no 
rio Jordão, e então quando ele aparece no início da restauração, 
onde ele está? Nas margens do rio Susquehanna. Ele está em 
um rio e depois convida José e Oliver para serem batizados lá. 

Hank Smith:  41:46  John gosta de rios, isso é o que estamos ouvindo. Que ele gosta 
de rios. 

John Bytheway:  41:51  Sim. 

Dr. Shon Hopkin:  41:51  Parece que sim. Ele gostava de imagens de limpeza, novas 
imagens de nascimento. Tudo bem, talvez haja um outro ponto 
que deveríamos aproveitar um momento aqui antes de 
começarmos a concluir, e que é esta idéia do Espírito de Deus 
descendo como uma pomba. 
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John Bytheway:  42:06  Como uma pomba. Certo. 

Dr. Shon Hopkin:  42:08  Sim. E como Joseph Smith, ele vai falar sobre isto aqui, e eu 
acho que é importante para nós como santos dos últimos dias 
entender isto, e isto vem dos ensinamentos do profeta Joseph 
Smith páginas 275-276, "O sinal da pomba foi instituído antes 
da criação do mundo, uma testemunha para o Espírito Santo". E 
o diabo não pode vir no signo de uma pomba". Nós não 
aprendemos isso em nenhum outro lugar. Isso é de Joseph 
Smith que aprendemos que o diabo não pode imitar esse sinal. 
"O Espírito Santo é um personagem e como que sob a forma de 
um personagem". 

  42:38  Então o ponto que ele está fazendo é que o Espírito Santo não 
dá forma à mudança, certo? Não é como se o Espírito Santo 
fosse uma pomba ou se colocasse na forma de uma pomba. 
Pode-se dizer que o Espírito Santo desce. E se você olhar para 
João, ele está descendo como uma pomba, e então Mateus aqui 
também tão pacificamente, lindamente, o símbolo da nova vida. 
Ele não se limita à forma de uma pomba, mas ao signo de uma 
pomba. "O Espírito Santo não pode ser transformado em uma 
pomba". Mas o sinal de uma pomba foi dado a João para 
significar a verdade da ação, pois a pomba era um emblema ou 
um sinal de verdade. 

  43:10  Agora, só por diversão, vejamos de onde vem a pomba. Há uma 
pomba que, naturalmente, significa que a terra emergiu após a 
enchente. E repare que você tem água e um novo simbolismo 
de nascimento. E então uma pomba do outro lado significa: "Ok, 
agora a história pode seguir em frente". Se você olhar para a 
primeira história de criação, você pode ter implicações disso. 
Lembre-se, o Espírito de Deus está pairando sobre as águas é 
mais ou menos a forma como as escrituras o descrevem. Isso 
talvez seja um pouco mais simbólico ou metafórico, mas acho 
que há uma conexão que está sendo feita lá com imagens do 
tipo pomba e o espírito de Deus. E depois uma realmente 
divertida é o nome Jonas. E lembre-se que Cristo vai falar de 
Jonas como o símbolo de seu ministério. E em seu sacrifício 
expiatório, Jonas desce à água, sobe da água três dias depois 
neste tipo de imaginário semelhante, e o nome de Jonas, lo and 
behold, significa pomba. É isso que o nome Jonas significa. 

  44:15  É meio fascinante ver a pomba conectada a estas imagens e 
momentos de renascimento de uma forma que, segundo Joseph 
Smith, parece estar definida para que o adversário não possa 
replicá-la ou repeti-la. Uma aplicação disso e algo que você 
ouvirá os santos dos últimos dias dizerem muito é que você 
pode obter muitos sentimentos diferentes replicados do 
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adversário, mas eu acho que a maioria dos santos dos últimos 
dias se sentiria confortável com isso, mas a paz não parece ser 
um desses sentimentos. A paz não parece ser uma das coisas 
que Satanás é muito bom em imitar ou replicar, por assim dizer. 

  44:49  Penso que um pouco importante, quase um aparte, mas para 
nos ajudar a entender melhor o Espírito Santo ou pelo menos 
para não entender mal como leríamos isto, o Espírito Santo 
descendo como uma pomba ou como uma pomba. 

