
 

 

 

"Para a Salvação de Zion"  
 

Mostrar Notas 

 

Descrição Geral do Podcast: 

 

Sigam-no: A Come, Follow Me Podcast com Hank Smith & John Bytheway 

 

Você já sentiu que a preparação para a sua aula semanal "Venha, Siga-me" é insuficiente? Junte-se aos 

anfitriões Hank Smith e John Bytheway enquanto eles entrevistam especialistas para fazer seu estudo para 

o curso Venha, Siga-me, da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, não apenas agradável, 

mas original e educacional. Se você estiver procurando recursos para tornar seu estudo fresco, fiel e 

divertido - não importa sua idade - então junte-se a nós todos os domingos. 

 

Descrições do Episódio Podcast: 

 

Parte 1:   

 

Você já recebeu algum trabalho que ainda não tenha tido as habilidades para completá-lo? Junte-se à Dra. 

Susan Easton Black enquanto discutimos Joseph, Hyrum e outros que foram castigados por não 

construírem um templo e como o padrão para se tornarem como o Senhor é estabelecido. Além disso, a 

Dra. Black ensina como o templo amplifica nossos dons espirituais e como os santos podem deixar de 

viver abaixo de nossos privilégios. 

 

Parte 2: 



 

 

  Os primeiros santos foram obrigados a observar seus convênios por sacrifício? O Dr. Black volta para 

explicar como os santos estão preparando-se para os convênios do templo e como o Senhor temperou suas 

expectativas em relação a Sião. Também discutimos como o Senhor está ansioso para abençoar os santos 

com as bênçãos, o poder e a proteção do templo. 

 

Códigos de tempo: 

 

Parte 1  

● 00:00 Bem-vindo a seguirHIM com Hank Smith e John Bytheway 

● 00:54 Introdução da Dra. Susan Easton Black 

● 02:49 Antecedentes das Secções 94-97 

● 03:39 O Comitê de Construção do Templo de Kirtland estabelecido 

● 07:23 Impressão a acontecer em Kirtland 

● 08:20 Hyrum não é um construtor, mas começa a cavar para o templo 

● 10:56 O Senhor prefigura o que há de vir com o Templo de Kirtland e é mencionado o seu valor 

● 14:00 Zion não é só Missouri  

● 15:55 Dando presentes de bom grado 

● 18:11 O Senhor ama a quem Ele castiga. 

● 21:50 "Devemos nós, irmãos, construir uma casa do nosso Deus dos troncos?" 

● 26:58 A Primeira Presidência vê uma visão do templo de Kirtland 

● 32:50 José acredita que é um profeta. 

● 36:12 Muitos são chamados, mas poucos aparecem 

● 40:48 Significado de Ahman 

● 45,28 Viena Jaques doa para a Igreja 

● 47:36 Kirtland fica com a presidência da estaca. 

● 49:56 Fim da Parte I 

 

Parte 2: 

 

● 00:00 Bem-vindo à Parte II 

● 00:20 John Johnson recebe grandes promessas do Senhor. 

● 04:22 Gratidão para com aqueles que talvez não tenham suportado até Utah 

● 06:43 Antecedentes da Secção 97, incluindo detalhes de perseguição severa 

● 12:20 Edward Partridge faz a paz e o Senhor aconselha os santos a não venderem as suas terras 

em Sião. 

● 15:23 José recebe revelação sobre Sião (Missouri), enquanto em Ohio 

● 19:50 Os santos devem esperar para ir ao Missouri, mas ir sem permissão e causar contendas com 

os missiourianos nativos. 

● 21:50 Os santos são obrigados a sacrificar e, depois de muita tribulação, as bênçãos virão. 

● 27:08 O Senhor está ansioso para abençoar Seu povo com convênios e poder no templo. 

● 29:45 Os santos do Missouri não iniciam a construção do templo 

● 33:03 Sião é um lugar e um estado de espírito e de coração 



 

 

● 34:24 Dr. Black compartilha a história pessoal dos patronos do templo 

● 37:36 As bênçãos do templo e a gestão pessoal de provações, decepções e expectativas 

● 44:07 A Dra. Black compartilha seus pensamentos e testemunho dos primeiros santos nas Seções 

94-97. 

● 51:15 Fim da Parte II 
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A Dra. Susan Easton Black ingressou na faculdade da Universidade Brigham 

Young em 1978, onde atualmente é professora de história e doutrina da Igreja. 

Ela também é ex-reitora associada de Educação Geral e Honras e diretora de 

História da Igreja no Centro de Estudos Religiosos. 

 

Recebeu inúmeros prêmios acadêmicos, recebeu o Prêmio Karl G. Maeser de 

Professor Destacado da Faculdade em 2000, o maior prêmio concedido a um 

professor no campus da BYU Provo. A Dra. Black foi autora, editou e compilou 

mais de 100 livros e 250 artigos. 



 

 

 

Aviso de Uso Justo: 

 

O Follow Him Podcast com Hank Smith e John Bytheway pode fazer uso de material protegido por 

direitos autorais, cuja utilização nem sempre foi especificamente autorizada pelo detentor dos direitos 

autorais. Isto constitui uma "utilização justa" e qualquer material protegido por direitos autorais, 

conforme previsto na seção 107 da Lei de Direitos Autorais dos EUA. De acordo com o Título 17 da 

Secção 107 da U.S.C., o material deste podcast é oferecido publicamente e sem fins lucrativos, ao público 

ou à Internet para comentários e fins educacionais e informativos sem fins lucrativos. A isenção de 

direitos autorais sob a Seção 107 da Lei de Direitos Autorais de 1976, é permitido o uso justo" para fins 

como crítica, comentário, reportagem de notícias, ensino, bolsas de estudo e pesquisa. Nesses casos, é 

permitido o uso justo. 

 

Nenhum copyright(s) é(são) reivindicado(s). 

 

O conteúdo é transmitido para fins de estudo, pesquisa e educação. 

A emissora não obtém nenhum lucro com o conteúdo transmitido. Isto se enquadra nas diretrizes de "Uso 

Justo": www.copyright.gov/fls/fl102.html. 

 

Nota: 

 

O Podcast Follow Him com Hank Smith e John Bytheway não é afiliado a The Church of Jesus Christ of 

Latter-day Saints nem à Brigham Young University. As opiniões expressas nos episódios representam 

apenas as opiniões dos convidados e dos podcasters. Embora as idéias apresentadas possam variar dos 

entendimentos ou ensinamentos tradicionais, elas não refletem de forma alguma críticas a A Igreja de 

Jesus Cristo dos líderes, políticas ou práticas dos últimos dias. 

 
 



 

 

Hank Smith: 00:01Welcome  to followHIM, um podcast semanal dedicado a ajudar indivíduos 
e famílias com o seu estudo Come, Follow Me. Eu sou Hank 
Smith.   

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

Hank Smith: 00:10 Nós  adoramos aprender. 

John Bytheway: 00:11 Nós  adoramos rir. 

Hank Smith: 00:13 Nós  queremos aprender e rir contigo. 

John Bytheway: 00:15As  juntos seguimo-Io. 

Hank Smith: 00:20Olá a  todos. Bem-vindos a mais um episódio de followHIM. O meu 
nome é Hank Smith e estou aqui com o solene, John Bytheway. 
Quero dizer que em todas as formas positivas das escrituras, 
John, você é solene. 

John Bytheway: 00:34 Nós  adoramos rir e adoramos ser solenes. 

Hank Smith: 00:36  Adoramos rir e aprender, e adoramos ser solenes às vezes. 
John, temos outra grande semana pela frente no Podcast Follow 
Him. Temos uma convidada de volta novamente, e somos muito 
abençoados por tê-la conosco. Quem está aqui? 

John Bytheway: 00:54Yeah . Estamos muito contentes por ter a Susan Easton Black de novo 
connosco. E os nossos ouvintes devem lembrar-se, ela é uma 
professora reformada de História da Igreja e Doutrina na BYU. 
Ela é autora de muitos livros sobre Joseph Smith e a história 
inicial da Igreja. Ela tem um doutorado da BYU em educação. Ela 
entrou para o corpo docente lá em 1978 como a primeira 
professora de educação religiosa em tempo integral da BYU. E 
ela também recebeu o Prêmio Karl G. Maeser para Professores 
Distintos em 2000, sendo a primeira mulher a receber esse 
prêmio. Ela serviu como reitora associada de educação geral e 
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honras, e sua paixão pela história SUD começou quando criança 
ouvia histórias do início da história da igreja de sua avó, que 
nasceu em Utah em 1872, para pais imigrantes britânicos. E 
minha esposa a teve para suas aulas de religião e simplesmente 
adorou essas aulas. Eu acho que ela a teve por mais de uma vez. 
Então, estamos felizes por tê-la de volta por mais do que uma 
vez também. 

Susan Easton Bl...: 01:58 Muito obrigada . 

Hank Smith: 01:59Susan , só tenho de dizer isto. Não precisamos de jorrar, porque 
jorramos um pouco no nosso último episódio, mas vou dizer 
isto, que tive o privilégio de andar pelas ruas de Nauvoo 
contigo, e foi quase ... Foi caminhar com uma celebridade. Eu 
nunca vi aqueles missionários, especialmente aqueles casais 
idosos, dizendo: "É ela". É ela. Aí está ela. Sra. Nauvoo", certo? 

Susan Easton Bl...: 02:24 Obrigada . Isso é divertido. 

Hank Smith: 02:26 Eu  ousaria dizer que você sabe mais sobre Nauvoo do que eu acho 
que os santos que lá viviam sabiam. Não é verdade? 

Susan Easton Bl...: 02:33 Eu  não tenho Certeza disso, Hank, mas obrigada. 

Hank Smith: 02:37 Eu  acho que sim. Acho que você já esteve lá tantas vezes na sua 
mente e andou por aquelas ruas, eu só acho que é a sua ... 
Vamos chamar-lhe Sra. Nauvoo. 

Susan Easton Bl...: 02:45Well , obrigada. 

Hank Smith: 02:49 Vamos  saltar para dentro, John, para a nossa lição esta semana. 
Estamos em algumas seções de Doutrina e Convênios, Seções 
94, 95, 96, e 97. Então Susan, você é a nossa especialista aqui. 
Vamos apoiar até onde quiseres que vamos. Parece que vamos 
começar no verão de 1833 com Reynolds Cahoon e Jared 
Carter. Vamos deixar-te levá-lo embora. 

Susan Easton Bl...: 03:15Hey , muito obrigada. Agradeço esta oportunidade, e tens razão, 
Hank, vamos começar no final da Primavera aqui em Kirtland, 
Ohio, em 1833. Ao começarmos com a secção 94, é a primeira 
vez que o Senhor usa a palavra comité numa escritura, nesta 
dispensação. 

Hank Smith: 03:39Wow . 

