
 

 

 

Hank Smith: 00:01 Bem-vindo ao Follow Him, um podcast semanal dedicado a 
ajudar indivíduos e famílias com seu estudo Come Follow Me. 
Eu sou Hank Smith. 

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

Hank Smith: 00:11 Nós adoramos aprender. 

John Bytheway: 00:11 Nós adoramos rir. 

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

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

Hank Smith: 00:19 Bem-vindos, meus amigos, a mais um episódio de "Follow Him". 
Meu nome é Hank Smith. E estou aqui com meu amado co-
apresentador, John Bytheway. Olá, John. 

John Bytheway: 00:32 Oi. Eu gosto desse. 

Hank Smith: 00:34 Yup. 

John Bytheway: 00:34 Hoje você parece jazz. 

Hank Smith: 00:35 Sim. Nós o chamamos de João o Amado às vezes, porque você é 
uma alma amada, você é uma alma amada. Queremos lembrar 
a todos de entrar nas mídias sociais, experimentar o Instagram 
e o Facebook. Você pode encontrar gravações de vídeo em 
nosso canal no YouTube, transcrições, e mostrar notas no 
followhim.co, followhim.co. E, é claro, queremos que você 
avalie e reveja o podcast que nos ajuda bastante. Agora, John, 
podemos falar com uma das grandes mentes da igreja toda 
semana. Não é toda semana que conversamos com uma grande 
mente e alguém com quem já visitamos e com quem somos 
bons amigos. Então, diga-nos quem temos esta semana. 

John Bytheway: 01:27 Estamos tão animados em ter Tony Sweat de volta, e realmente 
animados que ele vai falar sobre esta seção também. E, na 



 

 

verdade, eu não disse ao Tony que isto estava por vir. Mas este 
pequeno livro, O Santo Convite, realmente abençoou meus 
filhos enquanto eles se preparam para ir ao templo. E eu pensei 
que, como já tinha lido sua longa biografia antes, teria lido a 
que estava no verso deste livro, que foi publicado em 2017. E 
então talvez Tony possa nos dar qualquer atualização. 

John Bytheway: 01:55 Mas aqui está nossa breve biografia sobre o autor na última 
página. Anthony Sweat é professor assistente de história e 
doutrina da Igreja na Universidade Brigham Young. Ele é autor 
de inúmeros livros mais vendidos e palestrante regular em 
vários eventos e conferências SUD. Ele recebeu um BFA em 
pintura e desenho da Universidade de Utah e um MEd e PhD em 
educação da Universidade Estadual de Utah. Ele e sua esposa 
Cindy são pais de sete filhos e residem em Utah. E estamos 
muito felizes em tê-lo de volta, Tony. Obrigado por estar 
disposto a vir novamente. 

Dr. Anthony Sweat 02:33 Estou tão honrado de estar aqui novamente com vocês dois 
neste podcast maravilhoso com ambos os meus amigos. Eu os 
amo tanto e tão grato por estarem aqui. 

Hank Smith: 02:42 John, quando começamos, eu sabia que este ano seria Doutrina 
e Convênios. E Tony vive a uns bons 500 metros de mim e 
somos amigos há muitos anos. Então eu o chamei 
imediatamente e disse: "Ei, o que vou fazer com a Doutrina e os 
Convênios e a História da Igreja? Como isto vai funcionar?" E ele 
disse: "Eu acho que algo assim. Como se eu não soubesse, você 
vai se sair muito bem". E eu disse: "Você será nosso primeiro 
convidado?" "Sim, desde que eu possa fazer a seção 88". 

Dr. Anthony Sweat 03:12 Oitenta e oito. 

Hank Smith: 03:13 Há algo em torno de 88. E, é claro, eu digo: "Sim, claro, claro. 
Sim, você pode ter 88". E eu não percebi que esta é uma seção 
histórica. Eu não sei. Mas na linguagem dos meus filhos de 
videogame, eu acho que nós nivelamos aqui em cima. Tony, eu 
sei que você está entusiasmado com isso. Eu sei que você adora 
isso. E essa será provavelmente uma das melhores partes de 
nossa conversa de hoje. Por isso, vamos simplesmente entregá-
la a você. Volte até onde você quiser para nos dar algum 
contexto e alguma história do que nos leva até aqui. E vamos a 
partir daí. 

Dr. Anthony Sweat 03:53 Okay. Muito bem. Eu vou voltar. No início, Deus criou os céus e 
a terra. E a terra era sem forma e vazia. 



 

 

John Bytheway: 04:03 Você pode voltar mais atrás, por favor? 

Dr. Anthony Sweat 04:04 Eu não vou tão longe. Não, na verdade, meia brincadeira, isso 
tem algo a ver com isso. E, como José, como já falamos antes, a 
tradução dele da Bíblia vai afetar a seção 88 ou afetar o que 
está acontecendo em particular com a escola dos profetas da 
seção 88. Mas, quero dizer, esta é realmente uma revelação 
marcante, como disse Hank, onde estávamos meio brincando 
antes de bater o recorde de que Joseph Smith mal completou 
27 anos. E calculamos mal a idade dele no início. E assim eu 
acho que ele tem uns 26 anos. E eles dizem: "Não, não, não, ele 
tem 27". Nós pensamos: "Ah, sim, isso explica tudo". Agora ele 
pode produzir uma revelação como esta. 

Dr. Anthony Sweat 04:51 Esta é uma revelação que desperta a alma, que expande a alma. 
Ela cobre tudo, desde a luz de Cristo que governa tudo até os 
planetas. E há parábolas, há instruções específicas, há a escola 
dos profetas, há a construção de um templo, há coisas sobre a 
Segunda Vinda. Há aqui grandes linhas de uma só vez. É uma 
revelação entre as revelações. Mais uma vez, não me cansarei 
de dizer isto. Se você quiser reconfirmar ou aprofundar seu 
testemunho no chamado profético de Joseph Smith, basta ler 
algo como a seção 88 e se perguntar repetidamente: "De onde 
isto veio?". É simplesmente inacreditável para mim, este tipo de 
revelações que estão se expandindo e exaltando tanto. 

Hank Smith: 05:45 Na semana passada, falamos com o Dr. Ken Alford sobre a 
guerra, seção 87. E assim ele falou sobre como estes dois 
andam juntos, que eles os colocam lado a lado. Portanto, sim, 
voltem o quanto quiserem. 

Dr. Anthony Sweat 06:03 Então Dr. Alford, eu amo até a morte, ele também é um grande 
amigo meu. Se você tiver a versão impressa, você poderia 
circundar a seção 87 onde diz revelação sobre a guerra que José 
é dada no dia de Natal em 1832. E depois virar a página e ir a 
esta seção 88 revelação sobre a paz, ele a chama de revelação. 
Se você olhar para o título da seção... 

John Bytheway: 06:30 A folha de oliva. 

Dr. Anthony Sweat 06:31 ... a folha de oliveira arrancada da árvore do paraíso, a 
mensagem de paz do Senhor para nós. E eu quero dar um 
pouco mais de contexto. Acho que isso é apropriado. E, na 
verdade, em seus materiais "Venha me seguir" da igreja, eles 
destacam isso. Não é assim que o próprio Joseph Smith 
contextualiza a seção 88. A razão pela qual ele a chama de folha 
de oliva, obviamente, é arrancada do paraíso porque há aqui 
doutrinas tão exaltantes de alma. Mas também há alguma 



 

 

tensão entre os líderes da igreja em Ohio e os líderes da igreja 
no Missouri. 

Dr. Anthony Sweat 07:12 Nos anos 1800, era difícil administrar uma igreja que ficava a 
centenas e centenas de quilômetros de distância quando se tem 
um corpo em Ohio e um corpo no Missouri. Havia apenas 
comunicação. Havia problemas com a liderança sobre como 
estamos fazendo as coisas. Joseph, por que você está em Ohio 
se Zion está no Missouri? Há coisas diferentes acontecendo que 
parece haver uma tensão contínua durante todo o ano de 1832 
entre os líderes no Missouri e Ohio. 

Dr. Anthony Sweat 07:47 E deixe-me apenas ler um pouco de uma carta, de onde 
obtemos isto é uma carta que Joseph Smith escreve para a WW 
Phelps no Missouri. Ele a escreve em 11 de janeiro de 1833, 
portanto, apenas algumas semanas após a seção 88 ter sido 
dada. E é lá que Joseph Smith envia a seção 88 para os santos 
no Missouri e a chama de folha de oliva. É lá que recebemos 
essa citação no título da seção é esta carta para WW Phelps. 

Dr. Anthony Sweat 08:13 Então, foi isto que José disse. "Eu vos envio a folha de oliveira, 
que arrancamos da Árvore do Paraíso, a mensagem de paz do 
Senhor para nós". Agora, aqui está a próxima linha da carta, o 
contexto. "Pois embora nosso irmão em Sião se entregue aos 
sentimentos para conosco, que não estão de acordo com as 
exigências do Novo Pacto, temos a satisfação de saber que o 
Senhor aprova e nos aceitou e estabeleceu seu nome em 
Kirtland". 

Dr. Anthony Sweat 08:44 Então, é como se esta fosse a mensagem de paz do Senhor para 
nós. Portanto, mesmo que vocês estejam chateados conosco e 
estejam tendo ressentimentos para conosco, esta revelação 
mostra que o Senhor está feliz com o que estamos fazendo aqui 
em Ohio. Esse é um dos principais contextos da mesma. E mais 
tarde na carta, Joseph escreve: "Nossos corações estão muito 
contristados com o espírito que se respira, tanto na sua carta, 
que é WW Phelps, quanto na do irmão Sidney Gilbert, o espírito 
cansado que está desperdiçando as forças de Sião como uma 
pestilência". 

Dr. Anthony Sweat 09:18 Então eles escreveram algumas cartas críticas. Sim. Ai. Não 
temos o WW Phelps ou a carta de Sidney Gilbert que eles 
escreveram, mas temos isto que mostra que eles não eram 
cartas gentis. Eles escreveram estas cartas em meados de 
dezembro. Isto está fora dos editores de jornais de Joseph. Eles 
escreveram, outras comunicações dos anciãos do Missouri no 
início de 1832 revelaram uma fenda entre os líderes da igreja no 
Missouri e Ohio, em parte resolveram essas diferenças que 



 

 

Joseph Smith viajou no Missouri na primavera de 1832 e se 
encontrou com vários líderes, mas cartas posteriores indicaram 
que os problemas permaneciam. 

Dr. Anthony Sweat 09:57 Em julho de 32, Joseph Smith reprovou o WW Phelps por seu 
"espírito frio e indiferente", e acusou outros líderes do Missouri 
de atacar todas as falhas e procurar fossos aos olhos daqueles 
que estão trabalhando com um coração terno e orante para sua 
salvação. Portanto, isso é um longo caminho para dizer que não 
há sentimentos felizes entre os líderes de Ohio e Missouri neste 
momento. E esta revelação parece estar dizendo, o Senhor 
dizendo: "Deixe-me dar uma mensagem de paz". Deixem-me 
acalmar seus corações". Deixem-me dizer-lhes em Kirtland, pelo 
menos, que estou feliz com vocês, estou satisfeito". Mas então 
o Senhor também vai expor uma série de coisas que eu acho 
que tentarão ajudar os santos dos últimos dias a viver mais, 
como disse Joseph, a ter sentimentos mais em harmonia com o 
pacto e uma abordagem mais celestial uns com os outros, tanto 
em Ohio como no Missouri. 

Hank Smith: 10:46 Deixe-me perguntar-lhe, porque sei que estes são bons homens 
no Missouri. Então o que está causando, você acha, se eles se 
sentem como se estivéssemos aqui no meio do nada, porque 
falamos sobre como é o Missouri. Não é o que eles esperavam. 
Portanto, não quero desculpar, como ele chamou, suas queixas 
cansativas são como uma peste. 

Dr. Anthony Sweat 11:14 Orson Hyde e Hyrum Smith chamaram as cartas de WW Phelps 
e Sidney Gilbert de "insinuações baixas, escuras e cegas". 
Podemos usar essas palavras, Hank. 

Hank Smith: 11:24 Homem. Então, me dê a perspectiva dos que estão no Missouri. 
Então, o que está acontecendo lá fora? Você acha que eles 
estão tão frustrados que estão enviando... Estas são boas 
pessoas enviando estas cartas frustrantes. Ei, você está em 
Kirtland, onde estamos em 1832. Estamos no Missouri, onde 
eles moram como se fosse 1621. 

Dr. Anthony Sweat 11:52 Sim. O que é difícil é tudo conjectura, porque não temos muito 
como a carta de Gilbert e Phelps e coisas diferentes. Mas é fácil 
ver que existe alguma falha na busca. É fácil ver que há uma 
segunda suposição. Uma das maneiras que eu acho que justifica 
isto é no futuro, quando se estuda a seção 101, e o Senhor dá a 
parábola da torre naquela seção, ela diz que eles começam a se 
consultar entre si em Zion, no Missouri, e a questionar e a criar 
variantes umas com as outras. 



 

 

Dr. Anthony Sweat 12:27 Portanto, parece ser uma segunda suposição de liderança, que é 
uma tendência humana natural. Seja em nossas famílias que 
adivinhamos nossos pais quando estamos crescendo. Na escola, 
nossos professores, nossos treinadores, quero dizer, quantas 
vezes você já ouviu pessoas reclamarem da maneira como um 
treinador dirige as coisas ou um professor ou seu chefe no 
trabalho ou até mesmo na igreja, pessoas que estão fazendo o 
melhor para viver vidas consagradas e para servir de bom 
coração, nós nos encontramos nos tornando críticos e tendo 
fossos em nossos olhos e procurando por seres e outros? Eu 
acho que faz parte da natureza humana caída. 

Hank Smith: 13:07 Eu nunca ouvi alguém criticar um líder da igreja. Eu não sei do 
que vocês estão falando. Eu nunca ouvi alguém criticar o bispo, 
sim, ou a presidente da Sociedade de Socorro. Isto acontece o 
tempo todo. 

Dr. Anthony Sweat 13:21 O tempo todo. E como você disse, você estava dizendo, Hank, 
estas pessoas no Missouri, abençoam suas almas, estão fazendo 
um trabalho duro e estão dando, sacrificando e fazendo o 
melhor. Mas como todos nós, tanto em Ohio quanto no 
Missouri, estamos enfrentando uma luta contra homens caídos 
para tentar viver um modo de vida mais celestial. E é contra isso 
que eles estão lutando. Por isso, parte da seção 88, mais uma 
vez, e eu tentei abordar isto como se vocês quisessem ser 
dotados de poder em sua vida, nós temos que nos elevar acima 
de discursos leves e maldosos falando e descobrindo falhas, 
"encontrando falhas uns com os outros". Você verá estas dicas 
ao longo da seção 88 de algumas das coisas com as quais você 
está lutando. 

Hank Smith: 14:08 Sim. E talvez eu vá embora aqui, Tony, você pode me dizer. Mas 
imagino que se eu soubesse que os líderes em Ohio têm casas, 
camas e lojas e todas essas coisas em torno deles e que estou 
aqui no Missouri onde há bares e vizinhos furiosos, eu diria: 
"Oh, a vida é tão fácil para você lá fora em Kirtland". 

Dr. Anthony Sweat 14:34 Sim. E eu acho que tem que haver um pouco disso. E mais uma 
vez, isso são apenas suposições do nosso lado. Como você já 
falou em episódios anteriores, eles estão vivendo na fronteira e 
provavelmente há parte deles como, sim, você está de volta a 
Ohio onde é mais confortável e atualizado e nós estamos aqui 
fora, rudimentando isso. Você veio até aqui e nos visitou, mas 
por que não está ficando conosco? Se é aqui que Zion vai ser 
construída, o lucro não deveria estar aqui? Isso é apenas uma 
conjectura. Quero dizer que sim. 

Hank Smith: 15:04 Nós não sabemos. 



 

 

Dr. Anthony Sweat 15:05 Mas nós não sabemos. Mas isso parece ser uma dedução lógica 
que também poderia ser feita. 

Hank Smith: 15:10 Sim. Certo. Estas pobres almas, estas são pessoas reais. E eu 
adoro entender o contexto, porque você está dizendo: "Sim, 
olhe para elas. Eles são humanos". 

Dr. Anthony Sweat 15:23 Sim. E eu também quero ter cuidado. Nenhum líder é 
impecável. E certamente Joseph tem falhas. Ele seria o primeiro 
a dizer e assim os pais e treinadores e bispos. E assim não se 
trata de dizer, ei, se há falhas e problemas, vamos ignorá-los. 
Nós não os ignoramos. Nós os trazemos à tona. Mas creio que o 
fazemos com espírito de caridade, que é o que dirá a seção 88: 
"Vista-se com os laços da caridade". Fazemo-lo assumindo boas 
intenções em sua maioria, porque as pessoas estão tentando 
fazer o bem em vez de um espírito de julgamento severo, de 
crítica dura, de acusação dura e injusta. Isso parece ser o que 
está conduzindo a uma cunha. 