John Bytheway:  45:02  Quero trazer à tona um ponto doutrinário que para mim é meio 
interessante, é que às vezes falamos do batismo como tendo 
nossos pecados lavados. E descobri no Livro de Mórmon que há 
muitos mais versos que na verdade é o Espírito Santo que nos 
limpa ou o fogo do refinador que limpa. O Espírito Santo como 
um fogo que nos purifica. Mas encontrei ambos no Artigo do 
Batismo de Fé por imersão para a remissão dos pecados e 
depois diz Espírito Santo. Mas, segundo as escrituras, eu acho 
que parece mais que o Espírito Santo é o purificador. É por isso 
que eu realmente aprecio que Joseph Smith diga: "Se você 
batiza alguém e não lhe dá o Espírito Santo, isso é meio 
batismo". Por isso, sinto como se o batismo fosse um guarda-
chuva de palavras que tem essas duas coisas. Nascido da água, 
nascido do tipo espiritual de uma coisa. É assim que eu faço 
sentido. Mas eu adoraria seu comentário. 

Dr. Shon Hopkin:  45:55  Apenas concordo totalmente que um precisa levar ao outro. 
Você passa por um portão porque há algo do outro lado. E se 
você pensar em uma espécie de simbolismo do templo do 
Antigo Testamento, então há os símbolos no pátio exterior. Há 
água, há sangue com sacrifício animal. E então você está através 
da porta. Se você é um dos sacerdotes, você passa para o lugar 
sagrado e há esta menorah, luz brilhante. E Néfi até diz: "Agora 
o Espírito Santo vai te mostrar o que fazer". E agora você está 
pelo portão e agora o Espírito Santo o ajuda a seguir em frente. 
Para passar por um portão e depois não receber o dom do 
Espírito Santo, você pensa: "Bem, está bem, qual foi o propósito 
de passar pelo portão?". Você pode dizer a segunda metade 
como está dizendo João, ou o cumprimento dessa ordenança, 
um membro da Divindade é prometido como seu companheiro 
na caminhada da vida. 

John Bytheway:  46:49  Perfeito. Então 2 Néfi 31:17, isto é realmente como a segunda 
metade do versículo: "Pois a porta pela qual deves entrar é o 
arrependimento e o batismo pela água, depois vem a remissão 
de teus pecados pelo fogo e pelo Espírito Santo, então estás tu 
neste caminho reto e estreito". Sinto que o caminho reto e 
estreito é muito uma metáfora bíblica, mas o Livro de Mórmon 
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ou está falando da mesma coisa ou de uma coisa diferente, mas 
eu sinto que é a mesma coisa, mas está acrescentando mais 
alguns elementos como o portão no início desse caminho reto e 
estreito. Você poderia até dizer e a árvore da vida no final dela e 
este elemento de oposição no grande e espaçoso edifício e a 
névoa da escuridão e tudo mais. Desculpe por tentar ser 
eloquente ali. 

Dr. Shon Hopkin:  47:37  Oh. 

John Bytheway:  47:37  Mas aquele versículo 17, eu apenas pensei: "Olha, a remissão 
de teus pecados vem pelo fogo e pelo Espírito Santo", mas às 
vezes falamos que vem pela água também, não é mesmo? É por 
isso que eu queria seu comentário sobre isso. 

Hank Smith:  47:51  Ótimo trabalho. 

Dr. Shon Hopkin:  47:52  Eu adorei isso. É muito bonito dizer isso. 

Hank Smith:  47:54  Shon, antes de terminarmos, eu queria apenas voltar a algo que 
me lembro de você ter dito anteriormente em nossa entrevista 
e achei que era tão importante. Ficou presa a mim. Estou 
sempre procurando motivadores para que eu faça as coisas 
porque às vezes não quero fazê-las. Às vezes me encontro como 
você disse: "Eu preciso fazer isto. Bem, eu não quero fazer isso. 
Ou por que eu deveria? Eu não preciso disso. Estou bem do jeito 
que estou". E então eu acho que a aplicação aqui de Jesus, seu 
espírito não rebelde que você falou em dizer: "Estou disposto a 
fazer algo que talvez não precise fazer, mas vou fazê-lo porque 
me foi pedido", que pode ser aplicado de muitas maneiras em 
nossas vidas. Definitivamente, vou falar com meus filhos sobre 
isso, sobre coisas que você pode achar que não precisa fazer ou 
quer fazer, mas nós as fazemos porque somos submissos à 
vontade dos Pais. Isso é algo de que você se lembra de falar? 