Susan Easton Bl...: 03:39 Então  qualquer um de nós que tenha servido em um comitê uma vez 
demais, ou o que quer que seja, podemos sempre recorrer à 
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Seção 94 e dizer: "Então foi aí que começou". Acho interessante 
como começa com o comitê, quem é colocado no comitê e para 
que serve. Eu sempre gostei que eles só escolhiam três pessoas 
num comité. Pessoalmente tendo servido em muitos comitês, 
quanto mais opiniões e a voz mais alta parece ter controle 
sobre o que está acontecendo. Mas neste comitê em particular, 
você tem Hyrum Smith, ele tem 33 anos de idade na época da 
revelação. Você tem Reynolds Cahoon, ele tem 43 anos, e você 
tem Jared Carter. E você diria que a missão deles, ao olhar para 
este comité, é tudo sobre construir várias casas que o Senhor 
quer construir. E assim a missão deles é angariar fundos, dar 
supervisão e reunir material de construção. 

Susan Easton Bl...: 04:46 E  eu acho interessante, você olha para os três homens e não 
consegue encontrar um construtor entre eles. Já foste chamado 
para uma missão ou missão na igreja e dizes: "Não sou 
realmente qualificado." Você diria: "Bem, por onde começou?" 
E provavelmente começa aqui na Secção 94. Mas Hyrum, ele é 
um agricultor, Reynolds Cahoon, é um sapateiro, um tipo de 
couro, e você diria Jared Carter, que foi baptizado por Hyrum, 
ele é um agricultor, tipo de homem de negócios. E, de repente, 
estes três homens são para angariar fundos, dar supervisão e 
reunir material. E então, se olharmos para o que eles deviam 
supervisionar e reunir o material, o primeiro é construir um 
edifício para a presidência da Igreja. E este edifício é para estar 
certo no que hoje chamaríamos de Praça do Templo, em 
Kirtland. E depois, claro, o segundo é construir uma espécie de 
edifício impresso. 

Susan Easton Bl...: 05:54 Mas  é interessante, ambos os edifícios têm o mesmo tamanho e a 
primeira revelação sobre o templo, é sempre o mesmo 
tamanho. Por isso, se estás a pensar em que tamanho deves 
construir a tua casa, aqui vai ela. São os números que vão três 
vezes em todo o percurso, 55 pés por 65 pés, e obviamente 
uma casa de dois andares, o que eles chamam de quadra 
inferior e quadra superior. E naquele edifício da presidência, o 
plano inicial era que a presidência tivesse um lugar para receber 
revelação e dirigir o ministério. E então a impressão então será 
para o trabalho das escrituras sagradas e outros. Mas o que eu 
acho interessante é que, em qual das três áreas os homens 
parecem ter caído? E dando supervisão, você diria bem. E a 
aquisição de materiais, talvez a luta. E angariar fundos, 
definitivamente lutando, porque havia uma assinatura. E com 
isso, é tomada a decisão de: "Só construiremos um edifício e 
combinaremos os dois." E então talvez seja esse o bem dos 
edifícios. 

Hank Smith: 07:15Direito . Multi-uso, certo? 
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Susan Easton Bl...: 07:18Multi-use , sim. É a casa de reuniões do Senhor, certo? 

John Bytheway: 07:21A  Sala Multiusos, certo. 

Susan Easton Bl...: 07: 22Salão multiuso . 

Hank Smith: 07:23 Você  sabe o que é interessante, Susan, é que o Senhor disse: "Vamos 
imprimir a partir daqui". Quando antes ele disse: "Vamos 
imprimir a partir do condado de Jackson, Missouri." E talvez, 
não sei se o profeta sabe ainda que a impressão no Condado de 
Jackson, Missouri, está prestes a ser feita, ou apenas chegou a 
um fim abrupto. 

Susan Easton Bl...: 07:43Direita . Então a impressão terminou definitivamente em Julho de 
1833. Então, aqui está Maio. E eu acho que é interessante, vai 
haver um lugar até que o jornal Evening and Morning Star vai 
ser agora impresso nesta gráfica que eles vão juntar. 

Hank Smith: 08:02 Interessante . 

Susan Easton Bl...: 08:02 Então  o novo edifício de que estamos a falar, vai albergar a gráfica, vai 
ser um lugar para a primeira presidência, e também um lugar 
para a Escola dos Profetas. Então definitivamente, como John 
estava a dizer, é multiuso. 

Hank Smith: 08:20Yeah . Eu acho fascinante. Não há um construtor entre eles. Um dos 
meus alunos me apontou uma vez que Nephi não sabe construir 
um barco, mas ele sabe como trabalhar com metal, ao que 
parece. Então ele apenas começa a fazer o que sabe fazer, a 
fazer ferramentas, certo? Tipo, "Eu não sei construir um barco, 
mas sei fazer ferramentas, por isso vou começar por aí". Talvez 
isso também seja com estes gajos. É, "Bem, nós não sabemos 
como construir um templo, mas sabemos como cavar. Nós 
sabemos como cortar as ervas daninhas. Por isso, vamos 
começar." Não foi isso que o Hyrum fez? Ele apenas saiu e 
começou? 

Susan Easton Bl...: 08:56Direita . Ele cava a primeira trincheira ali para o templo. Bem, está 
bem, pode interessar aos seus telespectadores o que realmente 
é publicado naquele escritório de impressão. Portanto, posso 
dizer jornais. Que Estrela da Manhã e Estrela da Manhã, repare 
que não é a Estrela da Manhã e Estrela da Manhã, mas vivemos 
no sábado, a manhã da vinda do Salvador. Portanto, é sempre a 
Estrela da Manhã e da Tarde, o Santo Mensageiro e Advogado 
dos Últimos Dias, o Elders Journal, Northern Times, esses são 
quatro jornais que sairão daquele escritório. Mas, mais 
importante do que isso, você recebe as escrituras. Então, desse 
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mesmo escritório, aqui está seu Livro de Mórmon, Doutrina e 
Convênios, e o Hinário de Emma. Então está mesmo ali, na 
Praça do Templo. 

Hank Smith: 09:53Direito  ali junto ao Templo Kirtland. A gráfica já não está lá, não é 
verdade? 

Susan Easton Bl...: 10:00Yes . Então, mais ou menos o que aconteceu foi que você tem um 
comité de construção composto por três. E quando o edifício 
está pronto, as suas responsabilidades sobre o edifício acabam, 
ou seja, não são responsáveis pelo conteúdo. E então é a firma 
literária que assume a impressão e, na verdade, a propriedade. 
E depois passa por vários donos até conseguir William Marks 
em Maio de 1837. Ele é o nosso homem que se torna o 
presidente da estaca em Nauvoo. E enquanto ele é dono do 
edifício, o edifício é queimado até ao chão. 

Hank Smith: 10:38Okay . Então é por isso que já não está lá. Normalmente é isso que 
acontece. 

John Bytheway: 10:42Wow . 

Susan Easton Bl...: 10:43 Então,  da próxima vez que você estiver liderando uma turnê por aí, 
Hank, você pode ficar em qualquer lugar e dizer: "Foi aqui em 
algum lugar". Onde o puseram?" 

Hank Smith: 10:50Yeah , foi por aqui. Aposto que o Karl Anderson sabe. Vou ter de lhe 
perguntar. 

Susan Easton Bl...: 10:54Yeah , verifique com ele. 

Hank Smith: 10:56Cheque  com Karl. Então, mais alguma coisa sobre esta Secção 94? O 
Senhor está apenas a organizar um comité a dizer: "Isto é o 
tamanho que eu quero que o lote seja." Ele menciona um pouco 
sobre o trabalho no templo, onde diz no versículo oito: "Não 
sofrerás nada impuro para entrares nele. A minha glória estará 
lá. A minha presença estará lá." Então ele talvez esteja a fazer 
um pouco de prefiguração das bênçãos que virão? 

Susan Easton Bl...: 11:23 Sim , eu acho que sim. Eu acho que o plano era que a Primeira 
Presidência teria um lugar, e é suposto ser um lugar de 
revelação e um lugar para dirigir o ministério da Igreja, e é 
muito difícil ter isso quando se tem pensamentos impuros que 
as pessoas entram. 

John Bytheway: 11:45 Eu  sempre me perguntei também, como quando a idéia real de um 
templo recomendado começou? Quero dizer, isto soa como o 
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início daquilo, "Temos de proteger que nenhuma coisa impura 
entre na casa." Sabemos quando é que essa ideia e prática 
realmente começaram? 

Susan Easton Bl...: 12:02Bem , recomenda-se que não entrem na moda até que cheguem a 
Utah. 

John Bytheway: 12:08 Interessante . 

Susan Easton Bl...: 12:10 Portanto,  não é um período de tempo de Joseph Smith. 

Hank Smith: 12:13 Mas  até mesmo no capítulo 20, o Senhor lhes disse, quando eles vão 
de congregação em congregação, que deveriam ter uma carta. 

John Bytheway: 12:20A  certificado, ou ... Sim, ou... 

Hank Smith: 12:21Direito ? Certificado? 

Susan Easton Bl...: 12:22Yeah , certificado. 

Hank Smith: 12:22Bem , talvez você tenha algum começo lá. 

Susan Easton Bl...: 12:25  Estava numa saída. Então isso poderia ser... 

Hank Smith: 12:28Susan , eu gosto de seções como 94 porque são práticas. Não é? 
Porque às vezes temos que fazer o trabalho aqui, o Senhor não 
pode... Nem sempre pode ser inspirador e inspirador. Cada 
secção que queremos ser como a secção 76 ou a secção 93, isso 
simplesmente nos deixa loucos. Mas a secção 94 é: "Temos de 
tratar de negócios." Não é? Eu até gosto disso, que há aquela 
parte da Igreja. Eu pensaria, eu não conheço nenhum dos 
apóstolos pessoalmente, mas eu pensaria que muito do 
trabalho deles é o negócio da Igreja, o tamanho do edifício, o 
comité, o... Aposto que há muito disso. E parece haver muito 
disso e alas e estacas, certo? Muito do negócio prático do 
trabalho. 

Susan Easton Bl...: 13:16Direita . E acho que para os três homens que foram escolhidos, é 
interessante, eles continuam a ser escolhidos para o comitê de 
construção e eventualmente se tornam conhecidos como o 
comitê do Templo Kirtland. É como se recebessem um 
precursor, um teste, "Consegues fazer isto?" E com certeza, eles 
conseguiram. 

Hank Smith: 13:37Sim . Eu gosto mesmo disto. Não sei, para mim, gosto que o Senhor 
diga: "Muito bem. Vocês três, temos que fazer algum trabalho 
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agora. Chega de inspiração, vamos mesmo pôr uma pá no chão 
e fazer algum trabalho." 

Susan Easton Bl...: 13:53Direita . Eu gosto disso. 