Hank Smith: 16:04 Quero trazer de volta algo como Michael Wilcox falou, John, 
quando ele disse que vivemos em uma cultura de ultraje, certo? 

Dr. Anthony Sweat 16:12 Sim. 

Hank Smith: 16:12 Deixe-me encontrar algo para ficar indignado. E você 
geralmente pode encontrar algo, se quiser. 

John Bytheway: 16:17 Oh, meu Deus, sim. Ouça os rádios. Acho que se chama K 
Outrageous, o canal que eu escuto. Todos os dias, há algo para 
se zangar. 

Dr. Anthony Sweat 16:29 Mas, John e Hank, vou colocá-los no local. Seção 121, nenhum 
poder ou influência pode ou deve ser mantido em virtude do 
pré-ajustado apenas por? 

Hank Smith: 16:42 Persuasão, gentileza, sofrimento prolongado. 

John Bytheway: 16:47 Amor sem hipocrisia. Sim. 

Hank Smith: 16:49 Gentileza, conhecimento puro, que ampliará grandemente a 
alma sem hipocrisia e sem dolo. Como eu me saí lá? 

Dr. Anthony Sweat 16:58 Você passou, meu irmão. 

Hank Smith: 16:59 Obrigado, obrigado. 



 

 

Dr. Anthony Sweat 17:01 Estes são princípios que eles estão tentando aprender a viver e 
a se comunicar celestialmente. E eles continuam ao longo de 
anos e anos e anos. E eu e você também. 

Hank Smith: 17:12 Sim. Mas então receber algumas dessas cartas duras, isso seria 
doloroso. Se eu recebesse um e-mail duro do Tony, eu ficaria 
tipo: "Ei". 

Dr. Anthony Sweat 17:23 Fácil. 

Hank Smith: 17:24 Fácil. Sim, estou me saindo melhor aqui. 

Dr. Anthony Sweat 17:25 Caminhou meia milha até minha casa e falou comigo. 

Hank Smith: 17:27 Sim. 

John Bytheway: 17:28 Também vou voltar à minha magra e disparar uma carta. 

Hank Smith: 17:31 E apenas os meios, eu não acho... Talvez aqueles de nós que 
estão tão acostumados aos nossos dias e tempo possam 
entender a frustração de escrever uma carta e obter uma 
resposta, o quê, dois meses e meio depois. Quer dizer, e você 
precisa de informações e tentar... 

Dr. Anthony Sweat 17:55 Eu servi minha missão na Bolívia nos anos 90. E demorou duas 
semanas para que as cartas chegassem até nós. E se a 
escrevemos demorou duas semanas. Então foi um ciclo de 
comunicação de um mês, o que é algo que nos dias de hoje, as 
pessoas mais jovens não entendem. Mas você se sentiu 
distante. Eu me sentia como se estivesse em um outro planeta. 
E posso ver que Ohio e Missouri, parecia que eles estavam 
dirigindo suas próprias igrejas um pouco neste momento. 

Hank Smith: 18:23 Sim. Edward Partridge vai ter que seguir em frente, certo? Você 
não pode esperar por uma resposta para cada movimento. 

Dr. Anthony Sweat 18:34 Sim. 

Hank Smith: 18:35 Porque vai demorar dois meses e meio. E isso se Joseph o 
receber e responder e o enviar de volta. 

Dr. Anthony Sweat 18:41 Imediatamente. 

Hank Smith: 18:42 Certo? 

Dr. Anthony Sweat 18:42 Sim. 



 

 

Hank Smith: 18:43 Você sente que entendemos o que está acontecendo que leva a 
isso? 

Dr. Anthony Sweat 18:49 Esse é realmente o principal contexto do porquê José a chama 
de folha de oliveira. E você verá um pouco desse contexto em 
algumas das revelações. Mas fora isso, então o Senhor apenas 
explode idéias. E se quisermos passar para o conteúdo, como 
uma maneira fácil eu resumiria a seção 88 para as pessoas em 
casa, se elas estão se preparando para estudá-la, o que eu o 
convidaria a fazer era perguntar a si mesmo o que aprendemos 
sobre o céu e como nos prepararmos para o céu na terra? É 
mais ou menos isso que a seção 88 quer dizer, como um todo. 
Se isso fosse uma busca, o que você vai aprender sobre o céu, e 
então o que você e eu aprendemos para nos prepararmos na 
terra para o céu quando o céu vier à terra? Como se estivesse 
tentando preparar um povo celestial como um todo. 

Dr. Anthony Sweat 19:40 Sim. Então, essa 127 até o final é aquela revelação de 3 de 
janeiro. E você pode ver um turno lá, 126 há um amém, 
[inaudível 00:19:49] amém. E mais uma vez, a ordem da casa 
preparada para a presidência, eles realmente as trataram como 
duas revelações diferentes. E então quando imprimiram a 
edição de 1834 da Doutrina e Convênios, eles são subsumidos a 
uma porque esta última parte dá instruções para a escola dos 
profetas. Assim, como 88 lhes diz para iniciar a escola dos 
profetas, eles se unem em uma só. 

John Bytheway: 20:14 Alguns de nossos ouvintes podem ter visitado a loja Newel K. 
Whitney e estado lá em cima. E se bem me lembro, os 
missionários nos disseram: "Veja, esta sala aqui mesmo, 
adjacente à escola dos profetas é o lado da parede, aqui é onde 
a seção 88 foi dada". E olhei para os missionários irmãos: "Você 
gosta de estudar o evangelho nesta sala?". 

Hank Smith: 20:37 Sim. 

John Bytheway: 20:37 E quão legal é isso? 

Hank Smith: 20:39 Quão legal é isso? 

John Bytheway: 20:39 Foi lá que foi dado? 

Dr. Anthony Sweat 20:41 Sim. Provavelmente foi recebido lá. E Joseph tinha aquela sala 
adjacente que às vezes era chamada de Sala do Apocalipse. 

John Bytheway: 20:47 Há tanta coisa aqui que é melhor começarmos, porque o sábado 
está chegando dentro de alguns dias. Tony, você mencionou 



 

 

algo que estas pequenas frases aqui que são simplesmente 
incrivelmente belas e profundas e tudo mais. Por que não 
saltamos para o texto? 

Dr. Anthony Sweat 21:08 Apenas algumas linhas, antes de olharmos para o quadro geral. 
Quero dizer, poucas linhas para destacar do topo, versículo 15, 
"O espírito e o corpo são a alma do homem". Verso 73, 
"Apressarei meu trabalho em seu tempo". 

Hank Smith: 21:24 Talvez tenhamos ouvido isso algumas vezes no último... 

John Bytheway: 21:27 Sim. Parece que está acontecendo. 

Hank Smith: 21:29 Sim. 

Dr. Anthony Sweat 21:29 Verso 78, "Ensinai diligentemente". Verso 118, "Procurai 
aprender pelo estudo e também pela fé". Quer dizer, uma linha 
após uma. Elder Maxwell ficaria orgulhoso. Quero dizer, estas 
são apenas as melhores frases de uma só linha, que embalaram 
tanto ponche, muito menos no contexto mais amplo do que 
está ensinando. 

Hank Smith: 21:54 Sim. Ensinai diligentemente a partir dos melhores livros. 

Dr. Anthony Sweat 21:58 Dos melhores livros. Sim. 

John Bytheway: 22:00 Uma casa de ordem, uma casa de oração. E o favorito de meus 
filhos: "Retire-se cedo para sua cama". Sim, eles adoram essa. 

Dr. Anthony Sweat 22:07 Sim. Esse é o favorito deles. 

Hank Smith: 22:09 Deixe de dormir por mais tempo do que é necessário. 

Dr. Anthony Sweat 22:12 Esse foi, de alguma forma, o "one-liner" que não tem pernas 
para baixo na igreja ao longo dos anos. 

Hank Smith: 22:18 É tão engraçado. Vou colocar isso bem no ouvido dos meus 
filhos esta semana. 

Dr. Anthony Sweat 22:26 E podemos falar sobre isso no contexto, porque o que o Senhor 
está tentando fazer ali com esses anciãos com a escola dos 
profetas. Ao passar por esta seção, novamente, como 
mencionei, você vai aprender coisas sobre o céu, e há todas 
estas coisas sobre a luz de Cristo e Ele é o poder disto... Você vai 
aprender coisas sobre a lei e o reino celestial, e todo reino tem 
leis. 



 

 

Dr. Anthony Sweat 22:45 Portanto, eu diria, se não houver problema, vejamos algumas 
dessas revelações celestiais. E então a segunda parte é mais 
prática, que é construir um templo, organizar uma escola dos 
profetas, começar a aprender a viver uma vida mais celestial. E 
esses são os dois agrupamentos que não estão nessa ordem 
seqüencial, mas que abordam esses dois temas aqui. 

Dr. Anthony Sweat 23:11 Portanto, se você olhar na seção 88, se você olhar no versículo 
3, pelo que eu agora envio sobre vocês outro consolador, 
mesmo sobre vocês, meus amigos, para que ele possa 
permanecer em seus corações, mesmo o espírito santo da 
promessa. Versículo 4: "Este consolador é a promessa que eu 
vos dei de vida eterna". Quero dizer, assim, fora dos portões, 
esta revelação começa com uma grande idéia sobre o outro 
consolador. 

Dr. Anthony Sweat 23:39 E o próprio Joseph Smith explica isto. Deixe-me ler-lhe esta 
citação de Joseph. Ele diz que o outro confortador de que falou 
é um assunto de grande interesse e talvez compreendido por 
alguns poucos desta geração. Depois que uma pessoa tem fé 
em Cristo, arrepende-se de seus pecados, é batizada para a 
remissão dos pecados, recebe o Espírito Santo, que é o primeiro 
consolador. Portanto, o primeiro consolador é o dom do Espírito 
Santo. Então, que ele continue a se humilhar diante de Deus, 
faminto e sedento de justiça, e vivendo por cada palavra de 
Deus. E o Senhor logo lhe dirá: "Filho, tu serás exaltado". 

Dr. Anthony Sweat 24:16 Agora, que outro edredom é esse outro edredom? Não é nem 
mais nem menos do que o próprio Senhor Jesus Cristo. E esta é 
a soma e a substância de toda a questão. E quando qualquer 
homem obtiver este último consolador, ele terá a porcentagem 
de Jesus Cristo para atendê-lo ou aparecer para ele de tempos 
em tempos. E ele manifestará o pai dentro dele e eles tomarão 
a sua morada com ele. E as visões dos céus serão abertas para 
ele. E o Senhor o ensinará face a face para que ele tenha um 
perfeito conhecimento dos mistérios do Reino de Deus. 

Dr. Anthony Sweat 24:49 Agora, uau, isso já é grande. Então, vamos voltar a isto porque 
eu realmente acho que estes versículos 3 e 4 estabelecem o 
contexto para o que a escola dos profetas está tentando 
realizar. Eles estão tentando obter este outro consolador. É por 
isso que é chamada a escola dos profetas. É a escola das 
pessoas que estão tentando ter poder profético, visões 
proféticas, conhecimento profético, experiências proféticas, e 
para alcançar este outro consolador. Portanto, voltarei a isso 
enquanto falamos da escola dos profetas. Mas esse é um 
contexto importante para o que eles estão tentando alcançar 
como um todo. 



 

 

Hank Smith: 25:26 Não sei se isto é uma referência, mas na última noite do 
Salvador com seus apóstolos em João 14, ele diz: "E eu rezarei 
ao Pai e ele vos dará outro consolador para que ele possa 
permanecer convosco para sempre". Versículo 18: "Não vos 
deixarei sem conforto, virei a vós". 

Dr. Anthony Sweat 25:49 Sim, sim. 

Hank Smith: 25:50 Você pode ver esse laço pelo que o Salvador disse a seus 
apóstolos. 

Dr. Anthony Sweat 25:53 Você pode. E mesmo nisto, vamos falar sobre esta parábola, o 
Senhor está, em essência, dizendo, vou me manifestar ao meu 
povo na ordem e no tempo deles e à minha própria maneira, e é 
tudo sobre ele, no entanto, manifestando-se pessoalmente ao 
seu povo. Versículo 6, basta amar o versículo 6, apenas no 
contexto da empatia expiatória de nosso Salvador. Quantos de 
nossos profetas, videntes e reveladores testemunharam que 
não há dor, tristeza, nenhuma experiência mortal com a qual 
você e eu passamos que o próprio Jesus não se empatiza 
perfeitamente através da terrível aritmética da expiação, como 
o Élder Maxwell a chamou. Mas no versículo 6, falando de Jesus, 
"Aquele que subiu ao alto, como também desceu abaixo de 
todas as coisas, no sentido de que ele compreendeu todas as 
coisas". Esse também é um grande versículo de empatia 
expiatória. 

Hank Smith: 26:58 Gosto dessa frase: "Empatia expiatória". 

Dr. Anthony Sweat 27:02 Sim. Ele está dentro e através de todas as coisas. Para ser 
totalmente honesto, versículos 7 a 13, sobre esta luz de Cristo, 
não tenho certeza se a entendo, mas sei que é fantástica. 

John Bytheway: 27:18 Sim, a luz na lua e você é, "O quê?". 

Dr. Anthony Sweat 27:21 Sim. E a luz, o sol, a estrela, a terra e como ela se move. E está 
em tudo e isso agiliza sua compreensão. Procede de Deus no 
versículo 12. Preenche a imensidão do espaço. É a vida e a lei e 
é por tudo o que é governado no poder dele. Não vou entrar em 
partículas subatômicas e comprimentos de onda. Eu apenas 
resumiria isto dizendo: Jesus é a luz, Jesus é a lei, Jesus é o 
poder. Acho que está apenas tentando dizer que este é o 
mundo de Cristo. Estas são as suas criações. Ele está dentro e 
através de todas as coisas que está governando. Ele está no 
comando. Ele é a vida, a luz, a lei, o poder, o caminho, a 
verdade, ele é tudo isso. Essa é minha maneira simplista de 
resumir através do versículo 13. 



 

 

Hank Smith: 28:10 Sim. E essa é uma discussão divertida para se ter com 
estudantes ou com seus filhos, como Cristo é como a luz? Então 
fale sobre a luz e faça as comparações. 

Dr. Anthony Sweat 28:20 Sim. 

Hank Smith: 28:20 Porque ninguém gosta de viver no escuro. Ninguém quer estar 
do lado de fora e você está fora como um acampamento com 
sua família ou com um grupo da igreja ou algo assim. E nós 
estamos tropeçando no escuro, o que você precisa? Você 
precisa de luz. Então, há tantos paralelos lá que eu... 

John Bytheway: 28:42 E eu também adoro que ele compartilhe conosco esse apelido 
de que eu sou a luz do mundo. E quando ele aparece aos 
tempos de Néfi, a luz e a vida do mundo, e então ele nos diz, 
vós sois a luz do mundo e... 

Dr. Anthony Sweat 28:59 Eu adoro isso. 

John Bytheway: 29:00 E ele compartilha isso conosco. E depois, em 3 Néfi, para o mais 
tarde, sustentai vossa luz para que ela brilhe diante dos 
homens, eu sou a luz que sustentareis, e como vos dou para ser 
uma luz para este povo, diz ele em 3 Néfi. E Mateus, ele é como, 
vós sois a luz do mundo. Mas eu acho que, uau, nós podemos 
compartilhar esse apelido com ele. 

Dr. Anthony Sweat 29:25 Sim. E nós podemos compartilhar o poder do sacerdócio. Se ele 
é o poder, nós chamamos isso de sacerdócio. Recebemos a 
autoridade do sacerdócio, recebemos os convênios do 
sacerdócio. Há o poder que todos nós compartilhamos com 
Deus. Eu gosto disso, o que vocês acabam de dizer. Isso seria 
uma coisa divertida para os pais com seus filhos dizerem como é 
Jesus... 

John Bytheway: 29:45 Como a luz. 

Dr. Anthony Sweat 29:46 ... como a luz? Como ele é como a lei? Como ele é como o 
poder? Como ele é como a verdade? Como ele nos dá essas 
coisas em nossa vida? 

John Bytheway: 29:54 Outra parte divertida é o que eclipsa a luz e o que se interpõe 
no caminho da luz? Lembro-me de Joseph Fielding McConkie no 
programa do meu mestre, apertando seu dedo para nós e 
dizendo: "Nunca se torne um eclipse espiritual". Se a lua chega 
à frente do sol, isso é um eclipse. Mas o que acontece se você 
ou qualquer coisa ou alguém se colocar na frente do filho, S-O-
N? Isso é um eclipse espiritual. Esse foi um dia que você nunca 



 

 

esquecerá que queremos estar sempre apontando para Cristo, 
para a luz. 