Dr. Shon Hopkin:  48:57  Sim, e eu adoro isso. Talvez eu apenas ecoasse isso com um par 
de comentários. Primeiro, que a maneira como esse livro de 
batismo altera a decisão que Cristo toma de se submeter ao Pai, 
então talvez prefigure a decisão que ele tomará no Jardim do 
Getsêmani. E você tem outro, ou é, imagens de água, ele está 
falando: "Eu não quero beber este cálice, deixe este cálice 
passar de mim". Ou é água ou vinho, que seria talvez uma 
imagem de sangue. "Não obstante, seja feita a tua vontade". E 
há este momento realmente belo em Doutrina e Convênios 19 
onde ele está falando de sua decisão do Jardim do Getsêmani e 
ele diz: "Eu encolhi e gostaria de não encolher". 
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  49:41  Curiosamente, essa é exatamente a mesma linguagem que Néfi 
usa quando lhe é pedido para fazer algo difícil com Laban no 
início da história do Livro de Mórmon. Não sei se queremos 
equiparar esses dois de perto, mas ser convidado a fazer algo 
que é difícil, nos muda. E por isso acho que não quero viver a 
vida nunca.... Algo que, "Bem, você não deve se obrigar a fazer 
algo que não lhe apetece". E é verdade. Temos que ter cuidado 
para não suprimir nossos sentimentos em demasia porque Deus 
nos deu sentimentos. Mas, ao mesmo tempo, fazer sempre o 
que meus sentimentos dizem: "Eu acho que também não é isso 
que eu quero". Eu quero fazer o que Deus quer que eu faça". E 
fazer coisas difíceis nos muda, então vamos nos submeter. 
Estejamos dispostos a fazer isso. Ele o faz aqui mesmo no 
batismo. Vamos nos submeter com as ordenanças do 
sacerdócio se é sacramento e estar em condições de tomar o 
sacramento, de ir ao templo, etc., etc. Acho que esse é um 
pensamento realmente poderoso, Hank. 

Hank Smith:  50:36  Sim, eu amo a aplicação disso. Vai me motivar a talvez fazer 
algumas coisas que tenho adiado porque penso: "Oh, eu 
realmente não preciso fazer essa coisa". E aqui está o Senhor 
dizendo: "Talvez eu não precise, mas vou fazê-lo porque me foi 
pedido". E para amarrar isso ao Jardim do Getsêmani, às 
provações e dificuldades em submeter nossa vontade a Deus é, 
eu adoro a idéia do livro. Isso foi muito legal. 

Dr. Shon Hopkin:  51:00  Bem, e deixe-me acrescentar Hank, como já dissemos, há a 
ordenança do batismo, mas depois é apenas meia ordenança se 
o espírito não vier depois. Portanto, eu adoro o que você está 
dizendo. Então sim, as ordenanças, mas então o que o Espírito 
lhe diz que você tem que ir fazer? E se não chegarmos a isso, é 
uma espécie de metade de uma ordenança, então o Espírito 
entra e o atrai para uma nova maneira de ser, e novos 
comportamentos. Eu adoro isso. O que quer que o Espírito 
esteja lhe dizendo, Sim, você precisa ir fazer isso. Pare de 
atrasar. Não faça disso metade de uma ordenança, por assim 
dizer. Deixe o Espírito entrar e guiá-lo para frente. 

John Bytheway:  51:33  Vocês me ajudaram a ver João Batista. Sempre vi o, "Dando a 
ele diretamente", mas eu amo o convite, mais suave, mais 
gentil, "Venha e arrependa-se e venha e seja batizado". Gosto 
da maneira como você me ajudou com isso hoje. 