Hank Smith: 13:54Yeah . John, mais alguma coisa sobre a Secção 94 antes de seguirmos 
em frente? 

John Bytheway: 14:00  Habituei-me tanto a ver Zion e a pensar no Missouri. E assim eu 
gosto no verso um onde a ideia de, diz, "A cidade da estaca de 
Sião, aqui na terra de Kirtland." Então tenho de me lembrar: 
"Ele está a falar de Kirtland, mas é uma estaca de Zion", porque 
eu tenho-me habituado a Zion que significa Missouri, percebes 
o que quero dizer? 

Hank Smith: 14:23Yeah . 

Susan Easton Bl...: 14:24Direita . 

John Bytheway: 14:25 E  aqui está uma estaca de Sião que a idéia mais ampla de Sião em 
Kirtland. Então eu tive que parar e dizer: "Oh sim, isto está a 
falar de Kirtland aqui mesmo. Não do condado de Jackson." 

Hank Smith: 14:36Bem , sendo o Condado de Jackson o lugar central, então tudo o 
resto é uma estaca na tenda. Certo, Susan? 

Susan Easton Bl...: 14: 41Poisas direitas , estaca na tenda, como Isaías. 

Hank Smith: 14:43Yeah . Está bem. Estamos em 1833, eles não vão terminar isto. Vai ser 
um projecto longo, certo? Isto não é... 

Susan Easton Bl...: 14:54Direita . E por outras palavras, para este edifício, você diria: "Por que 
construiriam eles um?" E no fundo, eles não têm dinheiro 
suficiente para fazer os dois. Por outras palavras, eles são uma 
assinatura. E você vai ver o Senhor começar a castigá-los 
quando passar para a Secção 95, porque, "E quem não está a 
subscrever?" E é interessante, é você olhar primeiro para os 
homens que frequentaram a Escola dos Profetas. Homens que o 
Senhor amou, que o profeta amou, e que amaram a Igreja. Mas 
então a questão é, estás disposto a entrar em acção para o 
último projecto de construção? E, de repente, você diz: "Espere 
um minuto. Espere um minuto. Eu tive meu coração nisso, mas 
eu estou... Eu posso dar o meu tempo." E você apanha estes 
três homens, obviamente, quando estão no comité do Templo 
Kirtland, eles sabem o que estão a fazer. Mas a questão é, 
também estás disposto a dar o teu dinheiro? 
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John Bytheway: 15:55 Eu  só ia dizer, eu tenho idade suficiente para me lembrar quando 
eles costumavam ter a ala do Fundo de Construção. E tudo se 
transformou em dízimo a certa altura, mas lembro-me do Bispo 
chamar famílias individuais e depois dizer: "Aqui está a sua 
Avaliação do Fundo de Construção", e coisas assim. E há uma 
história engraçada que o Presidente Marion G. Romney conta 
sobre ser solicitado por uma quantia que ele achava que era 
maior do que deveria ser. E então ele disse: "Eu me deparei com 
este versículo que diz: 'Se você der mal, é como se você não 
tivesse dado os presentes'", então ele voltou para o Bispo e deu 
ainda mais porque ele não queria estar desse lado. Mas agora 
tudo isso está rolado em dízimo, como eu entendo. E o edifício, 
eu acho que é um desenvolvimento interessante quando isso 
aconteceu. Não sei se te lembras disso, Hank, mas eu lembro-
me do fundo do edifício da ala. Eu era apenas uma criança, mas 
lembro-me disso. 

Hank Smith: 16:48Yeah . Acho que isso foi um pouco antes do meu tempo. 

Susan Easton Bl...: 16:51 Eu  estou a tentar dizer: "Com certeza. Não tenho idade suficiente," 
mas sim, esses eram os bons velhos tempos. 

Hank Smith: 16:57I  deve tê-lo perdido por talvez uma semana ou duas. Bem, Susan, 
você mencionou a secção 95 que o Senhor vai atrás dele um 
pouco. Vamos seguir em frente. Fale-nos sobre a secção 95. 

Susan Easton Bl...: 17:08Well , obviamente tem havido um atraso na aquisição de materiais, 
no andamento das coisas, na obtenção da assinatura, no 
dinheiro para poder construir isto. E o Senhor está 
definitivamente castigando os santos, mas eu amo que Ele os 
ama e indica, "Ei", Ele quer uma assembléia solene, Ele quer 
fascinante, e Ele quer o edifício. É como: "Vamos fazê-lo", e a 
promessa é: "Se cumprires os mandamentos, vais ter poder 
para fazer isto." E acho que me lembro, como o John está a falar 
em obter a avaliação do edifício, e tu pensas: "Primeiras ofertas, 
dízimo, avaliação do edifício, e aqui estão as contas da família e 
tudo o resto. Posso fazer isto?" E eu poderia testemunhar a 
vocês jovens que se vocês fizerem um esforço para cumprir os 
mandamentos, o Senhor realmente se levanta e dá a vocês a 
capacidade de cumprir esses compromissos. 

Hank Smith: 18:11Yeah . Vamos voltar ao verso um e falar sobre isso, que você 
mencionou, porque não posso dizer quantas vezes tive essa 
conversa com meus próprios filhos, que é, se eu não me 
importasse com você, não haveria nenhuma consequência, 
certo? Eu diria: "Vai fazer o que quiseres. Eu não me importo." 
A ideia é se tirares um privilégio a uma criança, que: "Mãe, pai, 
vocês não me amam." Não é? E o Senhor está a dizer: "Espera, 
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espera, espera. Vou castigar-te pelos teus pecados, porque te 
amo, porque te amo." Vocês sempre tiveram essas conversas 
como pais, porque eu tenho a certeza? 

Susan Easton Bl...: 18:53  Com certeza. E eu nem sempre posso dizer que eles são bem 
recebidos, mas mesmo assim, o esforço está lá e o resultado 
final é o Senhor no seu caso, ele diz que quer revelar-lhes coisas 
estranhas. Obviamente o dom, ele quer dar-lhes um presente, 
mas eles precisam construir estas casas para ajudar a fazer tudo 
isso acontecer e para mostrar sua vontade de sacrifício. 

Hank Smith: 19:23  "A quem eu amo, também castigo." Quem foi que 
recentemente deu uma mensagem na conferência geral sobre o 
descontentamento divino, certo? Que há momentos em que o 
Senhor talvez não esteja chateado conosco, mas ele está 
dizendo: "Olhe, tenho coisas preparadas para você, mas você 
tem que se mexer". Tens de fazer estas coisas ou não te posso 
dar estes dons. Você pecou um pecado muito grave. Não 
consideraste construir esta casa." Então, eu não sei. Não sei se 
algum dos teus filhos é como os meus, mas muitas vezes 
demoro mais do que uma vez a pedir-lhes para fazerem alguma 
coisa. John, provavelmente não os teus filhos. Provavelmente 
estão a fazê-lo antes mesmo de tu pedires. 

John Bytheway: 20:01Oh  não, eles só me lembram do que eu não fiz e ... Sim, mas... Mas 
gosto desta ideia de que se o Senhor não os amasse, iria 
embora. Já ouvi alguém dizer uma vez que talvez o oposto do 
amor não seja ódio, é indiferença. E ele podia ter ficado 
indiferente, apenas dizia: "Esqueçam vocês", e ia-se embora. 
Mas diz: "Porque eu te amo, eu te castigo." E eu adoro como 
diz: "Com o castigo, preparo um caminho para a sua libertação." 
Há um resultado nisso. Estou a preparar-me para que sejas 
entregue. Eu amei-te. E essas últimas cinco palavras, eu amei-
te, e vemos provas disso em todo o lado. Então o castigo é uma 
prova de amor, e acho que é assim que temos de o ver quando 
somos castigados também. E os filhos do Hank têm de ver as 
coisas dessa maneira, certo? 

Hank Smith: 20:50Sim . Eu sei que isto é sobre o templo, mas para mim, aprendi 
apenas uma pequena lição de paternidade lá, que não só te 
castigo pelos teus pecados porque te amo, mas também 
preparo um caminho para que sejas bem sucedido. Certo? Vou 
ajudar-te a ter sucesso nesta coisa que te pedi para fazeres, não 
só... Eu acho que, como pai, às vezes eu digo: "Bem, você não 
fez o que eu pedi. Então vais estar em apuros. Vais perder 
privilégios", mas não dou o próximo passo de: "Vou ficar ao teu 
lado e ajudar-te a realizar o que te pedi para fazeres". Acho que 

https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=cIAsXbTLTs44sBqce23T0g4OoDJG_Zw7UDCqofQSfqNal3FZujoBMmGDgMhLsPhBt2MJlEihb_c9JFd9WUJJs4OSr5M&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=1133.66
https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=JciGhoiuejJXLtuF6JRiOo-qRvrr5V0V28St-BghoRfsXNEvBlKaWVB8J7081LQXwE7_IpTc4RGXpnyS4awz7SOZukY&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=1163.26
https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=880kIY2wEZ0c9UqoQ9CJRKMD9Df_kVK5XkBmmOjs0c3XEU2Vi7mktcQpzsV2gdjFx6n3tbMZga6QoYrcCHYOIMK5jvE&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=1201.06
https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=h3gCEoLWWYy8waiunaTXaxObHIg7G7DT2Xx7pexGPcQkF1RqqlsFZR45rCI98Zvu_GrPa4j5Ppz_Ky274lrIXXlckD0&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=1250.68


 

 

há ali uma pequena lição de paternidade. Não sei se o Senhor 
queria isso, mas eu percebi isso. 

Susan Easton Bl...: 21:27 Isso  é bom. Isso é óptimo. 

John Bytheway: 21:28 Eu  acho que Steven Harper, que tivemos no programa, disse antes 
que a Seção 95 é realmente uma revelação sobre o amor de 
Deus, que eu acho que é uma maneira interessante de olhar 
para ela antes de você lê-la. Então Ele está castigando-os e 
repreendendo-os, mas é porque Ele quer dar-lhes muito mais. 
Esse é o resultado desejado. 

Susan Easton Bl...: 21:50 Então  o que ele vai dar a eles neste caso é construir o templo e então 
você recebe aquela promessa do dom. Acho que neste edifício 
do templo, o que estamos a falar é do Templo Kirtland, certo? E 
nós sabemos que, bem, só a sair da conferência, tem o 
Presidente Russell M. Nelson, nesta última Conferência de Abril, 
a anunciar 20 novos templos. Não sei se tem algum de nós a 
dizer: "O quê?" Mas eu acho que é pura alegria. Enquanto que, 
bem, a minha parte favorita é um dos primeiros santos que se 
aproxima de Joseph e sugere que, já que vamos fazer este 
próximo, por outras palavras, já o pusemos a funcionar para o 
edifício de impressão/presidência. Mas enquanto estivermos 
fazendo o próximo, ele sugere que Joseph tenha este templo 
construído em troncos. E assim a grande questão é: "Vamos, 
irmãos, construir uma casa para o nosso Deus dos troncos?" 