Hank Smith: 30:27 Sempre adorei que houvesse três dias de escuridão. Oh, eu não 
amei isso. Eles provavelmente não amaram. Três dias de 
escuridão absoluta e depois vem a voz. 

John Bytheway: 30:37 E então ele vem. 

Hank Smith: 30:38 Eu sou a luz. 

John Bytheway: 30:40 Eu sei. É como quando Deus faz uma lição de objetos, é como: 
"Whoo, eu recebo a melhor lição de objetos". 

Dr. Anthony Sweat 30:47 Ele tem mais algumas ferramentas na ponta dos dedos do que 
você e eu temos. 

John Bytheway: 30:49 Sim. 

Hank Smith: 30:52 Certo. Eu tenho uma luz de movimento lá fora. E vou lá fora no 
escuro e fico tipo, "Whoo, é meio assustador". Então eu começo 
a acenar como: "Onde está a luz? Acende a luz aqui fora". 
Porque isso traz uma sensação de paz e compreensão e, oh, 
posso ver o que está ao meu redor, não estou em perigo. 
Portanto, há tantos paralelos que poderíamos fazer lá. 

Dr. Anthony Sweat 31:13 Vou segurar isto por um segundo. Mas quando ele diz que 
também é a lei, John, você acabou de mencionar em 3 Néfi, eu 
sou a vida, eu sou a luz. Em 3 Néfi, ele também diz: "Eu sou a 
lei". E vamos falar sobre isso. Muito da seção 88 trata da lei. E 
se não tivermos cuidado, estamos existindo em uma cultura 
agora que está muito centrada em tudo é relativo, o que quer 
que você queira fazer está bem, você faz sua cultura. 

John Bytheway: 31:46 Sem absolutos. 

Dr. Anthony Sweat 31:47 Adoraríamos falar de Jesus é leve, Jesus é a verdade. Jesus é 
poder. Nunca podemos falhar também ensinar que Jesus é lei. 
Ele é um Deus da lei. E há leis que são dadas para governar os 
reinos da maneira como vivemos. E nós não queremos nunca 
nos tornar legalistas e farsistas. Mas também nunca podemos 
descartar Cristo como a lei e os requisitos que Ele espera de nós 
nas glórias, bênçãos e poderes de nossa vida. 

Hank Smith: 32:16 Estou começando a ver isso surgir nestes versos futuros. 

John Bytheway: 32:21 Sim. 



 

 

Hank Smith: 32:22 A lei, a lei. 

Dr. Anthony Sweat 32:22 Sim, lei, lei. E vamos falar sobre isso. Quero mostrar nos 
versículos 14 a 15, ele vai mudar agora para a redenção da 
terra. Mas 15, nós já tocamos no assunto, certifique-se de que 
você tenha isso em destaque. Quer dizer, esse é um discurso 
teológico em si mesmo, que nossa doutrina é que acreditamos 
que a alma não é apenas o espírito, que a alma também é seu 
corpo, seu corpo temporal. E assim, há muitas coisas que lidam 
nesta igreja com aspectos temporais de nossos corpos, quer 
isso tenha a ver com palavra de sabedoria, ou com a lei da 
castidade, ou outras coisas de como tratamos o corpo. 

Dr. Anthony Sweat 33:09 Como Elder Holland disse uma vez, você não pode prejudicar o 
corpo sem prejudicar a alma com base nesta doutrina na seção 
88, versículo 15. Mencionei de antemão, se eu puder fazer um 
pequeno plug aqui, eu dirijo um podcast para a religião BYU 
chamado podcast da religião Y onde os professores da BYU 
falam sobre suas publicações de pesquisa. Há um grande de 
Jordan Watkins chamado o Eterno e o Temporal. E ele apenas 
fala sobre como não se pode separar as coisas temporais das 
espirituais. 

Dr. Anthony Sweat 33:50 Não se pode separar. O espírito e o corpo são a alma. Eles são 
um só. E assim, novamente, temos coisas temporais que nos 
direcionam nesta igreja. Mas apenas uma aplicação em que 
pensei enquanto me preparava para este podcast foi o que é 
uma bênção para o seu corpo. E se pudéssemos realmente 
aprender a abraçar essa doutrina, amar seu corpo como Deus o 
criou, como Ele o deu, em todos os seus variados tamanhos, 
formas, capacidades, cores, inclinações, maneiras, seu corpo é 
um presente de Deus como um todo. 

Hank Smith: 34:28 Isso é fantástico. Você mencionou Elder Holland. É uma palestra 
chamada Personal Purity (Pureza Pessoal). E eu me lembro disso 
porque era final dos anos 90 e eu era um adolescente. Esta é a 
citação. Ele diz que o corpo é uma parte essencial da alma. Esta 
doutrina distinta e muito importante do santo dos últimos dias 
ressalta por que o pecado sexual é tão grave. Declaramos que 
quem usa o corpo dado por Deus de outro sem a sanção divina, 
isto é, o casamento, abusa da própria alma daquele indivíduo, 
abusa dos propósitos e processos centrais da vida, a própria 
chave da vida como o presidente Boyd K. Packer uma vez a 
chamou. 

Hank Smith: 35:15 E então ele faz esta afirmação: "Ao explorar o corpo de outro, o 
que significa explorar sua alma, profana-se a expiação de Cristo 
que salvou aquela alma e que torna possível o dom da vida 



 

 

eterna". E agora você ainda se lembra de sentar e ouvi-lo dizer a 
frase seguinte. "E quando alguém troça do filho da retidão, 
entra num reino de calor mais quente e mais santo que o sol do 
meio-dia, você não pode fazer isso e não pode ser queimado". 

Dr. Anthony Sweat 35:48 Oh, Elder Holland trazendo. 

Hank Smith: 35:51 Sim, eu me lembro dessa conversa. 

Dr. Anthony Sweat 35:55 Você e eu temos a mesma idade, Hank. E eu também era um 
adolescente e me lembro que a conversa ardeu e se queimou 
em minha alma. Acho que na verdade chamei meu bispo 
quando essa conversa terminou. 

Hank Smith: 36:07 Sim. Ainda me lembro dele agarrando o púlpito. Mas isso vem 
dessa doutrina na seção 88. 

Dr. Anthony Sweat 36:14 Ele está se referindo à seção 88 verso 15. É um poderoso verso 
de uma só linha, apenas encravado nesta enorme seção como 
um todo. 

Hank Smith: 36:23 Sim. 

John Bytheway: 36:24 Gostaria de mencionar que o Livro de Mórmon parece não ser 
tão cuidadoso com a alma e o espírito e diferenciá-los. E isto é 
muito esclarecedor porque, de fato, é um verso que se nota no 
pé. A nota de rodapé 15C tem ali Alma 40:23 onde diz que a 
alma e o corpo devem ser reunidos. E lembro-me do Dr. Robert 
Millet apenas dizendo, às vezes o Livro de Mórmon usa a alma e 
o espírito de forma intercambiável. E este versículo ajuda a 
dizer, está bem, saiba apenas que às vezes o Livro de Mórmon 
usa a alma e o espírito intercambiavelmente, mas a definição da 
alma é corpo e espírito juntos. 

Dr. Anthony Sweat 37:09 Sim. 

John Bytheway: 37:10 Portanto, é um verso esclarecedor para mim. E estou feliz que 
você tenha dito isso, Tony, é um verso teologicamente 
importante. 

Dr. Anthony Sweat 37:15 Realmente é. 

Hank Smith: 37:17 Bem, eu adoro esta idéia porque ela se encaixa muito bem com 
nossa doutrina de por que a ressurreição é tão importante. 

Dr. Anthony Sweat 37:24 Sim. 



 

 

Hank Smith: 37:25 O espírito e o corpo se unem novamente. 

John Bytheway: 37:27 Sim. E isso vai para o versículo 27. Precisamos falar sobre a 
diferença entre um corpo espiritual e um corpo espiritual. 

Dr. Anthony Sweat 37:35 Sim. E também vai se manifestar mais tarde nesta revelação 
com a escola dos profetas quando ele diz: "Lavem seus corpos". 
Sejam limpos". O verso favorito de Hank: "Vá para a cama 
cedo". Levantem-se cedo. Não durma mais do que é 
necessário". Tudo isso volta a haver uma conexão entre o 
temporal e o espiritual. E você tem que cuidar do poço 
temporal. 

Hank Smith: 38:05 Isso é interessante. Sim. O que será que ele diria hoje? Não viva 
de Coca-Cola Diet. Nós vamos entrar nisto, Tony. 

Dr. Anthony Sweat 38:13 Hank, eu tenho que corrigir isso, o que você acabou de dizer, 
porque lembre-se... 

Hank Smith: 38:17 Porque o Senhor tem... 

Dr. Anthony Sweat 38:18 Este que não deve ser nomeado foi liberado em conferência 
geral. E então a BYU, pouco tempo depois, nos permitiu 
comprar Coca-Cola no campus. 

Hank Smith: 38:26 Eu não estou dizendo... 

Dr. Anthony Sweat 38:26 Mais perto da restauração de todas as coisas, não um passo 
mais longe. 

Hank Smith: 38:30 Eu disse para não viver. Eu não... 

Dr. Anthony Sweat 38:33 Está bem. 

Hank Smith: 38:36 Mas você está certo nisso, se você... É realmente difícil sentir o 
espírito por mim, pessoalmente, se meu corpo não se sente 
bem. 

Dr. Anthony Sweat 38:45 É bom dizer da melhor maneira possível, vamos tentar tratar 
bem o temporal, porque o temporal afeta, de fato, o espiritual. 
Então estes versos, em 1718, ele pensa: "Ei, esta terra vai se 
tornar o reino celestial". Os mansos vão herdá-la". Essa também 
é a nossa doutrina. Quando herdamos o reino celestial, na 
verdade não vamos a lugar algum. Estamos simplesmente 
tentando ter isto preparado e fazer com que este mundo se 
torne pronto para nosso rei e que a vontade de Deus seja feita 
nesta terra como é no céu. E esta terra se tornará o reino 



 

 

celestial e corpos que no versículo 20, corpos que são o reino 
celestial podem possuí-lo para todo o sempre. 

Dr. Anthony Sweat 39:31 Então isto é realmente importante aqui onde eu classificaria 
como o versículo 18 até o 40 tem a ver com reinos e reinos 
herdeiros e leis celestiais, terrestres, telescópicas, julgamento, 
nós somos apanhados em todas estas coisas. E a forma como eu 
resumiria isto é que nós mesmos nos julgaremos em essência. 
Estes versos parecem estar ensinando aquela maravilhosa 
doutrina que Brad Wilcox francamente ensinou em seu discurso 
clássico, Sua Graça é Suficiente, seu discurso BYU onde às vezes 
temos esta visão de Deus nos impedindo ou fazendo estes 
julgamentos sobre nós e nós implorando a Deus, como diz Brad: 
"Por favor, deixe-me entrar". 

Dr. Anthony Sweat 40:24 E vai ser o contrário. Seria Deus a dizer: "Por favor, aceite meu 
filho". Obedeça às ordenanças. Viva a lei para que você possa 
desfrutar destas bênçãos". Olhe para isto. No versículo 22, 
"Aquele que não foi capaz de cumprir a lei de um reino celestial 
não pode cumprir a glória celestial". O mesmo em 23 para o 
terrestre, o mesmo para o teleste. Há certas leis e condições 
que se espera receber esta glória, este poder, esta capacidade, 
estas bênçãos. 

Dr. Anthony Sweat 41:00 E então, se você saltar até o versículo 32, "mesmo aqueles que 
ficaram também serão vivificados, no entanto, voltarão 
novamente ao seu próprio lugar". E olhe para esta linha. "Para 
desfrutar aquilo que estão dispostos a receber". Porque não 
estavam dispostos a desfrutar do que poderiam ter recebido, 
em outras palavras, do que é do Senhor, vocês irão para o reino 
da lei e para as condições em que estão usando sua agência 
para escolher viver e aceitar e cumprir. E a única razão pela qual 
você não vai conseguir outros reinos e por que eu poderia não 
conseguir é porque estou escolhendo não desfrutar do que é o 
que estou disposto a receber. Portanto, no versículo 33, o 
versículo 33 não é um versículo de Natal. É um verso de 
julgamento, onde o Senhor fala de que eu não vou dar a alguém 
algo que não quer. 

John Bytheway: 41:57 Faz-me lembrar outro tipo de verso que me soa como se 
estivesse dizendo a mesma coisa. Mórmon 9 versículo 4: "Eis 
que vos digo que seria mais miserável habitardes com o santo e 
justo Deus sob a consciência de vossa imundície diante dele do 
que viverdes com as malditas almas no inferno". Portanto, a 
idéia de que você seria mais miserável, dizendo: "Eu vou 
encontrar um lugar onde você não seja miserável", e é um lugar 
que você vai para onde se sinta mais confortável. E quando eu 
ensino isso na aula do Livro de Mórmon, me refiro ao 88:32. Isto 



 

 

é o que você está disposto a receber, porque nós não estamos 
dispostos a desfrutar do que você possa ter recebido. Eles soam 
como versos paralelos. 

Dr. Anthony Sweat 42:36 Sim. E no versículo 40, novamente, o versículo 40 é um grande 
julgamento, escritura. "A inteligência se apega à inteligência, a 
sabedoria recebe a sabedoria, a verdade abraça a verdade, a 
virtude ama a virtude, a luz se apega à luz". Em outras palavras, 
se você é uma pessoa de inteligência, sabedoria, verdade, 
virtude, luz, você vai para um reino de inteligência, virtude, 
sabedoria, luz, verdade, porque essas coisas se amam. E é 
apenas uma bela doutrina que o Senhor honrará nossa agência 
onde escolheremos viver nas leis e nas condições e nos reinos, 
que estamos dispostos a receber. 

Hank Smith: 43:19 Isto parece, Tony, como uma pequena extensão da seção 76. 

Dr. Anthony Sweat 43:24 Sim. De que forma, Hank? 

Hank Smith: 43:26 Parece um pouco como um adendo. Eles recebem a seção 76, 
foi o Dr. Harper que disse: "Você e eu, nós adoramos", mas os 
santos naquela época eram do tipo: "Espere, espere, espere". E 
assim, talvez houvesse um pouco de tempo de atraso em que o 
Senhor dizia: "Bem, falaremos mais sobre isso um pouco mais 
tarde". Vou deixar você digerir 76 por um pouco antes de lhe 
contar ainda mais sobre os céus". 

Dr. Anthony Sweat 43:55 Sim. Sim. E você vai ver isso novamente. Eu continuo a fazer isso 
para falar sobre a escola dos profetas. Mas novamente, parece 
ser isso que o Senhor vai fazer com a escola dos profetas. E o 
que Ele vai ensinar-lhes sobre o templo é que o templo nos 
ensina leis que existem certas leis e condições pelas quais os 
seres celestiais obedecem e vivem para que possamos receber 
estas bênçãos. 

Hank Smith: 44:21 Porque eles querem. 

Dr. Anthony Sweat 44:22 Porque eles querem, porque eles escolhem. 

Hank Smith: 44:25 Sim, veja o versículo 32. Você vai ao seu próprio lugar para 
aproveitar aquilo que eles estão dispostos a receber. 

Dr. Anthony Sweat 44:35 Sim. 

Hank Smith: 44:35 Não se trata de Deus dizer: "Desculpe". Você vai lá mesmo que 
não queira ir lá". Deus está dizendo: "Para onde você quer ir? 
Onde você quer estar?" 



 

 

John Bytheway: 44:43 Que lei você está disposto a viver e é aí que você estará mais 
confortável. 

Dr. Anthony Sweat 44:48 E tenho certeza de que há pessoas ouvindo neste podcast que 
estão preocupadas com familiares, que estão preocupadas com 
amigos, entes queridos que ou saíram não fazem parte da 
igreja. O Deus que eu adoro, o Deus da restauração é um Deus 
como este que apenas diz: "Se as pessoas são de luz e verdade e 
virtude e bondade, todos os fatores mortais, todas as coisas que 
bloquearam e atrapalharam e as questões serão resolvidas por 
um Deus que compreende completamente e é justo e é 
misericordioso e compassivo. E se as pessoas amam a verdade, 
se amam a bondade, se amam a virtude, se amam a luz, elas 
irão para esses reinos de virtude, bondade, amor e luz. Não 
tenho dúvidas disso". 

John Bytheway: 45:33 Sim. E este é um Deus que é nosso Pai que ama seus filhos e 
quer dar-lhes tudo o que pode, se eles estiverem dispostos a 
recebê-lo. Sim. 