  51:48  O primeiro parágrafo do manual Venha Me Seguir, diz 
maravilhosamente: "Jesus Cristo e seu evangelho podem mudar 
você". Lucas citou uma antiga profecia de Isaías que descrevia o 
efeito que a vinda dos salvadores teria. Cada vale será 
preenchido e cada montanha e colina será abaixada e os 
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tortuosos serão endireitados e o caminho áspero será 
suavizado". Esse é outro Messias de Handel, ele é esse. Esta 
mensagem é para todos nós, inclusive para aqueles que pensam 
que não podem mudar. Ouçam esta linha. "Se algo tão 
permanente como uma montanha pode ser achatado, então 
certamente o Senhor pode nos ajudar a endireitar nossos 
próprios caminhos tortuosos". Ao aceitarmos o convite de João 
Batista para nos arrependermos e mudarmos, preparamos 
nossas mentes e nossos corações para receber Jesus Cristo, 
para que também nós possamos ver a salvação de Deus". 

Dr. Shon Hopkin:  52:38  Bonito. Poderia eu talvez dar uma testemunha que gostaria de 
compartilhar aqui, já que estamos começando a concluir nosso 
estudo? E isto é, ao pensar em ordenanças, penso no batismo 
de Cristo e depois o Espírito Santo descendo sobre Ele. E depois, 
ao pensar em ordenanças na Igreja de Jesus Cristo dos Santos 
dos Últimos Dias, quero apenas compartilhar meu testemunho 
de que estas coisas de minha própria experiência são reais. Que 
elas têm poder para nos mudar, para nos chamar para caminhos 
maiores de santidade, para nos encorajar, para nos confortar e 
para nos desafiar a sermos melhores. E estas não são apenas 
coisas agradáveis de se falar. Há poder nas ordenanças do 
sacerdócio. Sou muito grato pela restauração do evangelho de 
Jesus Cristo e pela diferença que ele fez e continua a fazer, e 
preciso desesperadamente que ele continue a fazer essa 
diferença em minha vida. Isto é real e tem poder e continua a 
me dar alegria e a me desafiar a ser um homem melhor. 

Hank Smith:  53:42  Bonito. Bonito. Acho que foi uma maneira perfeita de terminar. 

John Bytheway:  53:44  Shon, muito obrigado. 

Dr. Shon Hopkin:  53:45  Sim, é tão bom. 

Hank Smith:  53:47  Queremos agradecer ao Dr. Shon Hopkin por estar conosco 
hoje. Que dia muito divertido. Tenho tantas notas no capítulo 3 
de Mateus, que acho que já preenchi todas as margens aqui. 
Obrigado, Shon, por estar conosco. 

  54:00  Queremos agradecer à nossa produtora executiva, Shannon 
Sorensen. Queremos agradecer aos nossos patrocinadores, 
David e Verla Sorensen. E, é claro, queremos lembrar nosso 
fundador, o falecido Steve Sorensen. Esperamos que você se 
junte a nós na próxima semana. Temos outro episódio, outro 
episódio do Novo Testamento do followHIM. 
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  54:19  As transcrições de hoje, notas de exibição e referências 
adicionais estão disponíveis em nosso site, followhim.co. 
followhim.co. 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 chegar até aqueles que estão 
procurando ajuda com seu estudo Come Follow Me, favor 
assinar, avaliar, rever ou comentar o podcast, o que torna o 
podcast mais fácil de encontrar. Obrigado. 

  54:46  Temos uma equipe de produção incrível que queremos que 
você conheça. David Perry, Lisa Spice, Jamie Neilson, 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 mais uma semana de 
FavoritosHIM seguidores. Pegamos uma pequena parte de cada 
semana da lição "Venha me seguir" e falamos sobre isso para o 
nosso "followHIM Favorito". John, o que é o verdadeiro 
arrependimento esta semana, o que é o "followHIM Favoritos"? 
João Batista vem chorando arrependimento, Jesus pega ali 
mesmo, chorando arrependimento, pois o reino de Deus está 
próximo. Nós usamos esta palavra arrependimento o tempo 
todo. O que o senhor diria que é o verdadeiro arrependimento? 

John Bytheway:  00:31  Essa é uma pergunta tão boa, porque em uma de minhas aulas 
Hank, vou colocar em um PowerPoint apenas a palavra 
arrepender e dizer, qual é sua primeira reação? Porque quase 
parece uma repreensão, "Arrepende-te!" Tipo de coisa. 