Susan Easton Bl...: 23:00 E  eu só queria contar o tipo de estratos sociais que estavam a 
acontecer na altura. Quando te mudaste para uma nova área 
nesta Reserva Ocidental, os Ohios, certo? Chegas primeiro, 
constróis uma cabana de madeira e tens um balde de alcatrão 
junto a ela. E depois tornas-te socialmente mais abastado. 
Então brancas o interior e depois fazes uma claquete e um 
tijolo. Mas quando se é realmente abastado, salpica-se com a 
cor. Em outras palavras, você pode espirrar sua riqueza, e de 
repente o que o homem está sugerindo é: "Bem, vamos 
construir um templo só de troncos", como se fosse um dos 
lugares menores a serem construídos na comunidade. Está bem. 
Será que todos nos lembramos da resposta de Joseph? Ele vai... 

Hank Smith: 23:51 Eu  quero ouvir isso. Eu até me lembro, mas quero ouvir de ti. 

Susan Easton Bl...: 23:53Okay . Está bem. Ele diz: "Devemos nós, irmãos, construir uma casa 
para o nosso Deus dos troncos?" Ele diz: "Eu tenho um plano 
melhor do que esse." Por outras palavras, "Eu sei que há um 
comité, mas estou a dizer-te, tenho um plano." Ele diz: "Eu 
tenho um plano da casa do Senhor dado por ele mesmo." Então, 
quando se olha para o Templo Kirtland, não é só onde se diz: 
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"Bem, temos um arquitecto e temos a fundação e tudo 
perfeito." Mas o plano para o Templo Kirtland é dado pelo 
próprio Senhor. 

Susan Easton Bl...: 24:28 E  depois repare na secção 14. Então você vai notar em Doutrina e 
Convênios 95:14, que o Senhor diz que ele vai mostrar a 
maneira como você deve construir isto para três de vocês. Você 
não vê que o comitê está dizendo: "Aposto que vamos ser nós". 
Nós somos um, dois, três. Somos o Hyrum, somos o Reynolds, 
somos o Jared", mas não são esses três que o vão ver. Vai ser a 
Primeira Presidência. E logo você coloca o templo sai de um 
reino um pouco diferente do primeiro edifício que foi 
construído. 

John Bytheway: 25:13 E  a primeira presidência é Joseph Smith, Sidney Rigdon, Frederick 
G. Williams? 

Susan Easton Bl...: 25:19 Essa  é a Primeira Presidência na altura. 

John Bytheway: 25:21 É  isso mesmo? 

Susan Easton Bl...: 25:21Sim , mas eu acho interessante, como a outra, adivinha que 
tamanho é? Vai fazer-vos andar por aí a medir as vossas casas, 
certo? É do mesmo tamanho, 55 por 65 pés. Então imagino que 
os seus telespectadores vão ter fitas métricas correndo por aí 
dizendo: "Nós nos qualificamos? Qualificamo-nos?" E depois 
também vão reparar que vai ter dois andares. Neste caso, o 
andar inferior é para sacramento, pregação, fascinante, oração. 
O tribunal superior da Escola dos Apóstolos. E a palavra 
apóstolo significa: "Aquele que é enviado". Então você tem esta 
idéia, Escola dos Profetas, Escola dos Apóstolos, e em outras 
palavras, vai ser uma escola para aqueles que seriam enviados 
em viagens, em missões. Então você tem dois tribunais, assim 
como os outros. 

Hank Smith: 26:16Okay . Lembro-me de o Senhor dizer desta forma na secção, o que 
era? Tipo 38, quando disseste: "Quero que vás para Ohio 
porque te vou dotar de poder." Isso é a 
secção 38:32. E ele ainda não se esqueceu disso porque a traz 
de volta na Secção 95:8: "Vais construir uma casa em que eu 
projectei uma casa para dotar aqueles que eu escolhi com 
poder do alto." Eu amo o Senhor dizendo: "Eu não esqueci o 
que eu te disse antes", certo? Há um propósito. Foi por isso que 
viemos para Ohio. 

Susan Easton Bl...: 26:58Direita . Eu gosto disso. Também gosto que tenhas estes três homens, 
o Senhor vai mostrar-lhes a forma como o templo vai ser 
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construído. E Frederick G. Williams escreve: "Bem, Joseph Smith 
recebeu a palavra do Senhor para ele levar os seus dois 
conselheiros perante o Senhor." E você diria: "Bem, onde isso 
ocorreria?" Não acha que isso ocorreria nos gabinetes da 
Presidência? Não achas? Você sabe? E então ele dizia: "Bem, 
eles ajoelham-se de joelhos. Eles invocaram o Senhor. E o 
edifício apareceu a curta distância de visão." É como se a 
distância de visão significasse uma distância, e Frederick G. 
Williams escreveu: "Eu sou o primeiro a descobri-lo." Sabes 
como estás e dizes: "Consegues ver isto?" 

Susan Easton Bl...: 27:54 E  Frederick diz: "Sou a primeira a descobri-lo." E depois ele disse: 
"Então todos nós", ou seja, aqueles três, "Vimos juntos. Depois 
de termos olhado bem para o exterior, o edifício parecia vir 
mesmo por cima de nós." E por outras palavras, "Vemo-lo à 
distância, está cada vez mais perto. Agora podemos olhar para 
cima." E, como resultado, temos as complexidades, o 
exterior/internal. 

Hank Smith: 28:22 Eu  estou garantindo, meu filho, se eu lhe explicasse isso, ele diria: 
"Pai, isso é realidade virtual. Isso é um sistema VR. O Senhor 
colocou um sistema VR na cabeça deles e eles foram capazes de 
andar através dele e à volta dele." Isso é absolutamente incrível. 
Então, quando o estão a construir, podem apenas perguntar: 
"Pareceu-se com isto? Foi isto que pareceu?" "Sim. Foi o que 
pareceu." E o edifício, Susan, tem... E John, já mencionaste isto 
antes, não me lembro de que episódio estávamos a falar, ou 
mesmo se chegou ao episódio. Mas não tem um púlpito como 
nós temos no nosso. Tem um monte de púlpitos, certo? 

John Bytheway: 29:05Tenho  umas nove de cada lado ou algo assim. 

Hank Smith: 29:07Nove de  cada lado. Certo? 

John Bytheway: 29:09Yeah . É uma... Que tipo de coisa te diz que outra pessoa o desenhou, 
certo? Não é o design convencional a que eles estão 
habituados. 

Hank Smith: 29:18Yeah . Quando vou àquelas igrejas americanas antigas, vejo o púlpito 
do lado de cima do ... Não é à frente e ao centro, é mesmo ao 
lado, na frente. Não é? 

João Bytheway: 29:28Mm-hmm  (afirmativo). 

Hank Smith: 29:29 Mas  este é totalmente diferente. Eu estive dentro do Templo 
Kirtland. Não se parece com nenhum outro edifício que eu 
tenha visto na história americana. Assim você pode dizer. Pois é. 
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John Bytheway: 29:36 E  então você tem que conseguir uma esmola, você tem que 
conseguir uma esmola para entender o que todas as cartas na 
frente dos púlpitos significam. 

Hank Smith: 29:43Direito . É difícil de lembrar. 

John Bytheway: 29:47Yeah . 

Hank Smith: 29:48 Como  o guia turístico, você vai: "Eu tenho que memorizar isto. Tenho 
de memorizar isto, por isso..." 

John Bytheway: 29:51Yeah . Vamos ver, Sacerdócio Melquisedeque... Vejamos, sacerdócio, 
presidente, presidência Melquisedeque, sacerdócio. 

Hank Smith: 29:57Sim... professores , professores, sim. 

Susan Easton Bl...: 29:58Yeah . Está bem. O que eu gosto nesta revelação é que já falámos 
sobre como se consegue uma revelação, mas então quão rápido 
se avança com ela? E obviamente em 94 há atrasos, atrasos, 
"Vamos construir estes dois edifícios? Agora vamos construir 
um." Mas neste, uma vez recebido, quatro dias depois, Joseph 
Smith leva alguns dos irmãos até o local do templo e eles 
removem uma cerca e muita folhagem. Em outras palavras, não 
se trata de sentar e esperar, mas sim de receber uma revelação 
e começar por ela. Em outras palavras, você não vai receber o 
mesmo castigo que eles tiveram com o outro edifício. 

Hank Smith: 30:45Agora , Susan, não quero ser muito pessoal aqui, mas já te conheço há 
algum tempo, tu és uma fazedora. Tu és uma, "Vamos lá fazer 
isto. Vamos a isto. Vamos lá pôr isto a andar." 

Susan Easton Bl...: 30:56Pretty  much. 

Hank Smith: 30:56Direito ? John e eu, já discutimos isso longamente, John e eu adoramos 
falar sobre as grandes coisas que faríamos se tivéssemos tempo, 
certo, John? Dizemos: "Sabes o que devemos fazer, é isto, isto, 
e isto." E depois ambos vamos para casa e vemos o The Andy 
Griffith Show. Então, na sua mente, Susan, como é que uma 
pessoa vem de: "Uau, que grandes coisas podíamos fazer", para 
um Joseph Smith, tipo Hyrum Smith, "Bem, vamos começar?" 
Como é que te tornaste assim? 

Susan Easton Bl...: 31:27Bem , sempre fui, não parece importar se estou a andar para trás ou 
para a frente, mas devo estar a fazer alguma coisa. E sei que 
não consegue ver com a nossa aparência, mas se olhar para trás 
de mim, diria: "Bem, quem os escreveu?" E eu digo: "Meu, eu." 
E então uau, para mim, uma das coisas mais difíceis é sentar-
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me. Então aqui estou eu sentado a falar contigo, mas se visses 
as minhas mãos, dirias: "Bem, está bem, estás a pensar que 
horas são," e não sei, acho que é energia. Acho que é energia. 
Eu acho que é isso. 

Susan Easton Bl...: 32:11 E  eu sempre tive esta coisa, sabes como te perguntas, eu sei que 
já não fazemos listas de checkoff. Eu adoro a hora da lista de 
checkoff. E então com isso, você se pergunta pessoalmente: 
"Estou fazendo o suficiente? Será que já fiz o suficiente? Pode 
realmente ser dito, 'Bem feito agora, servo fiel,' se eu apenas 
pensar bem?" E pelo menos nesta revelação, vês que o Joseph 
não deixa a erva crescer debaixo dos seus pés. Ele está a mexer-
se na altura, e eu acho isso óptimo. 