Hank Smith: 45:43 Há um verso de volta que ainda não quero perder, porque 
vamos virar a página aqui, que no cristianismo, sempre falamos 
da segunda vinda do Senhor, a segunda vinda do Senhor. Mas 
no versículo 19, ele parece quase subir a segunda vinda do 
Senhor com outro visitante: "Porque depois de cumprir a 
medida de sua criação, ou seja, a terra, ela será coroada de 
glória, mesmo com a presença de Deus Pai". Agora isso é 
novidade. Isso é totalmente diferente... Eu não deveria dizer 
totalmente diferente, mas isso parece levar a Segunda Vinda a 
um nível totalmente novo de, sim, a Segunda Vinda, e depois 
outra vinda depois disso. 

Dr. Anthony Sweat 46:19 Sim. E eu posso estar errado nisto. E assim me perdoe se 
minhas doutrinas aqui, mas a maneira como sempre entendi 
que é a Segunda Vinda será onde Cristo vem para governar e 
reinar como rei dos reis e senhor dos senhores. E ele inaugurará 
no milênio. Mas vamos trabalhar durante este período milenar 
para continuar a ajudar a vontade de Deus a ser perfeitamente 
conhecida e feita e implementada nesta Terra. E não será até o 
final do milênio que esta terra se tornará celestial e 
verdadeiramente se tornará o reino de Deus que o reino 
celestial será coroado com a presença de Deus Pai, porque 
aqueles que herdarem o reino celestial estarão em sua 
presença. E assim o entendo como Segunda Vinda, enquanto 
Jesus trabalha durante o milênio preparando a coroa com a 
presença de Deus e do Pai. 

Hank Smith: 47:16 Sim. Para Joseph Smith para isto, o que dizer, 27 anos de idade? 



 

 

Dr. Anthony Sweat 47:21 Yup. 

Hank Smith: 47:21 Para ele, expandir até mesmo a Segunda Vinda. Bem, foi você? 
Tony, foi alguém que disse: "A audácia deste garoto". 

Dr. Anthony Sweat 47:30 Sim, a audácia desta criança de 27 anos, inacreditável. 

Hank Smith: 47:35 Sim. 

Dr. Anthony Sweat 47:37 Então, se vocês quiserem falar de 41 a 44, planetas, tudo assim, 
45, alguma bela linha, a terra rola sobre suas asas, isso soa 
como algo que vocês deveriam incluir em uma carta de amor. 
Essa é uma linda linha. O sol nos dá a luz do dia. E então ele diz, 
versículo 47, tudo isso é... Qualquer homem que tenha visto 
algum ou o menos destes, viu Deus se mover em sua majestade 
e poder, 40, ele o viu. Parece haver aqui quase um empate à 
semelhança do Senhor para estes reinos. Se você olhar para o 
final do versículo 43, aqui ele parece estar comparando-os aos 
planetas. No versículo 42, eles têm tempos e estações fixas. Eles 
têm leis e revoluções. 

Dr. Anthony Sweat 48:27 Mas um pouco de amarração da primeira visão quando em um 
dos relatos da primeira visão e da história de Joseph é de 1832, 
ele parece sugerir como Richard Bushman disse que Joseph teve 
um pincel um pouco com não necessariamente ateísmo, mas 
talvez questionando a existência de Deus. Em seu relato de 
1832, Joseph disse, mas quando olhou para a lua, as estrelas, a 
terra, as criaturas, as pessoas, que o Espírito lhe falou que existe 
um grande Deus, e que somente um tolo proclamaria que não 
existe Deus. Isto parece ser o Senhor dizendo uma coisa 
semelhante, como se você quisesse ver Deus, basta olhar ao seu 
redor, olhar a bela luz, a lei, o universo, os planetas, tudo, 
testemunhando a você todas as coisas para notar que existe um 
Deus, outro Livro de Mórmon amarrado lá dentro. 

John Bytheway: 49:24 Sim, está lá. Está lá. Alma 30:44 é a nota de rodapé 47C, onde 
ele diz que os planetas que se movem em seu movimento 
regular, uma testemunha que há um criador supremo. 

Dr. Anthony Sweat 49:36 Yup. Então, só mais uma coisa bonita, mas ele parece mudar. 
Vamos conversar sobre os reinos por um segundo. Ele vai dar 
uma parábola em 51. "Eis que eu vou gostar destes reinos". 
Agora, ele está falando planetas ou está falando... Eu lhe 
mostrarei onde ele pode estar falando dispensações aqui. Ele 
vai comparar estes reinos, que ou são planetas, mundos 
diferentes ou talvez sejam dispensações diferentes neste 
mundo, a um homem em um campo. 



 

 

Dr. Anthony Sweat 50:06 E ele mandou seus servos para o campo para cavar no campo. 
Ele disse no primeiro: "Ide e trabalhai no campo". Na primeira 
hora eu irei até vós e vereis a alegria do meu semblante". 
Lembre-se, de volta aos versos que provocaram esta revelação: 
"Eu me manifestarei a vocês. Vós vireis a minha presença". Vós 
me vereis. Haverá outro consolador. Vocês conhecerão a Deus. 
Você conhecerá Jesus. Assim diz ele, trabalhadores da primeira 
hora, segunda, terceira, até o versículo 55, e assim por diante 
até o dia 12. 

Dr. Anthony Sweat 50:39 Versículo 56, "E o Senhor do campo foi para o primeiro na 
primeira hora e ficou com ele naquela hora e ficou contente". E 
ele faz isso desde o primeiro até o último, em 59, 60: "Cada 
homem em sua própria ordem até que sua hora esteja 
terminada". Sessenta e um: "Por isso, a esta parábola vou 
comparar todos estes reinos, e os seus habitantes, cada reino 
em sua hora, em seu tempo e em sua estação, mesmo de 
acordo com o decreto que Deus fez". 

Dr. Anthony Sweat 51:09 Então esta parábola parece estar dizendo, se estamos falando 
sobre isso em planetas, outros mundos, que o próprio Jesus se 
manifestou a todo seu povo que eles, em seu tempo, desfrutam 
de sua presença. Ou se não vamos lá, no mínimo, a cada 
dispensação, o próprio Senhor se manifesta nesta terra. E onde 
estou obtendo esta dispensa, salte para o versículo 70, 
"Permanecei, permanecei neste lugar, e convocai uma 
assembléia solene, mesmo daqueles que são os primeiros 
trabalhadores neste último reino". 

Dr. Anthony Sweat 51:50 Então, ali mesmo, ele gosta deste reino a esta dispensação. É aí 
que eu estou recebendo uma leitura dispensacional. Então 
talvez pudéssemos lê-lo como na parábola, o Senhor se 
manifestou a Adão e Eva, e ele se manifesta a Leí e Sariah e 
Abraão e Sara. Ele também se manifesta a José e Ema nesta 
dispensação, e nesta rodada dos anciãos. Todos vocês já 
ouviram a parábola dos operários no Novo Testamento. E às 
vezes gostamos disso para as pessoas que são batizadas, como 
algumas pessoas que entraram cedo na igreja e depois há 
pessoas que são batizadas e entraram na igreja, todos, isso é 
uma aplicação apropriada. 

Dr. Anthony Sweat 52:37 Mas usando a seção 88 versículo 70, o Senhor acabou de nos 
chamar os trabalhadores de última hora. Foi isso que Ele acabou 
de nos chamar. Então, isto é como uma parábola de dispensas. 
Você e eu somos os operários da 11ª e 12ª horas. Você e eu 
estamos chegando depois de Adão e Eva, e Abraão e Sara, e 
Lehi e Sariah, e todos os outros têm feito todo este trabalho por 
milhares e milhares de anos, e nós temos aqui uma dispensação 



 

 

da plenitude dos tempos na 11ª hora e temos todas estas 
ferramentas e tecnologia e estabelecemos a igreja global e o 
reino e marchamos para o céu igualmente se Adão e Eva forem 
trabalhadores da 11ª hora. 

Hank Smith: 53:21 Sim. 

Dr. Anthony Sweat 53:22 Vamos ter um pouco de humildade dispensacional para todos 
os que vieram antes de nós que estamos entrando como os 
trabalhadores de última hora. 

Hank Smith: 53:31 Oh, não posso dizer como é divertido na minha aula do Novo 
Testamento atirar isso para cima dos meus alunos. Porque eu 
digo: "Como é quando alguém não tinha que ir ao seminário por 
quatro anos e não tinha que servi-lo?" E eles dizem: "Sim. Veja, 
isso não é justo". E eu digo: "Espere, espere. E se você estiver 
do outro lado da equação? E se você for o trabalhador da última 
hora? Você tem certeza que não é justo?" E eu digo: "Adão e 
Eva, eles têm feito muito trabalho há muito tempo. Abraham, 
Noé, eles têm feito muito trabalho há muito tempo. Para mim 
parece que são os que vêm tarde para a festa". E de repente, de 
repente, é: "Não, é justo". 

Dr. Anthony Sweat 54:08 Sim, sim, sim. Aceito salário igual ao de Abraão. Claro, por favor. 

John Bytheway: 54:11 Sim. Vamos então reafirmar isso. Para que essa parábola possa 
ter um par de aplicações quando entrarmos na igreja, para 
aqueles em nossas vidas, e dispensação, isso é realmente... O 
que você disse? Humildade de dispensa? 

Dr. Anthony Sweat 54:26 Um pouco de humildade dispensacional. Estamos sobre os 
ombros de mulheres e homens incríveis que vêm nos 
preparando para o sucesso por milhares e milhares de anos. 
Portanto, esses são apenas um exemplo de alguns desses 
incríveis... Como eu disse, céu, o que estamos aprendendo 
sobre o céu? Mas então haverá uma grande mudança nesta 
revelação sobre como você e eu, portanto, nos preparamos 
para o céu? 

Dr. Anthony Sweat 54:55 E é aqui que há uma mudança para algumas coisas práticas que 
vão começar a centrar-se em um templo e em uma escola dos 
profetas. E para ser franco, Hank, é por isso que quando você 
disse qual deles, eu disse 88. Porque temos um entendimento 
do que o Senhor está tentando fazer com o templo e com a 
escola dos profetas e o dom aqui para entender o que está 
acontecendo hoje com o templo. E a escola moderna dos 
profetas e o dom moderno, é tão, tão poderosa como um todo. 



 

 

Hank Smith: 55:27 Gostaria de mencionar uma coisa que usei no versículo 40. E 
você pode me corrigir se eu estiver tirando isto do contexto. 
Mas quando alguns dos meus alunos vieram até mim e 
disseram, quero encontrar alguém ótimo para casar, todos eles 
estão procurando o Mister e o Missis Perfeito para casar. E eu 
sempre disse esta idéia de que se você quer casar com um 
inteligente, sábio, alguém que ama a verdade, alguém que ama 
a virtude, alguém que ama a luz, então você tem que ser todas 
essas coisas, porque a inteligência se apega à inteligência. É 
atraída por ela. A sabedoria é atraída pela sabedoria. A verdade 
abraça a verdade. Portanto, para quem estiver ouvindo, que diz: 
"Oh, eu quero casar com este tipo de pessoa", maravilhoso. É 
claro que você quer. Eu acho isso ótimo. Provavelmente, a 
melhor maneira é ser essa pessoa. 

Dr. Anthony Sweat 56:21 Sim. É o Elder Bednar. Não foi Elder Bednar quem disse para se 
tornar o tipo de pessoa que você quer namorar e se casar? 

John Bytheway: 56:28 Pare de tentar encontrar o certo e concentre-se em tentar se 
tornar o certo, tipo de coisa. 

Hank Smith: 56:34 Sim. 

Dr. Anthony Sweat 56:36 Verso 40 Eu gosto de chamá-lo de o maior julgamento e 
escritura de namoro de todos os tempos. 

Hank Smith: 56:42 Sim. 

John Bytheway: 56:42 Espere, espere. Que verso? 

Dr. Anthony Sweat 56:44 Versículo 40, a luz clareia a luz. 

Hank Smith: 56:46 Minha escritura de namoro favorita é Abinadi: "Não me toque 
ou Deus te ferirá". Essa é minha escritura de namoro favorita 
para minha filha de qualquer forma. 

John Bytheway: 56:56 Por favor, junte-se a nós para a segunda parte deste podcast. 

 



 

 

 

Hank Smith: 00:00:02 Bem-vindo à parte dois do podcast desta semana. Estou 
entusiasmado por vocês parecerem gostar desta escola, os 
profetas. Você já deve ter mencionado isso antes no podcast. Eu 
não consigo me lembrar... 

Dr. Anthony Sweat 00:00:14 Eu não sei se eu sabia ou não. Talvez eu goste tanto porque 
como tudo, tudo o que escrevemos é realmente autobiografia e 
John, você mencionou O Santo Convite. Eu escrevi esse livro 
porque sentia que um grande número de jovens não estava 
entendendo o dom, pois você podia pegar o santo dos últimos 
dias e dizer: "Em uma frase, dê-me o propósito do batismo", e 
eles podiam fazer isso muito bem. Em uma frase, dê-me o 
propósito do sacramento, eles poderiam resumi-lo bem. Em 
uma frase, dê-me até o propósito de um casamento eterno e 
eles poderiam resumi-lo bem, mas se você disser: "Em uma 
frase, dê-me o propósito do dom", as respostas começam a se 
tornar nebulosas e elas mudam, e não são muito limpas e elas 
bainha e gancho. 

Dr. Anthony Sweat 00:01:07 Eles vêm com respostas gerais como: "Oh, é um presente", e 
você diz: "Um presente de quê?". Eles dirão: "Um presente de 
conhecimento". "Bem, um presente de conhecimento de quê?" 
"Um dom de conhecimento de Deus." "Para quê?" Eles 
simplesmente não sabem. Uma das razões pelas quais eu sou 
tão apaixonado por isto é porque eu realmente acho que a 
seção 88 desbloqueia o dom para nós. 

Dr. Anthony Sweat 00:01:34 Acho que isso nos dá uma chave para entender o que o templo 
sagrado está tentando fazer e do que se trata o dom, e é por 
isso que escrevi aquele livro, O Sagrado Convite, porque neste 
momento da história da igreja é onde este convite é estendido, 
e entender que temos que nos apoiar um pouco na conferência 
de junho de 1831 da igreja que você falou sobre isso em seu 
podcast, onde o Senhor diz: "Ei, eu quero que todos se reúnam 
em Ohio e na seção 38, se você se reunir em Ohio, eu lhe darei 
poder do alto", essa seção 38 versículo 32. Quando eles chegam 
a Ohio no verão de 1831, na conferência de junho de 1831, eles 
chegam lá para receber um dom. 



 

 

Dr. Anthony Sweat 00:02:27 A primeira dotação nesta dispensação não foi no Templo 
Kirtland, não foi no Templo Nauvoo. A primeira dotação foi na 
casa da Fazenda Isaac Morley, nos arredores de Kirtland, Ohio, 
em uma pequena cabana de madeira, onde cerca de 60 homens 
se reuniram, nas palavras de John Corrill, "para receberem uma 
dotação". Eu diria que uma definição mais ampla de dote é 
receber um poder, ou uma capacidade. A questão é que grande 
poder e capacidade Deus estava tentando dar a estes anciãos 
reunidos na Fazenda Morley em junho de 1831? Bem, Ele 
estava tentando dar-lhes o grande poder e capacidade dos 
antigos sumos sacerdotes, pessoas como Enoque e como 
Melquisedeque e como Isaías e como o irmão de Jarede. 

Dr. Anthony Sweat 00:03:23 Aqui é onde a tradução da Bíblia de José se vincula. José tinha 
sido traduzido em Gênesis 14. José aprendeu sobre os grandes 
sumos sacerdotes que podiam dividir os mares e colocá-los em 
desafio aos exércitos das nações, e quebrar montanhas. Ele 
aprendeu que havia traduzido sobre Enoque, e que 
Melquisedeque era um grande sumo sacerdote. O que José 
queria fazer na conferência de junho de 1831 era dar a estes 
anciãos, ajudá-los a se tornarem sumos sacerdotes. Agora, 
quando eu digo sumo sacerdote, pensamos eclesiasticamente 
na igreja. Pensamos como presidentes de estaca e bispos, e 
depois da conferência de junho de 1831, José começará a usar 
os sumos sacerdotes para presidir, mas a linha teológica, a linha 
doutrinária encontra sua fruição no templo hoje. 