Hank Smith:  00:43  Como um termo negativo. 

John Bytheway:  00:44  Sim, como um tipo duro de coisa, mas é tão positivo. Quando 
você procura no The Bible Dictionary a definição de 
arrependimento, eu acho que é o segundo parágrafo que diz: 
"Uma nova visão sobre Deus, sobre si mesmo e sobre o 
mundo". Agora ouça isso, como isso é positivo. É uma nova 
maneira de ver tudo. Você mesmo, Deus, o mundo. E eu acho 
que um dos sinônimos de arrependimento é a vez, não é Hank? 
É como se você estivesse indo nesta direção, vire, volte, 
arrependa-se. Vemos essas palavras juntas às vezes. 

Hank Smith:  01:16  Sim. Há uma citação logo a partir do manual "Venha e siga-me" 
desta semana que diz: "Lucas citou uma antiga profecia de 
Isaías que descrevia o efeito que a vinda do Salvador teria". 
"Todo vale será preenchido, e toda montanha e colina será 
baixada, e os tortuosos serão endireitados, e os caminhos 
ásperos serão suavizados". Esta é uma mensagem para todos 
nós", diz o manual, "incluindo aqueles que pensam que não 
podem mudar". Se algo tão permanente como uma montanha 
pode ser achatado, então certamente o Senhor pode nos ajudar 
a endireitar nossos próprios caminhos tortuosos". 
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  01:47  Portanto, acho que a mensagem desta semana é: o verdadeiro 
arrependimento é acreditar que você pode mudar. Parte disso é 
acreditar que o Senhor pode fazer isso acontecer para você. 
Quando parece que, cara, eu continuo caindo nos mesmos 
velhos padrões de comportamento que causam tantos 
problemas em minha vida, você vai até o Senhor e diz algo no 
sentido de: "Eu sei que você pode fazer isso, por favor, me 
ajude a fazer essas mudanças". E então nós o vemos, linha após 
linha. Se você vai mover uma montanha, provavelmente vai 
acontecer de pá em pá, mas vai acontecer de pá em pá. Se as 
montanhas podem ser baixadas, então sim, você pode ser 
mudado. 

John Bytheway:  02:23  E fico feliz que você diga dessa forma, porque acho que uma 
impressão que queremos ter a certeza de que as pessoas não 
percebam que às vezes eu tive foi que o arrependimento foi 
algo que aconteceu uma vez. Como se existisse uma lista. Fé, 
depois arrependimento, depois você é batizado, como se nunca 
mais se arrependesse. E não, vamos precisar nos arrepender 
por toda a vida. Acho que aqui em Doutrina e Convênios, 
ouvimos alguém usar incessantemente a frase arrepender-se. É 
um modo de vida, continuar mudando, continuar crescendo, 
continuar virando se for necessário, continuar entrando no 
caminho do pacto e permanecer nele. Portanto, é óbvio que 
isso é verdade, porque ele nos faz voltar todas as semanas à 
mesa sacramental. Portanto, é este processo contínuo. 

Hank Smith:  02:58  Sim, parte do arrependimento talvez até mesmo por um pecado 
particular pode ser o arrependimento desse pecado dezenas ou 
centenas de vezes. Mas, eventualmente, isso terá efeito. Isso 
acontecerá para você. 

John Bytheway:  03:11  O Senhor o ajudará a superá-la, mas continue voltando, sim. 

Hank Smith:  03:13  Continue voltando. Basta decidir que você nunca vai parar de se 
arrepender. Acho que o Senhor vai ver tudo isso até o fim. 

  03:20  Bem, esperamos que você se junte a nós na próxima semana 
para mais um favorito HIM e se junte a nós para nosso podcast 
completo. É chamado followHIM. Você pode obtê-lo onde quer 
que você consiga seus podcasts. Esta semana estamos com o 
Dr. Shon Hopkin. Achamos que você adoraria juntar-se a nós 
para nossa discussão completa. E então volte na próxima 
semana e junte-se a nós para outros FollowHIM Favoritos. 
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