Hank Smith: 32:50Sim . Eu tenho tomado, uma e outra vez, enquanto passamos por 
Doutrina e Convênios este ano, e John, você pode me dizer se 
estou dizendo isso demais, mas esse homem, Joseph Smith, não 
há dúvida alguma de que ele acredita que é um profeta. Porque 
se ele estava inventando isso à medida que ia, com certeza está 
se pedindo para fazer algumas coisas realmente difíceis. E seria 
ele apenas a dizer... E assim que ele recebe a revelação, ele vai. 
Fico espantado por eles chegarem a Ohio no meio do Inverno. 
Não é? Quando o Senhor diz: "Vamos para Ohio", Joseph é o 
primeiro a empacotar um trenó. E eu diria, meu, se estivesse a 
inventar isto, diria: "Vamos para Ohio." "Quando?" "Quando for 
conveniente e quando o tempo estiver bom." 

Susan Easton Bl...: 33:33Yeah , primavera. 

Hank Smith: 33:34Direito ? Sim, com um bom tempo. Então, ele levanta-se e começa. 
Gostei do que disseste lá. Ele não deixa a relva crescer debaixo 
dos seus pés. Eu vou usar isso, Susan. 

Susan Easton Bl...: 33:42Okay . Bem, quer dizer, achas que o Joseph... O comité diz: "Temos de 
começar." E alguém diz: "O Joseph já limpou, tirou a folhagem, 
a cerca desapareceu." E você fica com Hyrum Smith e Reynolds 
Cahoon, lembre-se que eles fazem parte do comitê, eles cavam 
a primeira trincheira para as paredes. E o George A. Smith a 
carregar na primeira pedra, e o comité avança. E o que eu gosto 
na construção do Templo Kirtland, é que enquanto Joseph 
percebe que os homens agora entram em ação, e ele diz que 
suas esposas [inaudível 00:34:24] atrás dos homens, estão 
girando e costurando e tudo isso. E o comentário de Joseph foi 
que nunca houve um tempo tão longo de unidade, harmonia e 
caridade. 

Susan Easton Bl...: 34:39 E há  algo em trabalhar lado a lado com as pessoas, as suas 
diferenças desaparecem porque estás a trabalhar por uma 
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causa comum. E as pessoas precisam de projectos. Precisamos 
de projetos que compartilhamos juntos, como você está 
fazendo com isso Venha, Siga-me. Nós trabalhamos lado a lado 
para tentar realizar algo que não conseguimos fazer sozinhos. E 
os meus chapéus para vocês os dois. Acho que isto é 
maravilhoso. 

Hank Smith: 35:06Yeah , nós nos unimos, não é? Nós nos unimos em nossos projetos. 

Susan Easton Bl...: 35:10 Você  tem. 

John Bytheway: 35:13 Eu  adoro o que estás a dizer aí. Quando penso nos muitos projetos 
de serviço aos jovens em que participei quando jovem e na 
participação na conferência de jovens, é meio engraçado, 
porque algumas das crianças podem pensar: "Ugh, nós temos 
que fazer isso". Temos de ir desenterrar alguma coisa." Mas 
quando eles chegam lá e começam a fazê-lo, há uma ligação 
que continua. E eu digo sempre aos miúdos: "Tenham cuidado 
uns com os outros. Quem está a trabalhar no duro e quem 
dificilmente está a trabalhar? Vão aprender muito um sobre o 
outro hoje, neste projecto de serviço." Mas eu gosto que digas 
isso, porque acho que se tornam memórias muito divertidas 
quando estamos a trabalhar em algo juntos. E talvez essa seja 
outra boa razão para termos esses projectos JustServe. Que site 
é esse, Hank? O JustServe? E eu ia acrescentar que, o que a 
Susan disse, que eu adoro dizer aos meus alunos: "O Nephi 
disse: 'Eu vou e faço'. Não, 'Vou sentar-me e guisar'." 

Susan Easton Bl...: 36:06 Esse  é um grande comentário. 

Hank Smith: 36:07 Essa  é uma óptima citação. 

John Bytheway: 36:10Yeah . Eu estava sentado e a guisar quando pensei nisso. 

Hank Smith: 36:12 Eu  só quero destacar alguns versos em 95 antes de seguirmos em 
frente, talvez colocar os dois pensamentos sobre eles. O Senhor 
diz algo que eu acho interessante no versículo 6, Ele diz: 
"Aqueles que não são escolhidos", certo? Aqueles que não 
aparecem, muitos são chamados, mas poucos aparecem, e 
aqueles que não aparecem, aqueles que não agem, pecaram um 
pecado muito grave, pois estão andando na escuridão ao meio-
dia. Esse é um paralelo interessante do dia do meio-dia. Então 
deve ser muito brilhante lá fora e mesmo assim você está 
caminhando na escuridão. Assim parece que quando ele diz um 
pecado muito grave, não é porque o estás a magoar. É porque o 
estás a magoar, certo? Estás a magoar-te a ti. Isto é um pecado 
muito grave, porque estás a magoar-te. E aqui o Senhor está 
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oferecendo esta luz e ele está dizendo: "Você está recusando a 
luz. Estás a caminhar na escuridão ao meio-dia." Faz-me 
lembrar, John, conheces as escrituras melhor do que eu, Susan, 
tu também, mas quem vê a nuvem de escuridão sobre a terra? 
E Satanás está a rir-se. Aquele é Enoque, certo? 

John Bytheway: 37:22Enoch , sim. Em Moisés, o que é isso? Moisés 7, Moisés 6? 

Hank Smith: 37:26Yeah . Satanás ri-se porque tem esta escuridão a cobrir a terra. 

John Bytheway: 37:31 Estou  contente por teres falado nessa frase, porque eu acho que é 
uma frase muito boa. E para mim, foi semelhante ao que você 
estava pensando, Hank: "Você está andando na escuridão ao 
meio-dia. Há muito mais luz que eu gostaria de te dar." E para 
mim, ele ainda está a falar do templo. "Há muito mais que te 
quero dar e estás a caminhar na escuridão ao meio-dia. A tua 
inacção está a eclipsar toda esta luz que te quero dar." 

Susan Easton Bl...: 37:54  Gosto do facto de, com o passar do tempo e com o tempo, 
haver um templo, certo? E eles não o vão dedicar até Março de 
36. Mas em janeiro, os missionários voltaram para casa e José 
está surpreso que eles tenham batizado tão poucos. E é tão 
interessante. Ele mandou-os entrar e deu-lhes um dom. E então 
a diferença, se você olhar apenas para o número absoluto dos 
convertidos que se juntaram depois. Então não é só que eles 
estão andando na escuridão, mas eles estão fazendo todos 
aqueles que estão precisando do evangelho não recebê-lo 
porque eles precisam muito deste edifício. Então, é como se 
eles estivessem adiando as bênçãos. 

Hank Smith: 38:37Yeah . Isso é uma ideia fascinante. E não tenho sido capaz de articular 
isto bem, mas tento dizer... Como alguém que se está a 
preparar para o templo, direi que sabia que tinha alguns dons 
espirituais específicos. Eu podia senti-los. Eu sabia que os tinha, 
mas foi preciso o templo para os cultivar. Certo? De alguma 
forma, depois de ter passado pelo templo, era como se tivesse a 
mistura seca, precisava de adicionar água, certo? Alguma coisa 
precisava de acontecer para fazer isso crescer. E é muito difícil 
para mim articular, mas fiquei melhor no ensino depois de ter 
tido minha experiência no templo, e continuei voltando. 

John Bytheway: 39:20 Eu  acho que esta é a metáfora. Faz-me lembrar o ano que vives 
abaixo dos teus privilégios. E lembra-se que o Presidente 
Uchtdorf fez o vídeo sobre o cruzeiro, onde o tipo... Como se 
chamava isso? O seu potencial, os seus privilégios, acho eu. E é 
isso que aquele andar na escuridão, "Tenho muito mais que te 
quero dar e a tua inacção é a razão pela qual não o tens." 
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Hank Smith: 39:49Very  Laman e Lemuel, certo? "Deus não fala comigo." 

Susan Easton Bl...: 39:51Yeah , lá fora a girar as suas rodas. Sim, lá fora a girar as rodas. 

Hank Smith: 39:53Agora , ele usa a frase no versículo sete, que eu não sei se já ouvimos 
antes, e isso é uma assembléia solene. Ainda é uma palavra que 
usamos hoje, mas é uma palavra muito do tipo Antigo 
Testamento. Talvez o Senhor a tenha usado na Secção 88. 
Talvez ele tenha falado de uma assembleia solene. O que é que 
eles entendem que seja, Susan? Você sabe? Joseph entende o 
que será uma assembléia solene? 

Susan Easton Bl...: 40:20Well , uma assembleia solene, sabemos que você disse que vai votar 
nos quóruns do sacerdócio, certo? E para votar sustentando um 
evento muito, muito sagrado, muito poucas vezes nós, nesta 
dispensação realizada assembléias solenes, é diferente do tipo 
de reunião sacramental ou conferência estadual, ou mesmo 
conferência geral. 

Hank Smith: 40:48Yeah . É uma ideia fascinante que... Uma coisa que aprendi neste ano, 
Susan, e você pode comentar sobre isso, que o Senhor em 
seções anteriores, ele vai lançar pequenas dicas e frases sobre 
as próximas idéias, certo? Mas no início ele apenas deixa cair 
pequenas frases. É como na secção 38: "Não quero que vás para 
Ohio. Vou dar-te poder", onde Joseph deve estar a pensar: "Não 
sei o que isso significa, mas soa bem." Não é? Secção 88, 
"Vamos ter uma assembleia solene. Eu não sei o que isso 
significa." Até o versículo 17, ele diz: "Diz o filho Ahman." Essa é 
outra ideia que não vai ser apagada por mais dois anos. O que 
isso significa... E assim uma parte que tem sido, eu sabia que 
Joseph era um profeta há muito tempo, mas uma coisa que 
realmente fortaleceu meu testemunho dele são essas pequenas 
dicas nessas primeiras seções que levam a coisas maiores mais 
tarde, que ele não tinha idéia do que estava por vir. 

Susan Easton Bl...: 41:50Direita . É como se o Senhor tivesse feito uma tapeçaria, e nós estamos 
a tecer um bocadinho ali e, em breve, puxas o fio e dizes: "Ah, já 
percebi. Mas bom material, uh-huh (afirmativo)". 

Hank Smith: 42:02Yeah . Eu gosto muito de como estas secções se constroem umas nas 
outras. Como professor do Livro do Novo Testamento Mórmon, 
João e eu dois, nossa Doutrina e Convênios realmente se 
abriram este ano, você não diria, João? 

João Bytheway: 42:17Mm-hmm  (afirmativo). 
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Hank Smith: 42:18 Que  talvez antes disto, pensei: "Susan, não sei como você e outros 
professores de Doutrina e Convênios fazem isso." Não é? "Não 
sei como mantém as pessoas interessadas na Doutrina e 
Convénios." E agora este ano eu digo: "Precisava de me 
arrepender. Eu precisava absolutamente de me arrepender. Há 
muita coisa aqui dentro." 