Dr. Anthony Sweat 00:04:18 Como faço para que as pessoas tenham poder e capacidade 
para se tornarem grandes sumo sacerdotes, e então José o 
estenderá às mulheres e sacerdotisas a Deus. É o que está 
acontecendo na conferência de junho de 1831, e José lhes 
promete que... Deixe-me ler. Joseph diz na conferência de junho 
de 1831: "Não devem passar três dias antes que alguns vejam o 
salvador cara a cara". Levi Hancock disse na conferência de 
1831 de junho, Joseph simplesmente lhes prometeu: "Vocês 
verão o Senhor nesta conferência". Quero dizer, vocês, 
poderiam imaginar ser convidados para uma conferência, 
prometer que dentro de três dias, se viverem suficientemente 
puros e santificados, terão o poder e a capacidade de rasgar o 
véu e ver Deus face a face"? 

Dr. Anthony Sweat 00:05:13 Isso é o que está acontecendo na conferência de junho de 1831, 
e alguns deles o fazem. Harvey Whitlock, Lyman White, eles 
deixam lembranças de que na conferência de junho de 1831, 
eles experimentaram o poder. Eles tiveram os céus separados. 
Alguns deles disseram que viram Deus. A maioria deles falhou, 
no entanto, como tenho certeza que você e eu falharíamos se 
estivéssemos naquela conferência. Pelo menos eu sei que o 



 

 

faria, e a razão pela qual estou organizando tudo isso é porque 
é nisto que José e o Senhor, através de seu profeta, vão 
trabalhar. Vocês entendem isso se eu puder tentar dizer isso 
claramente. 

Dr. Anthony Sweat 00:05:57 Como criar uma nação de sacerdotes e sacerdotisas que tenham 
poder em suas vidas, poder celestial, que possam entender 
Deus, conhecer Deus, conhecer seus caminhos, conhecer sua 
vontade, que possam realizar seus propósitos, que possam 
realizar milagres, que possam construir o reino? Como criar esse 
tipo de mulheres e homens, e é isso que a Escola dos Profetas 
vai tentar instigar, que vai ser iniciado na seção 88. Eu deixei 
essa conexão suficientemente clara sobre o que eu penso lá? 

Hank Smith: 00:06:32 Sim, eu acho que sim e não apenas como os faço, como faço 
para que eles escolham, certo? [Crosstalk 00:06:38] porque a 
retidão não é retidão se for forçada. 

Dr. Anthony Sweat 00:06:42 Exatamente. 

Hank Smith: 00:06:43 Tenho que persuadi-lo a escolher isto. 

Dr. Anthony Sweat 00:06:47 Deixe-me voltar um pouco mais, vá para a seção 67 de sua 
doutrina e convênios porque isto fará um empate na seção 88. 
Muitas vezes só lemos a seção 67 no contexto da publicação do 
Livro de Mandamentos. Se você olhar para o título da seção 67, 
isto é dado em novembro de 1831, então o que, cinco meses se 
passaram desde a conferência de junho de 1831? Em grande 
parte, estes são o mesmo grupo de anciãos que tentavam 
receber o poder e a capacidade dos grandes sumos sacerdotes 
na conferência de junho de 1831. Vá para a seção 67, agora é 31 
de novembro. Veja o versículo três. 

John Bytheway: 00:07:28 Mm-hmm (afirmativo), a benção que foi oferecida, certo? 

Dr. Anthony Sweat 00:07:30 Ele se esforçou para receber a bênção que lhe foi oferecida. 
Que bênção foi oferecida? Foi a bênção da doação. Foi a bênção 
de conhecer a Deus, de ter os céus abertos, de ter seus 
mistérios revelados, mas em verdade vos digo que havia medos 
em vossos corações e em verdade, esta é a razão pela qual não 
recebestes. Agora saltem para o versículo 10 da seção 67: "E 
outra vez, em verdade vos digo que é um privilégio vosso e uma 
promessa que vos faço". Eu destacaria essa frase porque você 
vai vê-la na seção 88. "Uma promessa que eu lhe faço e que foi 
ordenada a este ministério". 



 

 

Dr. Anthony Sweat 00:08:06 Sua ordenação foi para se tornarem grandes sumo sacerdotes, 
que na medida em que vocês se despojem de ciúmes e medos e 
se humilhem diante de mim, pois não são suficientemente 
humildes. O véu será rasgado e me vereis e sabereis que estou, 
não com a mente carnal nem natural, mas com a espiritual... 
Não podeis ser carnais e ter dotes em vossa vida, ter grande 
poder e capacidade". Versículo 12: "Um homem natural não 
pode tolerar a presença de Deus". Versículo 13, "Não podeis 
tolerar a presença de Deus agora, nem o ministério dos anjos, 
portanto, continuai com paciência até que sejais aperfeiçoados, 
até que estejais prontos". Você tem que trabalhar para isso. 

Dr. Anthony Sweat 00:08:51 Que vossas mentes não voltem atrás e quando fordes dignos no 
meu tempo devido, vereis e sabereis o que vos foi conferido 
pelas mãos de meu servo Joseph Smith Jr. Amém". O que lhes 
foi conferido foi tornar-se grandes sumo sacerdotes e ter o 
poder e a capacidade de dom. Não é fantástico, esse contexto? 
Agora vire-se, agora vá para a seção 88 com esse contexto. 
Como vocês estão virando lá, Joseph diz isto em outubro de 
1831: "Poderíamos todos nos reunir com um coração e uma 
mente em perfeita fé, o véu poderia muito bem ser alugado 
hoje como na próxima semana, ou em qualquer outra época". 
Se nos purificarmos e fizermos um pacto perante Deus, é um 
privilégio nosso". 

Dr. Anthony Sweat 00:09:48 Você tem que ser puro. É preciso ser pessoas do pacto para que 
o dom aconteça. Agora, vá para a seção 88 e veja a fruição 
disto. Vá para o verso 68. Quando você entra nas escolas e elas 
têm um lema que está lá em cima, como: "Tão e tão elementar, 
nossa declaração de missão é para...". Bem, eu gosto de chamar 
o versículo 68 de declaração de missão ou o lema da Escola dos 
Profetas. Versículo 68, "Portanto, santificai-vos e, em outras 
palavras, tornai-vos mais puros e limpos e santos para que 
vossa mente se torne única para Deus". Então olhai para isto: "E 
chegarão os dias em que o vereis, pois ele vos revelará o seu 
rosto, e será no seu próprio tempo e à sua maneira e segundo a 
sua própria vontade". 

Dr. Anthony Sweat 00:10:47 Agora eu quero fazer uma advertência, há muitas maneiras de 
Deus se manifestar para nós. Isto não tem que ser uma 
aparência física literal, mas a promessa está lá de que Deus se 
revelará a você. Agora vede o 69: "Lembrai-vos da grande e 
última promessa que vos fiz". Ele se vincula a essa promessa. 
Você tem que amarrar na seção 67 versículo três lá, e você tem 
que amarrar na conferência de junho de 1831 para entender a 
grande promessa. Se eu pudesse colocar em minha própria 
língua, a grande e última promessa é a promessa de que você 
pode ser dotado com o poder celestial do sumo sacerdote em 



 

 

sua vida para vir à presença de Deus, conhecê-lo, conhecer sua 
vontade, ter revelação, ser guiado e ser um com ele, e receber a 
plenitude de suas bênçãos, essa é a promessa. 

Dr. Anthony Sweat 00:11:40 Você vê por que eu estou me excitando com isso? você vê por 
que eu me excito tanto com isso? 

Hank Smith: 00:11:44 Sim, fantástico. Muito obrigado. 

Dr. Anthony Sweat 00:11:47 Em seguida, também virar para os versículos 74 e 75, bem no 
meio 74. Santificem-se, eu estou no meio do 74. "Santificai-vos, 
purificai vossos corações, purificai vossas mãos e vossos pés 
diante de mim, para que eu vos faça limpos, para que eu possa 
testemunhar a vosso pai e a vosso Deus e meu Deus, que estais 
limpos do sangue desta geração perversa, para que eu possa 
cumprir esta promessa, esta grande e última promessa". 
Novamente como disse José, temos que estar limpos diante de 
Deus e temos um pacto com Deus". Eu sei que estamos 
acostumados a falar da Escola dos Profetas quase como um 
glorificado centro de treinamento missionário. 

Dr. Anthony Sweat 00:12:29 Acho que essa é uma forma apropriada de olhar para ela, mas 
uma forma superior de olhar para ela é que Deus está 
tentando... Ele vai fazer uma escola de profetas, uma escola de 
Melquisedeque e Enoque e de Noé e Adão, uma escola de 
Moisés que pode ter o mesmo poder e capacidade reveladora e 
milagres em suas vidas, e tentar levá-los a conseguir isso. Então 
ele vai traçar padrões de vida, ou uma ordem de vida para que 
você possa viver esta antiga ordem do sumo sacerdote em sua 
vida. Para mim é impressionante vê-lo. 

John Bytheway: 00:13:11 Ei Tony, eu conheço meus próprios filhos. Quando chegarmos 
ao versículo 69, eles vão dizer: "Deus não quer que riamos, 
certo?" Seu excesso de gargalhadas longe de você. Você pode 
esclarecer o que isso significa? Há uma grande referência 
cruzada com o Primeiro Pedro quatro, onde Pedro fala de você 
viver assim, eu quero que você seja um santo. Ele diz que 
quando você caminhava em lascívia, luxúria, excesso de vinho, 
revelações e idolatrias abomináveis, isso é diferente de rir. 

Dr. Anthony Sweat 00:13:48 Não, eu concordo. Quero dizer, vocês iniciam este podcast com 
nós adoramos aprender, nós adoramos rir. 

John Bytheway: 00:13:52 Sim. 

Dr. Anthony Sweat 00:13:54 Você tem que lembrar que no contexto aqui, o Senhor está 
tentando se livrar de uma mentalidade parecida, de um tom 



 

 

irreverente, um baixo, uma base, um modo de vida telestial, um 
modo que é como se fosse rude, grosseiro, descuidado, luz 
sobre coisas que não deveriam ser feitas luz, ou todos nós 
sabemos que há momentos em que as coisas ficam realmente 
sagradas, por exemplo. Há apenas uma sensação celestial geral 
de que não é o momento certo para ser petulante e brincalhão. 
Acho que o Senhor parece estar dizendo para ter um humor 
apropriado de uma maneira apropriada no momento 
apropriado. Não é dizer não aproveitar a vida e ter um bom 
senso de humor. Acho que isso é de Deus, mas está no caminho 
certo e no momento certo. 

John Bytheway: 00:14:42 Bem, você acabou de fazer um pequeno sermão lá Tony, 
grosseiro, grosseiro e descuidado. Eu fiquei tipo, "Ei, eu...". 

Dr. Anthony Sweat 00:14:49 Olá, triplo C, baby. 

John Bytheway: 00:14:50 Sim, rude, grosseiro e descuidado, vou usar isso porque é um 
humor que tem um mau gosto residual que eu chamo de mau 
gosto. Grosseiro, grosseiro e descuidado. Desculpe John, o que 
você ia dizer? 

John Bytheway: 00:15:05 Não, eu acho que já fui e aposto que você também foi Hank. Eu 
estive, e provavelmente você também Tony, você esteve em 
uma conferência de jovens ou algo assim. Eu me lembro de uma 
vez, nunca vou esquecer. Eu nem me lembro de quem estava 
falando. Foi a última palestra, uma reunião de testemunho, e 
havia um espírito maravilhoso na capela. Eles se sentaram e 
ninguém quis sair. A loucura que aconteceu foi que alguém deu 
os polegares para as pessoas no ginásio para começar a dança e, 
de repente, no ginásio, começamos a ouvir: "Boom, boom, 
boom, boom, boom, boom, boom". Podia-se ver um olhar 
doloroso sobre os adolescentes na sala, pois eram apenas 
danças que não eram más, mas não era o mesmo espírito que 
estava na capela. 

John Bytheway: 00:15:58 Há o que você disse sobre apenas uma hora e um lugar e 
apropriado. Eu fiquei na capela com um monte de crianças que 
só queriam ficar lá e falar sobre coisas maravilhosas. Fiquei 
encantado de perder a dança e de ficar com eles. Aposto que 
ambos viram esse tipo de coisa acontecer, onde um espírito 
diferente acabou de chegar e é onde não se quereria o excesso 
de risos. Acabamos de sentar e conversar sobre coisas 
maravilhosas na capela, e a melhor parte da conferência de 
jovens não foi a dança. 

Dr. Anthony Sweat 00:16:30 Adorei isso. 



 

 

John Bytheway: 00:16:31 Foi que ficamos ali sentados nos bancos e conversamos durante 
horas sobre o evangelho e nossos testemunhos. 

Dr. Anthony Sweat 00:16:38 Uma vez, quando eu era jovem em meus dias de ensino no 
seminário, quando estava aprendendo como me tornar um 
educador, uma das mais duras repreensões que recebi de um 
supervisor, e estou feliz que ele tenha feito foi no final de uma 
aula, ele me disse. Ele disse: "Suor, você sabe, você não sabe 
por que sua classe está perdendo um certo nível de poder", e eu 
disse: "Por quê?". Ele disse: "Porque você está tentando ser 
engraçado demais o tempo todo". Então ele disse: "Você é 
muito leve, e está tratando algumas coisas sagradas com 
demasiada leviandade e descuidadamente", e isso repreende. 
Vou ser honesto com você, eu fiz um pouco de bruxaria, mas 
enquanto refletia sobre isso nos próximos dias, descobri que ele 
estava certo. Não me entenda mal, mais uma vez este é o 
equilíbrio. 

Dr. Anthony Sweat 00:17:29 Divirta-se, aproveite a vida, tenha humor apropriado, mas há a 
hora certa e há o lugar certo. Uma vez, o próprio Joseph 
escreveu uma carta e disse: "Nossas assembléias solenes...". 
Quero dizer que esta seção lhes diz para convocar uma 
assembléia solene, e essa mesma palavra significa que é hora de 
levar a sério, é hora de se tornar sagrado. Joseph disse: "Às 
vezes nossas assembléias solenes têm sido muito leves, muito 
vãs e muito insignificantes", foram as palavras que Joseph usou 
no contexto disso. 

Hank Smith: 00:18:03 Lembro-me do Presidente Hinckley dizer: "Em toda a vida, 
divirta-se e ria muito", certo? Lembro-me que ele disse isso e 
com vocês dois, eu me ri. Apenas em nossas conversas, eu ri e 
me senti tão bem com isso porque nunca foi rude, grosseiro ou 
descuidado e nunca esteve em um ambiente onde 
precisássemos trazer nossas mentes para um foco espiritual. Foi 
em apenas sairmos para jantar, e você pode sentir o espírito de 
amizade, e há uma pureza ali. Sim, pensei em pegar esse verso 
bem rápido Tony, só para ter certeza de que oh, bem... 

Dr. Anthony Sweat 00:18:49 Fico feliz que o tenha feito. 

Hank Smith: 00:18:50 Sim, todas as risadas são ruins. O excesso de riso é a idéia de 
sim, não leve nada a sério. Vou realmente usar este rude, 
grosseiro e descuidado. Vou usar isto muitas vezes. 

Dr. Anthony Sweat 00:19:01 Você vai amigo. 



 

 

John Bytheway: 00:19:02 Lembro-me de ter lido algo. Acho que foi no comentário de 
Stephen Robinson e Dean Garrett, onde eles apontaram risos 
excessivos aqui, todos risos nesta mesma seção no versículo 21, 
mas isto está falando mais de agora que você está no templo, 
organize uma casa de... e é a idéia de um tempo e de um lugar. 

Dr. Anthony Sweat 00:19:24 É claro. 

John Bytheway: 00:19:24 Eu realmente aprecio algo que Truman Madsen fez uma vez 
onde ele falou sobre diferenciar a leveza de coração da leveza 
de espírito, e isso também foi útil. Todos nós três sabemos que 
eu usei o humor em minhas aulas às vezes como um gancho de 
aprendizado, mas depois há momentos em que seria 
inapropriado usá-lo, onde há um interesse genuíno em um tema 
maravilhoso, você não precisa dele. Você não precisa porque as 
pessoas estão trancadas, e estão ouvindo e os espíritos lá, e 
então não seria correto. 

Dr. Anthony Sweat 00:19:57 Sim. 

John Bytheway: 00:20:00 Acho que todos nós já experimentamos isso. 

Dr. Anthony Sweat 00:20:03 Sim, e eu vou amarrar nisto, você poderia acrescentar o verso 
121 ali. Hank você lê o verso... 

Hank Smith: 00:20:10 Isso é 69. 

Dr. Anthony Sweat 00:20:14 Você tinha 69. Salte de... e eu voltarei a esses 121, pare com 
todos os seus discursos leves. 

John Bytheway: 00:20:21 Lá é tudo risos, sim. 

Dr. Anthony Sweat 00:20:23 Todo riso no contexto disso, seus desejos luxuriosos, seu 
orgulho, sua leveza de espírito, seus atos perversos. Ele parece 
estar classificando aquele tipo de riso e humor inapropriado ali. 
Ambos são mestres desse tipo de humor, do tipo certo de 
humor que apenas nos ajuda a desfrutar a vida e as belezas e 
loucuras da mesma, mas depois equilibrando isso com manter 
as coisas sagradas no momento e lugar certos. 