Hank Smith: 42:33 Eu  queria mencionar mais uma coisa. E isto é, acho que não temos 
detalhes sobre isto. Temos, Susan? No versículo 10, ele diz que: 
"A contenção surgiu na Escola dos Profetas." Estive naquela sala 
por cima da loja Whitney onde tinham a Escola dos Profetas, e 
tenho de dizer que é uma sala pequena e que, pondo lá 20 
homens, acho que surgiria uma contenda. 

John Bytheway: 42:59O teu  cotovelo está do meu lado. Mexe-te. 

Hank Smith: 43:01  Não creio que tenhamos detalhes sobre o que aconteceu lá. 
Temos? 

Susan Easton Bl...: 43:05Bem , parte da contenda, eles têm uma escola a funcionar, eles têm 
muitas disciplinas, mas a contenda, você poderia voltar logo 
para a frente, porque o Senhor o está a castigar. Quem é que 
vai dar um pontapé no dinheiro para que todos estes edifícios 
aconteçam? 

Hank Smith: 43:22 E  talvez isso também esteja no versículo 12: "Se não guardardes 
os meus mandamentos", e os mandamentos para construir o 
templo, certo? "O amor do pai não continuará contigo. Você 
continuará andando na escuridão", certo? Continuarás a andar 
na escuridão. Então, quatro dias depois, você disse que eles 
começaram. 

Susan Easton Bl...: 43:38Direita . Quatro dias depois, eles começam e partem, e você sabe como 
às vezes, uma vez que você começa a fazer isso, leva um tempo 
e muito em breve você adora fazer isso. E você vê pessoas vindo 
de todos os lugares para ajudar a fazer parte do que está se 
tornando essa unidade, harmonia e caridade uns para com os 
outros. 

Hank Smith: 44:03 Há  uma bela imagem no manual Vem, Segue-Me. John, eu só tenho 
a digital, mas pode me dizer se está na cópia impressa, 
construindo o Templo Kirtland por Walter Rane. E sim, é uma 
linda, e eu adoro o que estás a dizer aqui, Susan, que quando 
começa a acontecer, outras pessoas dizem: "Eu quero entrar. Eu 
quero fazer parte disso." John, se tu... 

Susan Easton Bl...: 44:26Parte  do comboio. 
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Hank Smith: 44:27Yeah , se você está no nosso vídeo, você pode ver que John está 
segurando-o lá em cima. 

John Bytheway: 44:30Yeah . Eu adoro os quadros do Walter Rane. E no Centro BYU Salt 
Lake, eles têm o conjunto completo do seu tipo de pinturas do 
Livro de Mórmon. E eu digo sempre aos meus alunos: "Vão ver a 
Oração de Vénus. Vá olhar para..." Porque temos os quadros de 
Arnold Friberg na nossa mente, e é divertido ver os quadros de 
Walter Rane, mas eu adoro-os. Havia sempre pessoas em acção. 
Raramente se vêem pessoas em pé em cima e em baixo nas 
pinturas de Walter Rane. Estão a mexer-se, e olha para estas 
pessoas a trabalhar lá. Fico feliz por teres apontado isso. 

Hank Smith: 45:02Agora , eles estão construindo num lugar chamado Fazenda Francesa, 
Susan. 

Susan Easton Bl...: 45:06Okay . Então a Fazenda Francesa, havia um homem chamado Peter 
French, e ele está vendendo fora... 

John Bytheway: 45:12Peter  French. 

Susan Easton Bl...: 45:13Yeah , Peter French, ele está vendendo sua propriedade, ele tem 103 
acres, e está disposto a vendê-la por 5.000 dólares. Esses eram 
os bons velhos tempos e todos nós perdemos isso. Certo? 

Hank Smith: 45:26Direito . 

Susan Easton Bl...: 45:28 Mas  naquela terra, é considerada uma terra de escolha porque eles 
têm uma pedreira, e esse é o atrativo, mas ele quer vender tudo 
como uma parcela. Bem, a Igreja como um todo não tem esse 
tipo de dinheiro, mas os indivíduos começam a doar, dando 
dinheiro. Viena Jaques mencionada no Doctrine and Covenants. 
Ela dá mais de 1.000 dólares. O dinheiro dela é recebido. O 
Joseph está a chegar com o último pagamento. E um grande 
pagamento será o Padre John Johnson do Hiram, Ohio. Ele veio 
agora para Kirtland e será naquela propriedade que temos 
estado a falar de onde vai conseguir o Templo Kirtland e outros 
edifícios vão ser construídos. 

Hank Smith: 46:16Yeah . Quero dizer, falámos longamente, Susan, sobre Martin Harris e 
a sua doação de dinheiro ao Livro de Mórmon. E isso foi de 
3.000 dólares. Então isto para Viena, não é uma pequena 
quantia de dinheiro, 1.000 dólares em 1833. 

Susan Easton Bl...: 46:31Yeah . Dizem que ela realmente deu 1.400 e que é uma mulher 
solteira. Só há duas mulheres mencionadas pelo nome no 
Doctrine and Covenants, uma é a Emma, e uma é esta Vienna 
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Jaques. Ela era enfermeira e saiu e Joseph perguntou o que ela 
estava disposta a dar, e ela estava literalmente disposta a dar 
tudo a ela. Mas então, nesta quinta francesa, é lá que se obtém 
o que John começou a falar, sobre a cidade ou estaca de Zion 
em Kirtland. Então esses 103 acres são um terreno central, e 
você diria que o centro disso é o que poderíamos 
provavelmente chamar de Praça do Templo, onde você tem os 
prédios nela. E então, a partir daí, Joseph vai realmente 
pesquisar lotes que são 10 acres por peça. E você diria: "Bem, 
você iria até Joseph Smith para ter o seu lote como parte 
disto?" 

Susan Easton Bl...: 47:36 E  a resposta é: "Não, você vai para Newel K. Whitney." E você diz: 
"O que é Newel K. Whitney?" "Bem, ele é o nosso bispo lá em 
Kirtland para o designar." Agora, é um grande plano, é o plano 
de Zion. Parece semelhante ao que aprendemos antes sobre 
Zion e a independência. O problema é que não funciona. Então 
você pode ter o plano, você tem a cidade de Zion, ou estaca de 
Zion, mas a estaca, isso funciona. E eu acho tão interessante 
que devias ir à Secção 96, que quando falas da estaca de 
Kirtland, não temos um presidente de estaca per se até aos 
anos Nauvoo em 1841. Mas quando se fala sobre quem é a 
presidência da estaca, temos uma presidência de estaca, e 
adivinhe o quê? Eles são as mesmas pessoas que estão na 
Primeira Presidência. 

Susan Easton Bl...: 48:38 Então  você tem Joseph Smith, Sidney Rigdon, Frederick G. Williams, 
aquele que tem visto o templo à distância, templo ... vendo-o 
como um espírito para passar por cima deles. Mas Newel K. 
Whitney, o Bispo em Kirtland, é para dividir os lotes. E podes ver 
na Secção 96 que há muito para o templo e o comité do templo 
cada um vai receber muito, e depois vai sair para os outros. Mas 
sempre que estamos a falar de terra, estamos a falar de 
dinheiro, e tu ficas com contendas. Você sabe, "De quem será o 
lote mais próximo do templo? Segura-o." 

Hank Smith: 49:23Newel  K. Whitney, ele é o nosso ... Então a Igreja tem um total de dois 
bispos agora, certo? Temos o Edward Partridge... 

Susan Easton Bl...: 49:29Direita , dois bispos. 

Hank Smith: 49:30...  e Newel K. Whitney. Eles estão num clube muito pequeno de 
homens provavelmente muito stressados. 

Susan Easton Bl...: 49:35 Eles  estão num pequeno clube, e não há palavras em si. Isso 
também vem em Nauvoo. Então você tem uma estaca sem 
palavras, mas você tem, vivendo dentro dessa estaca, um bispo. 
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Hank Smith: 49:47Um  Bispo. 

Susan Easton Bl...: 49:50Grande  responsabilidade, especialmente quando as pessoas ... Muitas 
lutas internas. 

John Bytheway: 49:56Por favor,  junte-se a nós para a Parte II deste podcast. 

 

 

John Bytheway: 00:02Welcome  to Part II of this week's podcast. Acho que esta pode ser a 
secção favorita de John Johnson do Doctrine and Covenants, no 
entanto. 

Dra. Susan Easton...: 00:11Bem , eu acho que sim. 

John Bytheway: 00:14 Que  têm essa promessa dada a vocês nos versículos seis e sete lá, 
elogio do Senhor. 

Dra. Susan Easton...: 00:20Yeah , que ele pode ter vida eterna. É quase como se lhe tivesse sido 
dada uma bênção patriarcal onde ele diz que é descendente de 
José. Eu sou como, "Uau." Ele está a receber estas promessas 
incríveis. E é interessante, no mesmo dia em que essa secção foi 
recebida, 4 de Junho de 1833, o Padre Johnson torna-se um 
sumo sacerdote. Então, é como no próprio dia em que ele se 
torna um sumo sacerdote, recebe estas promessas espantosas. 
Mas também lhe é dito: "As promessas são dele, e tanto quanto 
vocês guardam os meus mandamentos". E depois, diz: "Oh, não, 
quero saber sem isso. 

Dra. Susan Easton...: 01:01I  como as promessas. Tenho de a cumprir no fim. 

John Bytheway: 01:06 Então , eu tenho uma pergunta, só de saber que vocês dois 
provavelmente já estiveram lá muitas vezes, a Fazenda John 
Johnson em Hiram, isso sai de suas mãos neste momento? E 
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então, a igreja a comprou mais tarde, ou Willard Bean o fez em 
algum momento, não é verdade? 

Dra. Susan Easton...: 01:24Direita . É uma compra posterior que eventualmente cai nas mãos da 
igreja, mas o Padre Johnson vendeu isso. Ele não gosta de viver 
do outro lado da rua do Simonds Ryder, certo? E tem o vizinho 
envolvido, e alcatrão e penas, ele está pronto para sair. Então, 
ele anda cerca de 30 milhas. E a casa dele em Kirtland fica muito 
perto do Templo Kirtland. Então, você diria, "Bem, ele tem uma 
das terras de herança escolhidas para ele." Certo? 

John Bytheway: 01:52Yeah . 

Dra. Susan Easto...: 01:53 Mas  você diria que para o Padre Johnson, depois de se tornar um 
sumo sacerdote, ele foi colocado como membro do Alto 
Conselho de Kirtland. Então, nesta aposta, você tem 
basicamente quando o Bispo no Alto Conselho de Kirtland, e 
você diria que para ele, ele tem problemas financeiros. E é difícil 
de dizer, mas parece que, embora tenhamos falado de edifícios, 
estamos a falar de finanças. 