John Bytheway: 00:20:53 Oh, espero que sim ou estou com tantos problemas. 

Hank Smith: 00:20:56 Eu também. 

Dr. Anthony Sweat 00:20:59 Ok, o versículo 117 é o turno: "Em verdade vos digo, meus 
amigos, convocai a vossa assembléia solene". Verso 119, 
"Então, o sagrado..." Quero que vocês convoquem uma reunião 



 

 

sagrada, organizem-se no 119, preparem cada coisa necessária 
e estabeleçam uma casa, mesmo uma casa de oração, uma casa 
de jejum, uma casa de fé, uma casa de aprendizagem, uma casa 
de glória, uma casa de ordem, uma casa de Deus". Este é o 
comando ali. O Senhor diz: "Muito bem, a Fazenda Morley era 
grande, aquela casinha escolar, mas se vamos dotar as pessoas, 
eu quero lugares solenes, salas solenes, assembléias solenes em 
uma casa de Deus". Ouça esta carta, de volta à carta que Joseph 
escreve WW Phelps, apenas em 11 de janeiro, algumas semanas 
depois disso. 

Dr. Anthony Sweat 00:21:51 Ele escreve, WW Phelps, "O Senhor nos ordenou em Kirtland a 
construir uma casa de Deus e estabelecer uma escola para os 
profetas". Esta é a palavra do Senhor para nós", e depois basta 
ouvir a humildade de José, "E nós devemos sim o Senhor nos 
ajudando, obedeceremos como em condições de nossa 
obediência". Ele nos prometeu grandes coisas, sim até mesmo 
uma visita dos céus para nos honrar com sua presença". 
Tememos muito diante do Senhor, para que não falhemos nesta 
grande honra, que nosso mestre se propõe a nos conferir. 
Buscamos humildade e grande fé, para que não tenhamos 
vergonha de sua presença". Este é o contexto, portanto, deixe-
me tentar dizer isto claramente. A Escola dos Profetas dos 
tempos modernos é o templo sagrado. 

Dr. Anthony Sweat 00:22:46 É aí que o Senhor nos chama para assembléias solenes, e ele 
tenta nos ensinar padrões e ordens e leis celestiais e formas de 
viver para alcançar o poder do dom em nossa vida. Não 
confunda a apresentação do dom com o poder do dom. A 
apresentação do dom é uma cerimônia. É um ensaio geral. É um 
ritual que tenta ensinar conceitos, para que possamos alcançar 
o dom em nossas vidas. Não confunda os dois. Há uma 
diferença entre a apresentação e o poder. Nestes primeiros 
anos em Kirtland, Deus está tentando comunicar como obter o 
poder de Deus em sua vida, como viver uma forma celestial de 
receber a plenitude de suas bênçãos. 

Dr. Anthony Sweat 00:23:38 Mais tarde, em Nauvoo, todos esses conceitos serão embalados 
em uma apresentação, mas são duas coisas diferentes. Eu 
ousaria dizer que você pode participar da cerimônia do dom e 
nunca ser dotado de poder em sua vida. 

Hank Smith: 00:23:59 Interessante. 

Dr. Anthony Sweat 00:24:00 Como nos dotamos de poder? Bem, repare no que o Senhor 
começa a expor. Como podemos alcançar a grande promessa de 
nos tornarmos grandes sumos sacerdotes e sacerdotisas? Veja 
se isso não soa bem para as pessoas. Vá ao versículo 121, "Livre-



 

 

se de seus discursos leves, seu riso será nosso tempo...". Livre-
se de discursos leves e risos inapropriados, livre-se de todos os 
seus desejos luxuriosos. Como chamamos a lei na igreja que 
tenta fazer com que você e eu controlemos nossos desejos 
luxuriosos? Nós chamamos isso de lei de castidade. Viva a lei da 
castidade, livre-se de seu orgulho e sua leveza de espírito, livre-
se de todos os seus atos perversos. Em outras palavras, aprenda 
a ser obediente. 

Dr. Anthony Sweat 00:24:45 Veja o versículo 123: "Vede que vos ameis uns aos outros, deixai 
de ser cobiçosos, aprendei a transmitir uns aos outros como o 
evangelho exige". Como chamamos a lei na igreja que tenta que 
você e eu amemos nosso próximo como a nós mesmos e 
transmitamos o que nos foi dado? Isso é chamado de lei de 
consagração. Quero dizer, o Senhor... e então podemos 
continuar. Vejam o versículo 138: "Não receba ninguém nesta 
escola, a menos que esteja limpo do sangue desta geração". 
Como ficamos limpos com o sangue desta geração? Bem, somos 
recebidos pela ordenança da lavagem dos pés, pois até este fim 
era a ordenança da lavagem dos pés instituída". Joseph o fará 
quando a escola for organizada. 

Dr. Anthony Sweat 00:25:33 Ele lavará os pés do membro em lembrança de como o salvador 
lavou os pés de seu apóstolo, mas eles depois estenderão esta 
lavagem para uma lavagem de corpo inteiro. Quando o templo 
de Kirtland for construído em 1836, eles também lavarão seus 
corpos inteiros. Vejam só este padrão. 

John Bytheway: 00:25:58 Uau. 

Dr. Anthony Sweat 00:26:00 Você quer vir à presença do Senhor. Você quer ter o poder Dele 
em sua vida. Você quer que Ele desvende seu rosto, lhe dê seus 
mistérios, se revele. Então você convoca uma assembléia solene 
em um templo sagrado. Você se compromete a se livrar do 
discurso inapropriado e da mentalidade semelhante. Você se 
compromete a viver a lei da obediência, a lei da castidade e a lei 
da consagração, e tenta limpar-se do sangue desta geração 
através de uma lavagem cerimonial que o conduzirá, ou o 
iniciará nesta escola de futuros sumos sacerdotes e 
sacerdotisas. Isto é o fundamento do templo sagrado de hoje. 
Às vezes ouço as pessoas dizerem: "Se você quer entender o 
dom, estude o Antigo Testamento". 

Dr. Anthony Sweat 00:26:51 Acho que isso pode ajudar, mas se eu disser: "Se você quer 
entender o dom, estude a doutrina e os convênios porque nas 
páginas da doutrina e dos convênios, o Senhor revela os 
propósitos e os procedimentos do dom pouco a pouco, linha 
por linha, e a seção 88 é uma das principais". 



 

 

John Bytheway: 00:27:09 Isso é fantástico. 

Dr. Anthony Sweat 00:27:11 Não é tão legal ver isso? 

John Bytheway: 00:27:14 Está bem ali. Quero dizer, sim, mas eu não o vi até que você 
começou a apontar essas frases. 

Dr. Anthony Sweat 00:27:23 Quero dizer também quando lemos o versículo 119, onde diz 
estabelecer uma casa, mesmo uma casa de ordem, às vezes 
interpretamos isso como uma casa de organização, ou uma casa 
de asseio. Quero dar outra definição. Isso é apropriado, mas 
outra definição é uma casa de um tipo de pessoa. Todos vocês 
fãs de Harry Potter lá fora, conhecem Harry Potter e a Ordem 
de Phoenix. Ou seja, uma ordem é também um grupo seleto de 
indivíduos, ou um tipo de pessoa. O Senhor não vai apenas 
estabelecer uma casa que tenha ordem. Ele vai estabelecer uma 
casa para instituir e ordenar, e a ordem que ele quer instituir é 
o que Joseph Smith chama de ordem do filho de Deus, ou a 
ordem de Melquisedeque. 

Dr. Anthony Sweat 00:28:16 É a ordem do grande sumo sacerdote. De novo em junho de 
1831, quero fazer de vocês grandes sumo sacerdotes como 
Melchizedek. Vou iniciar-vos na ordem de Melquisedeque ou na 
ordem do filho de Deus. Quando você for ao templo sagrado 
hoje, será lavado e ungido cerimoniosamente, de forma 
sagrada, apropriadamente com perseguição, e é solene e 
sagrado, mas você será iniciado para dizer que pode se tornar 
parte desta ordem. Você vai então através de uma metáfora, 
você vai entrar em uma reunião solene, em uma assembléia 
solene em um templo sagrado, e vai ser ensinado leis e padrões 
e formas de vida que são como Cristo. A igreja publicou estas 
cinco leis principais. 

Dr. Anthony Sweat 00:29:09 Você pode lê-los em temples.churchofjesuschrist.org. Você 
também pode lê-los no manual de instruções na seção 28, creio 
eu. Cinco grandes leis da vida celestial; obediência, sacrifício, a 
lei superior do evangelho, os ensinamentos superiores de Jesus, 
tal como encarnados no Sermão da Montanha, a lei da 
castidade, e a lei da consagração. Quando você se torna dotado, 
o Senhor está tentando lhe ensinar... quando você passa pela 
cerimônia, ele está tentando dizer: "Na medida em que você 
pode aprender a padronizar sua vida depois destas leis é a 
medida em que você vai aprender a obter o poder de Deus em 
sua vida, e você vai crescer em luz e você vai crescer em 
verdade". Você vai separar metaforicamente os véus e você 
verá o plano de salvação ser desdobrado para você como os 
profetas fizeram, e você virá em minha presença". 



 

 

Dr. Anthony Sweat 00:30:04 É tudo seção 88, é tudo Escola dos Profetas. 

Hank Smith: 00:30:09 Mm-hmm (afirmativo). Enquanto você está falando, eu me 
lembro quando o véu é repartido para o irmão de Jared, Elder 
Holland falou sobre esse momento e eu acho que ele o amarra 
bem aqui. Ele disse: "Foi declarado quando o irmão de Jared fez 
aquilo que as pessoas comuns com problemas comuns...". Ele 
disse: "Este é um homem cujas melhores idéias eram pedras, 
um homem que nem tinha um nome típico, um homem que 
esqueceu de rezar e, de uma vez por todas, foi declarado que as 
pessoas comuns com problemas comuns podem rasgar o véu". 

Dr. Anthony Sweat 00:30:49 Sim, eu amo isso. 

Hank Smith: 00:30:49 Parece que é isso que o Senhor está dizendo aqui em 88. Eu o 
quero aqui. 

Dr. Anthony Sweat 00:30:54 É o que ele está dizendo e novamente, de volta a estas leis que 
a seção oito estabelece, você e eu não temos que ser perfeitos. 
Não temos que ser de outro mundo. Podemos ser comuns, 
como você disse Hank. A questão é: o que amamos? O que nós 
nos esforçamos? O que nós queremos? Bem, eu quero ser 
casto, quero ser obediente, quero me sacrificar. Quero ser 
consagrado, e vou continuar a trabalhar com isso e lutar por 
essas coisas em minha vida. Espero que todos nós, que estamos 
ouvindo este podcast, o façamos. Estou convencido de que, 
enquanto vocês lutam e desejam, Deus fará milagres através de 
vocês. Ele revelará seu rosto a você à sua própria maneira e em 
seu próprio tempo. Ele se manifestará a si mesmo. 

Dr. Anthony Sweat 00:31:44 Ele lhe dará mistérios. Ou seja, você entenderá Deus, entenderá 
seus propósitos, seus caminhos. Você terá poder em sua vida 
para realizar milagres. Eu só sei que isso é verdade. 

Hank Smith: 00:31:56 Eu gosto também nestes versos Tony e depois John, eu vou 
entregar a você, eu gosto também nestes versos Tony, a idéia 
de que nós precisamos um do outro, certo? Ele diz em 118: 
"Como todos não têm fé, procurem diligentemente e ensinem 
uns aos outros". Ele diz que novamente em 122, "Nomeie entre 
vós um professor. Não deixem todos falarem de uma só vez, 
falem um de cada vez para que todos vocês possam ser 
edificados". Verso 123, "Vede que vos ameis uns aos outros, 
fechai-vos no vínculo da caridade". Eu não sei sobre vocês dois, 
mas como isto está registrado, estamos saindo da COVID, 
voltando à igreja. Para mim, pessoalmente, foi como beber água 
fresca, estar de volta com minha família de ala. 



 

 

John Bytheway: 00:32:53 Quando estou tendo aulas presenciais, na verdade coloquei o 
verso 122, é assim que vamos fazer aula. Fui nomeado seu 
professor, mas gostaria que todos tivessem a oportunidade de 
falar e que todos nós quiséssemos nos edificar uns aos outros. 
Eu amo o 122, mas eu ia perguntar, não quero caracterizar 
injustamente outras crenças ou denominações, mas acho que é 
uma parte tão maravilhosa para mim, parte do meu 
testemunho é esta idéia de que o templo era tão importante no 
Novo Testamento. Agora, na restauração, é aqui que está o 
templo. Depois há outro e outro, e nem sequer construímos o 
do Missouri, mas continuamos a ser expulsos e Brigham Young 
chega ao vale no primeiro dia, pousa sua bengala e diz: "Aqui, 
nós construímos o templo". 

John Bytheway: 00:33:48 Bem, o cara do adereço colocou um pau e uma pedra ali para 
Wilford Woodruff... se você estiver assistindo o filme Montanha 
do Senhor, é realmente conveniente. Ele apenas, "Oh, aqui está 
uma espécie de..." 

Dr. Anthony Sweat 00:33:58 Ele diz: "Oh, aqui está, deixe-me só bater isso dentro". 

John Bytheway: 00:34:00 Sim, ele marca o local, mas eu amo a idéia como parte da 
restauração do que aconteceu aos templos, e espero não estar 
sendo injusto, mas veja como os templos são importantes na 
restauração. A outra coisa que eu ia acrescentar é que amo a 
declaração de Joseph Smith de que por que o Senhor nos 
ordenou que reuníssemos os judeus. Acho que ele disse os 
judeus, ou a casa de Israel em qualquer época do mundo, e qual 
foi o propósito? Construir um templo porque há certas coisas 
que Deus quer nos dar, estou parafraseando, que têm que ser 
construídas em uma casa para esse fim. Será que estou 
entendendo bem? 

Dr. Anthony Sweat 00:34:38 Sim, sim e acabei de pensar na citação do Presidente Nelson: "O 
templo é o objeto de cada atividade, cada lição, cada passo 
progressivo na igreja". Todos os nossos esforços na igreja levam 
ao templo sagrado". Desde o início, o templo foi central e para 
mim, um dos sinais dos frutos da restauração da igreja é que o 
templo é central. 

Hank Smith: 00:35:04 Sim, e Tony, posso ouvir um estudante me perguntar: "Eu 
pensava que Cristo era central". Se você olhar com atenção 
suficiente, se você tiver cuidado, o salvador está em todo o seu 
dom, certo? 

Dr. Anthony Sweat 00:35:22 Ah, sim. 



 

 

Hank Smith: 00:35:22 Ele está por todo o templo. 

Dr. Anthony Sweat 00:35:24 O templo está tentando ensiná-lo a vir a Cristo e a ser 
aperfeiçoado nele a Moroni 10. Ele está tentando dizer viver 
estas leis e modos celestiais e receber estas ordenanças, e se 
amarrar e tomar o nome Dele sobre você. Como disse o Élder 
Bednar: "No templo, você toma mais completa e 
completamente sobre você o nome de Cristo. O batismo te 
aponta para o templo. Nosso Salvador está em e através de 
todos os aspectos, até a roupa, até a luz, até os quartos, até os 
sinais, até os símbolos sagrados...". 

Hank Smith: 00:36:08 O véu em si. 

Dr. Anthony Sweat 00:36:09 O véu. Cristo é, estamos tentando vir a Cristo e o templo é a 
casa que nos permite colocar plenamente seu nome sobre nós. 

Hank Smith: 00:36:21 Sim. Eu não acho que seria exagero dizer que se você quiser vir 
a Cristo o mais próximo possível nesta vida, o templo é a 
maneira de fazer isso. 

Dr. Anthony Sweat 00:36:35 Sim. Amém a isso, amém. Quero dizer, estou de volta a Cristo, 
tenho que compartilhar um pouco com vocês sobre o que 
acontece quando eles organizam isto. A propósito, o nome 
Escola dos Profetas vem do verso [crosstalk 00:36:52] eu 
mesmo. 

Hank Smith: 00:36:54 127. 

Dr. Anthony Sweat 00:36:54 Lá está ele. 

Hank Smith: 00:36:55 Sim. 