Dra. Susan Easto...: 02:22 E em  cada uma destas secções, há um elemento financeiro. E para 
ele, o Padre Johnson deixa a Igreja em 1837. E ele morre em 
1843, e é enterrado fora do Templo Kirtland, naquele pequeno 
cemitério ali. Então, Hank, da próxima vez que lá estiveres, o 
que soa em breve, vais sair e ver o túmulo dele. Então, acho que 
um dos capítulos tristes e a questão é, lembre-se... você recebe 
todas essas promessas, e é sempre o se e tanto quanto você 
cumpre os meus mandamentos. 

Hank Smith: 03:01 Um  dos seus filhos vai acabar por vir para Utah. 

John Bytheway: 03:04 É  o Lucas? 

Dra. Susan Easto...: 03:04Yeah , Luke. O Luke vem ao Utah. 

Hank Smith: 03:10Yeah . Então, esperas que a família ainda esteja connosco, certo? Essa 
é a esperança de que... 

Dra. Susan Easto...: 03:14Okay , estou a contar. Acho que sim, Padre Johnson, estamos-lhe 
eternamente gratos. Sim, estamos-lhe eternamente gratos. 

Hank Smith: 03:21Eu  adoro isso. Eu adoro. E a Quinta John Johnson é um memorial 
para ele e para a sua mulher, e o que aconteceu? Quer dizer, 
nem todos vão ter oportunidade de ir lá fora. Mas se tiveres 
essa oportunidade, é um memorial, é mesmo para todos os 
santos daquele dia, mas especialmente para o John e a Elsa 



 

 

Johnson. Acho que precisamos de um para a Menina Jaques, 
certo? Precisamos de um Jaques de Viena. 

Dra. Susan Easto...: 03:49Yeah , Vienna Jaques. 

Hank Smith: 03:50Yeah . 

John Bytheway: 03:52 Também , só que John Johnson Farm. Quero dizer, a secção 76 na sala lá 
em cima. Estou tão contente por termos isso, que podes entrar 
ali e imaginar isso incrível. A Secção 76 era tão... Como lhe 
chamaria a revista? Uma mudança de paradigma, uma 
revelação incrível sobre... 

Hank Smith: 04:13Uma  mudança de jogo, sim. 

John Bytheway: 04:14... a  salvação e o além, que ainda temos esse mesmo espaço 
sagrado é maravilhoso. 

Hank Smith: 04:22Susan , o que eu faço com estes homens e mulheres maravilhosos e 
maravilhosos que não acabam por ficar durante tudo isto? 
Certo. Adoramos contar essas histórias do Joseph Knight, do 
Parley P. Pratt, do Brigham Young e de seus cônjuges que fazem 
todo o caminho. Até ao fim, eles vão até ao fim. Mas depois, 
têm pessoas como os Whitmer's e John Johnson. E não os 
podemos descontar e ao sacrifício deles, mas também temos de 
dizer: "Endurecer até ao fim." Não é? 

Dra. Susan Easto...: 04:54Direita . Acho que todos nós podemos eventualmente olhar nas nossas 
famílias, família alargada, e ver aqueles que fizeram convénios 
sagrados. E eu realmente fiz algumas contribuições 
maravilhosas para a Igreja, esses missionários que sacrificaram 
seu tempo para bater às portas e trazer pessoas para a Igreja. 

Dra. Susan Easto...: 05:14 E  depois, você olha, "Onde estão eles?" E acho que deixamos o 
julgamento nas mãos do Senhor. Espero ser digno de poder 
apertar a mão do Padre John Johnson pela sua grandeza de... 
Quero dizer, o dinheiro dele foi usado para comprar aquela 
quinta Peter French, pelo menos parte dela e onde fica o 
templo. Quer dizer, só por isso, ele fez algo grandioso. E acho 
que nenhum de nós sabe o que vai acontecer nas nossas vidas. 
E acho que todos nós tivemos êxitos pelo caminho. 

Dra. Susan Easton...: 05:52 Você  não pode tentar fazer a diferença sem que alguém precise de 
você. E às vezes é demais, mas aguente-se. Você não quer 
perder o Espírito do Senhor, você quer o Espírito sempre 
consigo. E deixa o Senhor julgar. 



 

 

Hank Smith: 06:13Eu  adoro isso. Eu adoro isso. É triste para mim que às vezes as 
pessoas como os Whitmer's ou John Johnson, ou até mesmo 
Martin Harris, tenham um mau nome porque eles tiveram um 
tempo em que caíram fora. Ao dizer isto, "Ouve, esta não é uma 
altura fácil para ser membro da Igreja." Especialmente em 1837, 
como você mencionou, em 1838. Sim, tempos muito difíceis. E 
por falar em tempos difíceis, isso leva-nos à Secção 97, certo? 

Dra. Susan Easton...: 06: 42Credita que conseguimos? 

Hank Smith: 06:43Yeah . 

Dra. Susan Easton...: 06:44Okay . 

Hank Smith: 06:46Secção  97 chega a alguns momentos realmente difíceis que estão 
acontecendo, não em Kirtland, mas de volta ao Condado de 
Jackson. Aludimos a isso antes. O título diz, "Perseguição 
severa". Pode dizer-nos o que tem acontecido lá? 

Dra. Susan Easto...: 07:02Yeah . Então, sabemos que em 1831, os santos estão se reunindo 
agora para o "lugar central", como você falou, Hank, o lugar 
central lá no condado de Jackson. E quando o fomos buscar no 
verão de 1833, já estás a olhar para cerca de 1.200 santos dos 
últimos dias que se mudaram para Jackson. 

Dra. Susan Easto...: 07:22 Eles  enfrentaram muitos problemas com seus vizinhos, que são 
independentes resolvidos por pessoas do Kentucky, seus donos 
de escravos, até Alexander Doniphan, dono de escravos, certo? 
E assim, você diria que tem havido conflitos para trás e para a 
frente. Mas agora para o extremo, a 20 de Julho de 1833, a 
revelação é a 2 de Agosto de 1833. Mas a 20 de Julho de 1833 
em Independência, chamas de ódio foram acesas. E você tem 
um dispositivo de 400 ou 500 homens para planejar, 
literalmente um plano. 

Dra. Susan Easto...: 08:04Pode  dizer que é uma conspiração? Eu não sei. Mas eles têm um 
plano. Joseph disse: "Eu tenho um plano para o templo." Bem, 
aqui estão estas 400 ou 500 vezes a mais para um comité, 
certo? Mas 400 ou 500, eles planeiam que vão livrar o Condado 
de Jackson de todos os santos dos últimos dias. E eles dizem, e 
passo a citar, "Nenhum mórmon se mudará para este condado 
ou se estabelecerá neste condado." Já conheci muitos santos 
dos últimos dias no Condado de Jackson, e eles são 
maravilhosos. 

Dra. Susan Easto...: 08:33 Mas  eles dizem: "Nenhum mórmon se moverá no futuro ou vários 
neste condado, que aqueles que agora aqui estiverem, e que 



 

 

prometerem definitivamente a sua intenção dentro de um 
tempo razoável para removerem do condado, deixarão de ser 
soltos". Por outras palavras, vamos apanhar o resto de vocês. 
Então, a violência irrompe. Lembram-se daquela Estrela da 
Noite e da Manhã? W. W. Phelps diz: "A Presses destruiu a loja 
dos Gilbert e Whitney." 

Dra. Susan Easto...: 09:06 As  coisas na loja agora são jogadas fora, as casas são saqueadas. Os 
líderes da igreja, Charles Allen, Edward Partridge, são 
alcatroados e emplumados na praça da cidade. Não sei se eles 
se lembram de alcatrão e penas, mas não é alcatrão de estrada, 
é alcatrão de pinheiro. E muita gente na América é alcatrão, 
abolicionistas sulistas, comedores de mulheres. E em 20 de 
julho de 1833, Edward Partridge, bispo e membro fiel da Igreja, 
Charles Allen, muita gente é alcatrão, mas quando se pluma, 
significa que se zomba do homem pelo que ele representa. 

Dra. Susan Easto...: 09:47  É como uma galinha, você zomba do que ele representa. E 
depois, três dias depois deste incrível abuso, três dias depois, lá 
vêm uns 500 homens outra vez. E eles estão armados com 
espingardas, pistolas, chicotes, tacos. E gritam: "Vamos livrar o 
Condado de Jackson dos Mórmones pacificamente, se 
pudermos, mas com força, se for preciso." E assim, nesta altura, 
temos líderes como Edward Partridge a assinar, dizendo: "Ei, 
nós seremos o resgate da Igreja. 

Dra. Susan Easto...: 10:26  Vamos subir, e vamos concordar em deixar o Condado de 
Jackson." E assim, eles assinaram isto, e os Santos estão muito, 
muito assustados. E José recebe a revelação. E basicamente, foi: 
"Aqueles que assinaram, líderes, e disseram que iriam embora 
que basicamente precisam sair". Mas na sua revelação, José diz 
aos santos: "Não vendam as vossas terras". Zion ainda é Zion. 
Espera, tu consegues fazer isto." 

Hank Smith: 10:55 E  não posso dizer como é importante para as pessoas perceberem 
que Edward Partridge não pode entrar em contato com Joseph 
Smith. Ele não pode mandá-lo uma mensagem e dizer: "O que 
eu faço?" Não é verdade? Se você quiser... 

Dra. Susan Easto...: 11:07 No  Pony Express. Sem telégrafo. Não há telégrafo. 

Hank Smith: 11:10Sim , vai demorar dois meses até que ele consiga qualquer direção. 
Então, eu acho que ele assina para sair para acabar com a 
violência, certo? Para dizer: "Está bem, vamos assinar o seu 
contrato porque estamos assustados." E isso só vai levar a que 
mais pessoas se magoem. 



 

 

John Bytheway: 11:28 Mas  essa revelação, quando foi recebida em 2 de agosto, e que o 
alcatrão e a pena era 20 de julho, será que Joseph Smith tinha 
alguma idéia do que havia acontecido quando recebeu essa 
revelação? 

Dra. Susan Easto...: 11:42Não  que nós saibamos. Em outras palavras, tudo isso está 
acontecendo, e no caso de Joseph, quando você olha para 1833 
de julho, as pessoas estão construindo o templo. É parte do 
edifício, certo? Mas ele recebe esta revelação. "E Zion não vai 
ser removido, Zion é puro de coração. E sejam puros de coração 
e vão em frente e construam as vossas casas." Agora, vamos 
fazer isto acontecer. 

Hank Smith: 12:05Direito . Não há como Joseph saber o que está acontecendo. 

John Bytheway: 12:07 As  notícias viajam muito devagar nessa altura. 

Dra. Susan Easto...: 12:10Notícias  viajam muito devagar. E o Senhor não quer que eles vendam as 
suas terras de herança em Zion. Em outras palavras, "Ainda se 
acumulam. Sejam puros de coração." 