Dr. Anthony Sweat 00:36:56 127, a ordem da casa preparada para a presidência da Escola do 
Profeta. Esta é aquela revelação do dia 3 de janeiro. Certo, eu 
só lhe disse para convocar a todos nós a assembléia e se 
organizar juntos, deixe-me dar algumas instruções. Eles vão 
chamá-la de Escola dos Profetas, e então aqui está uma coisa 
divertida. No versículo 130, quando o professor aparece 
primeiro, ele precisa ser o primeiro. Você tem que estar 
adiantado, ser professor pontual. No versículo 131, quero que 
ele reze e se ofereça a Deus, mas depois no versículo 132, 
"Quando alguém vier depois dele, que o professor se levante e 
com as mãos erguidas para o céu". Joseph Smith ensinará a 
propósito e Zebedeu Coltrin e outros deixarão registros disso, 
ele ensina a Escola dos Profetas a orar com as mãos erguidas. 



 

 

Dr. Anthony Sweat 00:37:45 De fato, versículo 120: "Que vossos rendimentos estejam em 
nome do Senhor, que vossas despesas estejam em nome do 
Senhor, que todas vossas saudações estejam em nome do 
Senhor com as mãos erguidas ao mais alto". Quando alguém 
chegava à escola, havia um cheque de mérito. Deixe-me saltar 
para 132: "E quando alguém vier depois dele, que se levante o 
professor, e com as mãos erguidas para o céu, sim, mesmo 
diretamente, saúdem seu irmão ou irmãos com estas palavras": 
Você é um irmão ou irmãos? 

Dr. Anthony Sweat 00:38:21 Eu vos saúdo em nome do Senhor Jesus Cristo, em sinal de 
lembrança do pacto eterno, no qual vos recebo em comunhão, 
em uma determinação fixa, imóvel e imutável, de ser vosso 
amigo e irmão pela graça de Deus nos laços do amor, de andar 
em todos os mandamentos de Deus sem culpa, em ação de 
graças, para todo o sempre. Amém. E aquele que for 
considerado indigno desta saudação não terá lugar entre vós; 
pois não sofrereis que a minha casa seja poluída por eles". A 
razão pela qual eu quero ler isto é desde o início, o Senhor está 
estabelecendo requisitos de mérito para entrar na Escola dos 
Profetas ou entrar no que eu chamaria a moderna Escola dos 
Profetas do templo de hoje. 

Dr. Anthony Sweat 00:39:07 É um pacto baseado em que você está disposto a viver os 
mandamentos, a amar um ao outro para esta vida baseada em 
um pacto. 

Hank Smith: 00:39:19 Tony, eu posso ouvir a idéia de que tem que haver bons 
sentimentos entre todos neste... 

Dr. Anthony Sweat 00:39:26 Exatamente. 

Hank Smith: 00:39:27 Sim. 

Dr. Anthony Sweat 00:39:27 Tem que haver bons sentimentos entre as pessoas. Vocês têm 
que ser irmãos e irmãs um do outro e estar em harmonia um 
com o outro. "E aquele que entra e é fiel diante de mim", estou 
em 135, "e é irmão, ou se forem irmãos, saudarão o presidente 
ou o professor com as mãos erguidas ao céu, e esta mesma 
oração e pacto, ou dizendo Amém, em sinal do mesmo". Há 
também este sentimento de que vocês precisam estar em 
harmonia uns com os outros. Não quero dizer mais do que 
posso, mas às vezes há aqueles que tentam dizer que Joseph 
Smith acabou de arrancar o dom do templo da maçonaria, por 
exemplo. Embora haja uma indubitável sobreposição entre 
aspectos da maçonaria e a apresentação do dom novamente, 
essas são duas coisas diferentes: o dom e a apresentação do 
dom. 



 

 

Dr. Anthony Sweat 00:40:24 Novamente, essas são duas coisas diferentes. Dotação e 
apresentação da dotação. A doação não tem nada a ver com 
alvenaria. Agora, a apresentação, como esses conceitos são 
apresentados, há sobreposição e há conexão, mas Joseph está 
aprendendo sobre o poder do dom, os convênios do dom, os 
conceitos de dom, os princípios do dom muito antes de ele se 
tornar um pedreiro, muito antes de ele alguma vez estabelecer 
a cerimônia. Ele está aprendendo sobre uma linha sobre linha, 
preceito sobre preceito e isto é uma evidência disso. 

Hank Smith: 00:41:00 Isto é quase uma década antes. 

Dr. Anthony Sweat 00:41:03 Isto é quase uma década antes de ele fazer a apresentação da 
doação em Nauvoo. 

Hank Smith: 00:41:08 Sim. O Senhor já está e esta não é a primeira vez que é 
mencionado, certo? Você... 

Dr. Anthony Sweat 00:41:14 Não, começou bem em junho de 1831 e em algum momento, 
em 29 a 30, Joseph visita Michael ou Adam às margens da 
Susquehanna e recebe chaves para detectar os verdadeiros 
mensageiros de Deus dos falsos. José está aprendendo 
princípios de verdade e erro, luz e escuridão entrando em 
Cristo, entrando em Deus, vivendo caminhos celestiais, linha 
sobre linha, preceito sobre preceito, todos tentando nos ajudar 
a ser dotados de poder. 

Hank Smith: 00:41:43 Ele até mesmo insinua em 137 que esta Escola dos Profetas será 
um tabernáculo do espírito santo para sua edificação, o 
tabernáculo do Antigo Testamento é um templo. 

Dr. Anthony Sweat 00:41:57 Eu amo isso. Eu amo e depois tenho que ler esta história. Uma 
das coisas que adoro nestes primeiros santos é que eles são tão 
obedientes. Eles recebem esta revelação em dezembro e na 
primeira semana de janeiro. Joseph escreve WW Phelps no dia 
11 de janeiro e, no final de janeiro, eles iniciam a Escola dos 
Profetas. Dentro de um mês, eles têm a escola funcionando. 
Eles são tão obedientes que se encontram na Loja Newel K. 
Whitney. Ambos já estiveram lá muitas vezes. Eles se 
encontram naquela pequena sala superior, uma dúzia ou mais 
de pessoas. 

John Bytheway: 00:42:35 Não é muito grande. 

Dr. Anthony Sweat 00:42:36 Não é muito grande. 



 

 

John Bytheway: 00:42:37 É do tipo: "Como você conseguiu colocar tantas pessoas lá 
dentro?" 

Dr. Anthony Sweat 00:42:40 Eu sei. Orson Hyde é nomeado professor, um dos mais sagrados 
em um dos primeiros dias, quando mencionei Joseph lavou os 
pés. Frederick G. Williams lava os pés de Joseph como um sinal 
de que ele está comprometido a ser amigo e irmão de Joseph. 
Eles falam em línguas. O Senhor derrama seu espírito sobre 
eles, e então deixe-me ler-lhe isto de Zebedeu Coltrin. É uma 
lembrança posterior de Zebedeu Coltrin, mas ele estava lá. 
Ouçam o que ele diz. "Em uma destas reuniões após a 
organização da escola, a escola sendo organizada no dia 23 de 
janeiro de 1833. Quando estávamos todos juntos, Joseph tendo 
dado instruções e enquanto se dedicava à oração silenciosa, 
ajoelhado com as mãos erguidas, cada um orando em silêncio. 

Dr. Anthony Sweat 00:43:32 Ninguém sussurrou acima de seu sussurro. Um personagem 
andou pela sala de leste a oeste e Joseph perguntou se o 
víamos. Eu o vi e suponho que os outros o viram, e José 
respondeu: "Este é Jesus, o filho de Deus, nosso irmão mais 
velho". Depois disso, Joseph nos disse para retomarmos nossa 
posição anterior em oração, o que fizemos. Outra pessoa veio 
através dele. Ele foi cercado por uma chama de fogo. Senti uma 
sensação que poderia destruir o tabernáculo, pois ele estava 
consumindo fogo de grande brilho. O profeta Joseph disse: 
"Este era o pai de nosso Senhor Jesus Cristo". Então Zebedeu 
Coltrin disse: "Eu o vi". O profeta então disse: "Irmãos, agora 
vocês estão preparados para serem os apóstolos de Jesus Cristo, 
pois viram tanto o pai quanto o filho". Coisas poderosas. 

Hank Smith: 00:44:26 Oh cara. 

Dr. Anthony Sweat 00:44:28 Coisas poderosas. Isso está bem ali naquela loja Newel K. 
Whitney e... 

Hank Smith: 00:44:35 Aquele pequeno quarto minúsculo. 

Dr. Anthony Sweat 00:44:36 Ali naquela citação, Zebedee Coltrin diz: "Vocês agora estão 
preparados para serem apóstolos", o que poderia sugerir o 
quorum dos 12 apóstolos. Zebedeu Coltrin nunca é membro do 
quórum dos 12, mas também pode dar uma dica para um 
pequeno apóstolo. Ou seja, por que queremos que nossos 
missionários sejam dotados antes de saírem para o mundo? 
Porque, novamente, queremos que nossos missionários façam 
parte desta ordem sagrada. Queremos que nossos missionários 
tenham o nome de Cristo sobre eles. Queremos que nossos 
missionários sejam prometidos a se tornarem grandes sumo 
sacerdotes e sacerdotisas. Queremos especialmente que nossos 



 

 

missionários conheçam os propósitos de Deus, seus padrões, 
seus caminhos, sua ordem que ajudam as pessoas a virem a 
Cristo e a serem aperfeiçoadas. 

Dr. Anthony Sweat 00:45:25 Eles querem que as pessoas saibam metaforicamente como 
chegar à presença de Deus e aprender dele através de coisas 
como obediência e sacrifício e consagração e castidade, para 
que então possam sair e representar Deus para o mundo. Elas 
podem bater na porta de alguém, ou enviar-lhes uma 
mensagem, ou fazer um zoom, ou falar com eles, ou fazer o 
FaceTime e dizer: "Eu conheço Deus". Eu conheço seus 
propósitos. Eu conheço Seus caminhos. Conheço Seus padrões. 
O templo sagrado os ensinou a mim, e isso lhes dará poder e os 
ajudará a levar outras pessoas ao templo para ganharem poder 
em suas vidas". É tão claro para mim, e é por isso que isso me 
dói. 

Dr. Anthony Sweat 00:46:17 Desculpe, eu não deveria ficar emocionado. Me dói quando, por 
várias razões, as pessoas não conseguem ver isto na casa do 
Senhor. Precisamos ser melhores como pais, como professores, 
como líderes. Precisamos entender melhor o templo. 
Precisamos então ensinar melhor nossos filhos, para que então 
nossos filhos possam vir ao templo e encontrar este poder em 
suas vidas e encontrar o sentido no templo. Caso contrário, eles 
sentem falta dele e lutam com o templo. Eles às vezes lutam 
com o dom, porque nunca lhes ensinamos estes propósitos 
fundamentais centrais do que o templo sagrado está tentando 
fazer. 

Dr. Anthony Sweat 00:47:04 Peço desculpas por estar emocionado lá, mas só para mim, 
encontrei tanto significado em estudar estas revelações de 
Joseph Smith e levá-las ao templo e ter aha momentos para ir, 
"Eu vejo isso. Vejo o que o dom está tentando fazer através de 
símbolo e cerimônia e alegoria de como está tentando me 
ensinar estas coisas". Só espero que possamos preparar as 
pessoas enquanto gravamos isto, a igreja acaba de anunciar que 
eles estão rolando para a fase três de abertura dos templos. 
Espero que tenhamos um povo que volte ao templo não apenas 
animado para estar de volta à casa sagrada, mas animado para 
entender o que o dom está tentando fazer enquanto eles 
participam da moderna Escola dos Profetas de hoje. 

Hank Smith: 00:47:56 Oh. Sim, isso me fez lembrar de nossa discussão com o irmão 
Mike Wilcox, onde está seu coração direito? Quem tem o seu 
coração? Porque se o Senhor tem o seu coração, você vai 
querer estar naquele templo. 



 

 

John Bytheway: 00:48:15 Tony, o que você disse, o que nós amamos, o que nós nos 
esforçamos, você disse o que nós perseguimos? Eu pensei: oh, 
sim, o que vamos atrás... 

Dr. Anthony Sweat 00:48:24 Parece certo, o que estamos procurando. Sim, onde está nosso 
coração? 

John Bytheway: 00:48:27 Sim. 

Hank Smith: 00:48:28 Eu queria mencionar uma coisa como uma visão, e depois John, 
eu a entregarei a você. Muitas vezes, você ouve no templo e 
ouve aqui na seção 88, a idéia de ficar limpo do sangue desta 
geração. Uma vez eu estava sentado em uma reunião onde o 
Dr. Stephen Covey, que desde então faleceu, estava ensinando 
a partir das escrituras. Ele falou ali que Joseph Smith, muito 
antes de qualquer outra pessoa, tem a idéia de que o DNA passa 
as fraquezas e dificuldades que herdamos de nossos avós e 
nossos pais, e como o templo pode nos permitir até mesmo nos 
purificarmos, ou nos dar poder para superar nosso próprio DNA 
para sermos purificados do sangue desta geração. Isso ficou 
comigo. 

John Bytheway: 00:49:25 Interessante. 

Hank Smith: 00:49:25 Ficou comigo por tanto tempo, o sangue e os pecados desta 
geração. 

John Bytheway: 00:49:29 Interessante. 

Hank Smith: 00:49:29 Certo? 

John Bytheway: 00:49:30 Tony, pensei que seria legal se você mencionasse que podemos 
pedir às pessoas que me dêem em uma ou duas frases qual é o 
propósito do batismo, qual é o propósito do sacramento. Depois 
de tudo isso, podemos pedir-lhe que nos dê a do Tony... 
coloque o dom em algumas frases. 

Dr. Anthony Sweat 00:49:49 Aqui está meu resumo de uma frase. É o poder e a capacidade 
de vir à presença de Deus e receber uma plenitude de suas 
bênçãos, ponto final. É isso que o dom está tentando fazer. É o 
poder e a capacidade de vir à presença de Deus e receber uma 
plenitude de suas bênçãos. 

John Bytheway: 00:50:13 Quando ensino a Torre de Babel, adoro dizer aos meus alunos 
que posso até estar certo, mas que é como um templo 
falsificado. É que vamos forçar nosso caminho para a presença 
de Deus nos nossos termos, sim e babel significa porta de Deus. 



 

 

Essa foi a tentativa deles de fazer Nimrod, o caçador, caçar 
Deus, e o verdadeiro templo, no entanto, é assim que Deus nos 
convida em sua presença, de acordo com seus termos. 

Dr. Anthony Sweat 00:50:46 Eu gosto disso João porque a Torre de Babel é que eles estão 
tentando construir uma torre para chegar a Deus, e às vezes 
olhamos os desenhos e ilustrações desta grande escadaria 
circular tentando chegar a não, que a torre que nos leva a Deus 
é um templo. Posso entender se eles estão literalmente 
tentando construir uma escada de andaime até os céus, Deus 
apenas riria disso e diria: "Bem, isso vai ruir depois de cinco 
andares", mas se lermos a Torre de Babel como um templo, no 
momento em que alguém começa a dizer: "Vou subverter e 
perverter as leis e ordenanças da exaltação e não vou cumprir a 
lei que é estabelecida para que as formas celestiais de vida 
cheguem à presença de Deus. Deus não tem tolerância para 
isso", eu posso vê-lo ficando realmente chateado com isso. 

Hank Smith: 00:51:37 Certo. Não só não vou vivê-la, como vou ensinar outros a não 
vivê-la. 

Dr. Anthony Sweat 00:51:41 Sim, sim. 

Hank Smith: 00:51:42 Certo? Eu vou levá-los comigo. Tony, mais uma vez, você abriu 
nossos olhos para estas outra revelação. Eu encorajaria 
qualquer um que esteja apenas começando com o podcast, a 
voltar ao nosso primeiro episódio da seção um, quando não 
tínhamos nenhuma pista do que estávamos fazendo, certo 
John? Ainda não sei se sabemos, mas estávamos jogando isto 
juntos, e Tony acabou de derrubá-lo para fora do parque para 
nós. Depois voltamos ao nosso episódio da seção 29 com o 
Tony, então, por favor, volte a esses episódios. Tony 
testemunha duas vezes nesses episódios em termos apenas 
poderosos, poderosos. No final deste episódio Tony, vamos 
falar sobre a visão de Tony Sweat sobre Joseph Smith, e sobre o 
que ele fez. Fale-me sobre ele. O que você aprendeu sobre ele? 
O que você pensa sobre Joseph Smith e a restauração? 

Dr. Anthony Sweat 00:52:48 Agradeço que você diga que Hank. Não me lembro se da última 
vez estava em seu podcast, acho que citei Richard Bushman que 
diz: "Uma religião que funciona deve ser levada a sério". 

Hank Smith: 00:53:00 Sim. 

Dr. Anthony Sweat 00:53:00 Adoro essa frase, e falei sobre uma das razões pelas quais eu 
amo a restauração é porque ela funciona para mim. Ela ajuda a 
trazer o melhor de mim, mas o que me vem à mente quando 



 

 

você faz essa pergunta agora mesmo, eu poderia falar sobre o 
caráter de Joseph. Poderia falar sobre Joseph, a grandeza de sua 
alma, suas fraquezas e suas forças, seu amor sem limites, seu 
temperamento às vezes apaixonado. Joseph era humano, como 
todos nós. Ele era rápido em reprovar, como vimos aqui na 
seção 88 com algumas de suas cartas para a WW Phelps. A 
propósito, eu não disse no final de sua carta para a WW Phelps. 
Ele termina com um roteiro do correio dizendo: "E você precisa 
fazer um pouco melhor com o que está publicando no The 
Evening and Morning Star". Caso contrário, o jornal vai falhar". 

Hank Smith: 00:53:55 Apenas uma pequena nota lateral. 

Dr. Anthony Sweat 00:53:57 Joseph foi rápido a repreender. Ele repreendia B vezes com 
nitidez, mas depois, mostrava um aumento de amor, para que 
seu irmão não o estimasse como seu inimigo. Eu poderia falar 
sobre todas essas coisas com Joseph, mas nós conversamos um 
pouco enquanto entrávamos no podcast aqui sobre o templo. 
Quando penso no templo, eu estava no templo antes dele 
fechar, antes da COVID. Lembro-me de olhar ao redor para 
todas essas mulheres e homens em suas vestes cerimoniais e 
simbólicas para um dia se tornarem grandes sumo sacerdotes e 
sacerdotisas, falando sobre o potencial de exaltação para se 
tornarem como Deus, para as famílias serem ligadas com a 
mesma socialidade que existe entre nós aqui, existirem entre 
nós ali, olhando para as pessoas encontrando tal significado e 
força nas ordenanças, este lugar de reunião. 

Dr. Anthony Sweat 00:54:56 Eu só me lembro de pensar: "Cara, se Joseph pudesse ver isso, 
ele seria como se isso fosse incrível". Quero dizer, vejam só 
como é difícil..." vocês criaram um grande podcast. Você 
poderia imaginar criar uma religião na qual milhões e milhões e 
milhões de pessoas ao longo de centenas e centenas e centenas 
de anos encontram a mais profunda profundidade e 
significado? Eu apenas olhei para isso no templo dizendo: 
"Como isso aconteceu se não foi Deus que inspirou esse 
regozijo na casa do Senhor, tanto quanto eu venero Moisés". Às 
vezes Joseph smith é chamado de Moisés moderno. Eu sei que 
chamamos isso de Brigham, mas o Senhor compara Moisés a 
José porque o que Moisés estava tentando fazer? 

Dr. Anthony Sweat 00:55:47 Bem, Moisés estava tentando criar uma nação de sacerdotes, e 
seu povo não estava pronto. Estou convencido de que se 
Moisés aparecesse hoje e olhasse para uma sessão moderna de 
doação do templo, ele diria a Joseph: "Meu Deus Joseph, você 
criou uma nação de sacerdotes e sacerdotisas", e Joseph ficaria 
tipo: "Eu sei". Não é um milagre?" 



 

 

Hank Smith: 00:56:07 Tony, Moisés tinha 120 anos, Joseph tinha 38. 

Dr. Anthony Sweat 00:56:14 Sim. 

Hank Smith: 00:56:15 Ele é uma criança. Não consigo acertar isso o suficiente. Ele é 
um garoto. 

Dr. Anthony Sweat 00:56:20 Ele é. Quer dizer, novamente, ele tem 27 anos de idade 
enquanto revela estas coisas. Eu vou ao templo e encontro 
tanto significado nele, em suas ordenanças, em suas promessas, 
em seus rituais, em seus símbolos. Não posso evitar, mas vejo o 
dedo de Deus, apenas escrito através de tudo isso. Eu penso em 
coisas como Hank, você mencionou onde está Cristo no templo. 
Ele está em toda parte, e isso é apenas uma das coisas sobre o 
templo, sobre a restauração, sobre José. Sou uma pessoa mais 
casta, sou uma pessoa mais consagrada, sou uma pessoa mais 
obediente. Eu me esforço para viver a lei superior do evangelho. 
Eu me esforço para sacrificar por causa do meu amor por Jesus, 
mas por causa do Jesus que a restauração o fez tão grande para 
mim. 

Dr. Anthony Sweat 00:57:25 Ajudou-me a agarrá-lo muito melhor. É quase como a 
restauração, as revelações de José são como uma lupa para 
Jesus. Posso vê-lo em um certo nível, mas a restauração e as 
revelações da restauração apenas o engrandecem e, portanto, 
me engrandecem. Por causa disso, estou olhando pela minha 
janela e olhando as montanhas aqui. Eu só quero subir nesta 
montanha e gritar ao mundo que o Joseph Smith é um profeta 
de Deus, e onde podemos encontrar seu par? Onde podemos 
ver alguém que é como ele? Certamente, não vemos seu par 
nos últimos cem anos, e Joseph está entre um punhado de 
pessoas de grandes líderes religiosos para se mobilizar e 
mobilizar, e encontrar um sentido no propósito da vida. Eu 
simplesmente amo Joseph. 

Dr. Anthony Sweat 00:58:31 Eu o amo como um profeta. Eu amo a restauração por causa de 
como ela ampliou Deus para mim e seu filho e o propósito da 
vida. Vejo isso quando vou ao templo sagrado, e espero que 
seus ouvintes também o façam. 

Hank Smith: 00:58:44 Ah. Tony, a seção 88 para mim está mudada, está transformada. 
Espero que todos quando ouvirem nosso podcast, espero que 
não ouçam apenas o podcast e isso é tudo porque há muito 
mais nestas seções que não podemos cobrir. Espero que isso 
esteja estimulando você e eu acho que John, você diria a 
mesma coisa. Espero que ouvir isto esteja estimulando você a 
sentar-se com sua doutrina e seus convênios e encontrar seus 
próprios... 



 

 

Dr. Anthony Sweat 00:59:22 Se algum de seus ouvintes por aí estiver lutando por coisas 
válidas, coisas com as quais nos preocupamos, coisas em que 
pensamos, mas novamente, se você quiser chegar à raiz destas 
seções como Hank está dizendo, obviamente número um, 
sente-se e leia o Livro de Mórmon e pergunte-se de onde ele 
veio, mas também sente-se com seções como 76 e 84 e 88 e 93, 
121, 122, e simplesmente pergunte-se onde estão estes 
conceitos, estas palavras, estas idéias, estas doutrinas, estas 
ordenanças, estes princípios de exaltação, de onde eles vêm. 
Você tem basicamente duas opções. Uma é que Joseph Smith é 
apenas um ou dois gênios religiosos, eles estão sendo revelados 
do alto de Deus através de seu servo escolhido nestes últimos 
dias. 

Dr. Anthony Sweat 01:00:16 Espero que, como diz Hank, você não escute apenas o que eu 
possa dizer ou Hank ou John, ou qualquer outro convidado 
esteja aqui. Você entra aqui e apenas marina nestas palavras e 
deixa o espírito deles marinar sobre você, e apenas se imbuir 
em sua vida, mente e caráter. 

Hank Smith: 01:00:37 Sim, eu acho que há algo sagrado em encontrar um lugar calmo 
e sentar e ler a seção 88 lentamente, com cuidado. Essa é uma 
experiência sagrada por si só. 

Dr. Anthony Sweat 01:00:51 Sim, é. Não sei dizer quantas vezes já li esta seção e só me 
preparando para este podcast, li de novo ontem à noite e li de 
novo esta manhã. Como o li ontem à noite, foi como se não 
estivesse fazendo onde me diz para ir para a cama cedo. Eu 
estava sentado à meia-noite lendo-o, lendo uma seção que me 
dizia para ir para a cama cedo, mas enquanto o lia, fiquei 
novamente arrebatado, o poder desta seção. 

Hank Smith: 01:01:20 É a caneta do céu. Sim, é absolutamente... Não sei, não há uma 
palavra para descrevê-la além de, não sei, sublime, sagrada. 

Dr. Anthony Sweat 01:01:32 Sim, sim. 

Hank Smith: 01:01:33 Ele o leva a um novo nível. 

John Bytheway: 01:01:36 Não quero sair do assunto, mas sinto o mesmo sobre a Pérola 
de Grande Valor, muito de onde isto veio. Quero dizer, o que 
era o papiro, o que era isto, o que era aquilo. Basta lê-lo e dizer: 
"Uau, de onde veio isto?". 

Hank Smith: 01:01:51 Sim, e eu entendo. Mais uma vez, eu simpatizo com pessoas 
que têm várias lutas e estas são reais e reconhecidas, mas às 
vezes ficamos presos a pequenos detalhes. É um pouco como 



 

 

olhar para a Mona Lisa e notar uma pincelada que parece um 
pouco distorcida e faltando a pintura maior ou a Noite Estrelada 
de Van Gogh e dizer: "Bem, isto ou isto na pintura me 
incomoda, mas não ignore o fato de que é uma obra-prima 
ainda e haverá aspectos...". Uma vez eu disse a alguém, alguém 
me disse: "Como você explica isso sobre Joseph, ou como você 
reconcilia isso?" Eu disse: "Eu não tento reconciliar Joseph 
Smith". Eu apenas tento me reconciliar com Deus". 

Hank Smith: 01:02:35 As escrituras nos dizem para nos reconciliarmos com Deus, não 
para Joseph. Joseph terá que trabalhar sua própria salvação 
com medo e tremor diante do Senhor, como todos nós 
faremos". Há certos aspectos ou coisas como: "Sim, isso é difícil 
para mim ou não sei como explicar isso, ou não consigo explicar 
essa pincelada, mas vejo a obra-prima na tela geral da 
restauração que veio através do artista de José". 

Hank Smith: 01:03:02 Sim. Você imagina pegar uma dessas peças, ver a pincelada que 
você simplesmente não entende ou não gosta, e jogar fora o 
quadro inteiro. Que tragédia em minha mente. 

John Bytheway: 01:03:14 Que tragédia, sim. 

Hank Smith: 01:03:15 Sim. 

John Bytheway: 01:03:16 Adoro a declaração de Richard Bushman. Sinto que quanto mais 
velho eu fico... Acho que quando eu era jovem, eu esperava que 
um testemunho fosse um sentimento e penso muito mais agora 
que sou mais velho, estou apenas reconhecendo frutos por todo 
o lado. A maneira como você disse que Tony, uma religião que 
funciona, deve ser levada a sério. Já vi que funciona para tantas 
pessoas e as abençôo e mudo, e elas são testemunhas 
ambulantes ao meu redor do que ela faz, do que uma religião 
que funciona faz para as pessoas. 

Dr. Anthony Sweat 01:03:53 Sim. Acho que Stephen Harper disse uma vez... Acho que foi 
Steve: "Não precisamos apenas mostrar às pessoas que a igreja 
é verdadeira". Também precisamos mostrar a elas que a igreja é 
boa". Eu gosto dessa frase, e uma das maneiras de mostrarmos 
às pessoas que a igreja é boa é que a igreja produz o bem. Isso 
não significa que não haja pessoas ruins na igreja. Não significa 
que não haja coisas erradas na igreja. 

Dr. Anthony Sweat 01:04:19 medida que avançamos na restauração em andamento, as 
coisas ainda precisam ser retificadas e reveladas e esclarecidas 
e corrigidas, e os erros que precisam ser corrigidos, mas aquilo 
que edifica é de Deus como diz a seção 50: "E vejam a igreja 



 

 

edificá-lo e vejam-no edificar os outros", enquanto aprendemos 
a viver estes princípios que são revelados em seções como a 88 
porque levam o mal ao bem e o bem ao grande e grande a 
Deus, que é o que eu acho que ela está tentando fazer por nós e 
fará se seguirmos suas ordenanças e princípios. 

John Bytheway: 01:04:59 Acho que nós três, vemos estes estudantes entrando em nossas 
salas de aula e às vezes apenas estes semblantes encantadores 
e apenas crianças fiéis. Sinto algo sussurrar e ver os frutos do 
evangelho bem na sua frente: "Vejam como estes jovens 
adultos são incomuns, e são simplesmente encantadores e 
brilhantes", e ali está bem na minha frente, o testemunho. 

Dr. Anthony Sweat 01:05:30 Sim, amém, amém a isso e a tantos que ouvem este podcaster, 
eles são os próprios frutos. Eles são o próprio tipo de pessoas 
que mostram que a restauração é real. Jovens e velhos, é uma 
maravilha para mim. 

Hank Smith: 01:05:45 Eu acho que se vocês me conhecessem quando eu estava no 
século XIX, vocês diriam: "O evangelho é verdade". Vejam o que 
foi preciso. Ele tomou isso e o transformou naquilo e indo para 
Deus, o mais aperfeiçoado de Deus". 

Dr. Anthony Sweat 01:05:59 Você pode receber o prêmio de melhor jogador do ano, mas eu 
posso conseguir o vice-campeão logo atrás de você. Não 
consigo me lembrar se eu disse isso antes e se você quiser sair, 
vá em frente, mas quando eu era estudante de seminário 
quando era adolescente, eu não era o melhor garoto. Eu digo 
que eu estava mais preocupado em ser legal do que em ser 
gentil. Eu estava mais centrado em ser um jogador de 
basquetebol de todos os estados do que um portador do 
sacerdócio de todos os estados, como eu deveria ter sido. Meu 
professor do seminário ligou para minha mãe e disse: "Irmã 
Sweat, este é o irmão mais ou menos". Não sei como dizer isto, 
mas toda vez que seu filho entra na minha classe, o espírito sai". 
Mais tarde... oh, e ele provavelmente estava certo. 

Dr. Anthony Sweat 01:06:51 Mais tarde, após minha missão, quando me tornei professor do 
seminário, estávamos em uma reunião e ele me viu como um 
professor do seminário recém-contratado. Ele me observou e 
disse: "Tony Sweat, é você", e eu disse: "Sim". Ele me abraçou, e 
tudo o que ele fez, apenas balançou a cabeça e disse: "A igreja é 
verdadeira, a igreja é verdadeira". 

Hank Smith: 01:07:13 Oh. Sim, essa é outra fruta, certo? É outra fruta do que ela nos 
fez. Bem... 



 

 

John Bytheway: 01:07:24 Somos todos uma obra em progresso e vamos permitir que 
outros, incluindo aqueles que nos precederam na história da 
igreja, sejam uma obra em progresso. 

Hank Smith: 01:07:32 Sim. 

Dr. Anthony Sweat 01:07:33 Sim. 

John Bytheway: 01:07:34 Eu sou um trabalho em grande progresso, que significa "fraco", 
mas sim. 

Hank Smith: 01:07:41 Quero terminar hoje citando a seção 88 versículo 133, "Vocês 
são meus amigos e meus irmãos através da graça de Deus nos 
laços do amor". 

Dr. Anthony Sweat 01:07:50 Mm-hmm (afirmativo), eu sinto o mesmo que meus irmãos. 

Hank Smith: 01:07:53 Espero que as pessoas possam sentir isso. 

Dr. Anthony Sweat 01:07:55 Eu me sinto da mesma maneira. É uma grande honra estar 
novamente com você. Obrigado por me ter no seu podcast 
novamente. Amo vocês dois e estou tão grato por todo o 
grande trabalho que ambos fazem. Obrigado por serem meus 
amigos. 

Hank Smith: 01:08:07 Sim, e nós o amamos. 

John Bytheway: 01:08:08 Obrigado. 

Hank Smith: 01:08:10 Queremos agradecer ao Dr. Anthony Sweatat, Tony, por estar 
conosco. Queremos agradecer a todos vocês por nos ouvirem. 
Somos gratos por seu apoio. Queremos agradecer aos nossos 
produtores executivos, o maravilhoso Steve e Shannon 
Sorensen e temos uma grande equipe de produção, não é John? 
As pessoas que estão trabalhando nos bastidores disto que nós 
temos oh... 

John Bytheway: 01:08:32 Sim. 

Hank Smith: 01:08:32 Sentimos que as pessoas vêm até nós: "Eu amo seu podcast. O 
podcast está ajudando muito". Temos esta equipe que está 
fazendo todo este trabalho, e ninguém está se aproximando 
deles e lhes dizendo. 

John Bytheway: 01:08:45 Sim. 



 

 

Hank Smith: 01:08:46 Queremos garantir que David Perry e Lisa Spice e Jamie Nielsen 
e Kyle Nelson e Will Staughton e Maria Hilton recebam o amor 
que merecem. Nós os amamos e somos gratos por nossa 
equipe. Esperamos que vocês se juntem a nós em nosso 
próximo episódio de "Follow Him". 

 


	33 Doctrine & Covenants 88 Anthony Sweat Part 1
	33 Doctrine & Covenants 88 Anthony Sweat Part 2