John Bytheway: 12:19 Tudo  bem. 

Hank Smith: 12:20 O  Senhor sabendo que eles vão ser expulsos: "Não venda. Porque 
então, não tens a causa disso é nossa." Não é? E nós 
merecemos isso. E por isso, há muito para vir onde vamos 
tentar recuperar as nossas terras. Certo? Corrige-me se estiver 
errado, mas 400 e 500 pessoas juntam-se para expulsar uma 
certa gente do seu condado, isso não parece legal. Mesmo em 
1833 no Missouri, não parece ser uma coisa legal. Portanto, 
Joseph Smith vai passar muito do seu tempo depois disto, 
tentando seguir em frente com a legalidade disto. Certo? 

Dra. Susan Easto...: 12:58Direita . Correcto. E, como vê, os santos acabam por ser forçados a sair 
até Novembro de 33. Eles vão começar toda aquela acção 
judicial, e depois, pela primeira vez, os santos vão contratar 
Alexander Doniphan. 

Hank Smith: 13:14Yeah , como advogado deles. 

Dra. Susan Easto...: 13:15Direita . 

Hank Smith: 13:16 Como  é para os santos que têm que deixar o condado até o inverno? 
Você passa a primavera inteira no verão se preparando para o 
inverno, e agora você tem que ir. Quem escreve a Joseph 
dizendo: "Estamos desamparados aqui do outro lado do rio"? 



 

 

Dra. Susan Easto...: 13:35W . W. Phelps. E você percebe quem poderia ser mais poético e 
dizer como é. Phelps, o homem escreve, elogia o homem, jura a 
Deus. Sim, o homem escreve, louva a Deus. 

Hank Smith: 13:48Yeah . Então, não consigo imaginar. E eles só têm de ir para o outro 
lado do rio. É isso, certo? Do outro lado, é um riacho ou é o rio 
Missouri? 

Dra. Susan Easto...: 13:56  É o rio Missouri. 

Hank Smith: 13:58 Eles  têm de ir para o outro lado do rio Missouri. 

Dra. Susan Easto...: 14:00Direita . Você tem Independence e Jackson County, e do outro lado do 
rio, Clay County. E estão a mudar para uma cidade chamada 
Liberty. 

Hank Smith: 14:07Okay . Sim. E Clay County é, já o ouvi descrever como sendo como 
Utah County e Salt Lake County. Há diferenças políticas, certo? 
Quase na linha do condado. Não é? O Condado de Clay é mais 
seguro para eles? 

Dra. Susan Easto...: 14:22 Até  certo ponto, pelo menos nos primeiros dois anos, mas eles são 
literalmente os primos dos Kentuckianos que se estabeleceram 
no Condado de Jackson. Então, eles não têm a história, a 
herança. Eles não têm a independência, o que é uma cabeça de 
trilha. Ao descer a Trilha de Santa Fé, eles não têm os... tantos 
transitórios e talvez indesejados na comunidade como o 
Condado de Clay. 

Hank Smith: 14:51Oh , está bem. Então, você tem esses mórmons, como eles os 
chamariam, atravessando o rio para o seu condado, 1.200 deles. 
Isso seria uma visão e tanto. Quero dizer, provavelmente 
metade da população da Independência está agora a atravessar 
o rio no meio do Inverno. 

Dra. Susan Easto...: 15:12Yeah , quase. 

Hank Smith: 15:12  É isso mesmo. Montar tendas, imagino, acho que do outro lado. 

Dra. Susan Easto...: 15:17Bem , não sei se eles têm sequer tendas, pelo menos atirando algum 
cobertor para uma árvore ou colcha. 

Hank Smith: 15:24 E  assim, isto é... o Agosto antes disso acontecer, devemos então 
saltar para os versos? E dar uma olhada no que o Senhor tem a 
dizer antes mesmo de Joseph saber do que aconteceu? 
Fascinante que o Senhor esteja falando sobre isso, e Joseph 



 

 

provavelmente está pensando em sua cabeça: "Se algo tivesse 
acontecido?". 

Hank Smith: 15:45 Você  pode ver que o Senhor está dizendo: "Isto é sobre Sião". Esta 
revelação não é sobre Kirkland, é sobre Zion." Porque ele diz no 
primeiro verso: "Eu te mostrarei a minha vontade em relação 
aos teus irmãos na terra de Sião. Muitos dos quais são 
verdadeiramente humildes e procuram diligentemente 
aprender a sabedoria e encontrar a verdade." Então, é quase 
como se o Senhor estivesse dizendo a José: "Sim, algo está 
acontecendo lá que você não está ciente". 

John Bytheway: 16:09 Eu  adoro que ele diga: "Eu vos digo, meus amigos", a parte que 
acabastes de ler, "muitos dos quais são verdadeiramente 
humildes", nos diz que muitos são e alguns não são. Sim. Mas, 
"eu vou mostrar misericórdia aos mansos", no versículo dois. E 
depois, ele fala de Parley P. Pratt no versículo três. 

Dra. Susan Easto...: 16:33Direita . Muitas coisas estavam bem acontecendo em Independence. E 
você tem que se lembrar do lugar mais excitante para se viver. E 
você diria, bem, eles têm casas, têm lojas, têm a sua imprensa. 
E para Parley P. Pratt, ele começou a escola, como a Escola dos 
Profetas. E eu acho que nesses versos, o Senhor está muito 
satisfeito. 

Dra. Susan Easto...: 17:00 Que  a Parley iria seguir em frente com isso. E, eventualmente, vais 
ter a nossa primeira escola para crianças, na verdade, está a 
chegar em Independence. Por outras palavras, há lá um 
verdadeiro impulso para a educação. 

Hank Smith: 17:16 Eu  acho que um dos nossos... Não me lembro quem era, John, mas 
um de nossos primeiros convidados ligou, Parley Pratt, o Paulo 
dos Santos dos Últimos Dias. Certo? Falámos de pessoas que se 
mudam e fazem as coisas. Eu diria, Parley P. Pratt, nessa 
categoria. 

Dra. Susan Easto...: 17:29  Acho que ele pode ter sido mais alto que o Paul. 

Hank Smith: 17:31Yeah . 

Dra. Susan Easto...: 17:34Yeah , okay. 

Hank Smith: 17:35 Mas  ele consegue fazer as coisas. Parley. Então, as coisas têm 
corrido bem, dirias tu, apesar da dificuldade com os teus 
vizinhos, não é? 



 

 

Dra. Susan Easto...: 17:45Yeah , diferenças culturais, sociais. Quero dizer, consegue imaginar se 
as pessoas se mudarem para o seu bairro a dizer: "O Senhor 
deu-me esta terra, esta é Zion?" Mesmo que todos nós vivamos 
entre os santos dos últimos dias, provavelmente olhamos para o 
vizinho a perguntar. Certo? Quando você conseguiu, e eles 
queriam miterificar os cantos de sua terra, em outras palavras, 
vamos ter certos lotes, ao passo que eles eram Direitos dos 
Squatters. A Independência era a cidade mais distante de todos 
os EUA naquela época. E Jackson Count... 

Hank Smith: 18:22  Estava no Oeste, certo? 

John Bytheway: 18:22Yeah . 

Dra. Susan Easto...: 18:23Direita . E Jackson County nome para Andrew Jackson, "O Presidente 
do Nosso Povo" onde podiam parar de dizer, "Senhoras e 
senhores, estamos todos a tentar ser aristocráticos." Quero 
dizer, ele era um plebeu que se levantou. E assim, com isso, tem 
pensamentos diferentes à medida que eles entram naquela 
área. 

Hank Smith: 18:45Yeah . Então, faz sentido que eles estejam a ter esta discussão. Mas 
eles ainda estão... já lá estão há dois anos. E assim, eles 
começaram uma escola, você disse, eles têm a sua impressora, 
o que é incrível ter uma verdadeira impressora no extremo 
oeste. Agora o Senhor começa a dizer no versículo sete: "O 
machado é colocado na raiz da árvore." Estou a falar de bons 
frutos. 

Hank Smith: 19:09  Acho que o que você mencionou anteriormente, Susan, sobre 
os santos, alguns deles dizendo: "Ei, esta é a nossa terra, o 
Senhor vai dá-la a nós". Acho que o Senhor desaconselhou isso, 
ele não o fez logo no início, quando eles estavam indo para lá? 

Dra. Susan Easto...: 19:20Direita . 

Hank Smith: 19:21 Ele  disse: "Não vamos fazer isto com..." Não me consigo lembrar da 
verborreia exacta. 

Dra. Susan Easto...: 19:27Sim . É como se, ao mesmo tempo, Kirtland fosse sempre o local de 
encontro. Mas aqueles que são chamados e eleitos para ir até 
Zion, ou seja, até à Independência, estão a caminho. Então, se 
as suas chamadas para ir a Zion e você escolhe ir, talvez haja 
arrogância na experiência uma vez que você tenha chegado. 

Hank Smith: 19:50 Isso  é interessante porque eu me pergunto, por que esses santos 
dos últimos dias... você pensaria que dizer a alguém que Deus 



 

 

vai lhe dar seus bens não é... não é exatamente em como 
ganhar amigos e influenciar as pessoas, certo? Mas talvez haja 
lá alguma excitação. E como você disse, talvez alguma 
arrogância por eu ter sido chamado para ir a Zion alguém que 
antes de ser chamado, certo? Alguns acabaram de aparecer. 

Dra. Susan Easto...: 20:17Direita . Eles acabaram de aparecer. Ou, para que conste, só 
apareceram. 

John Bytheway: 20:20Yeah . 

Hank Smith: 20:21Yeah . E sim, acho que cada parte de ti, apenas diz: "Não consigo lidar 
com demasiados ao mesmo tempo." Então, posso ver que... 
Quero dizer, onde é que colocamos... Eu sempre lutei com isto. 
Onde colocamos o... Não diria a culpa pelo que acontece no 
Condado de Jackson em 1833, mas diria que parte recai sobre 
os Santos. Mas, obviamente, parte recai sobre estes 
Missourianos por... Quero dizer, esta violência é injustificada. 

Dra. Susan Easto...: 20:49Direita . Em outras palavras, os santos dos últimos dias, os que vêm 
para Ohio têm uma herança do norte, e os que vivem no 
Missouri têm uma herança do sul, a cultura do sul. E é como 
misturar água e óleo. Você pode tentar, abanar, abanar, abanar. 
Mas eventualmente, ainda está separado. 

Hank Smith: 21:11 Do  historiador que diz, quase na história, não havia duas pessoas 
que não estivessem aptas a viver no mesmo bairro que os 
Missourianos de 1831, 1832 e 1833 e os santos dos últimos 
dias. A tempestade se alinhava como uma tempestade perfeita. 
Vamos continuar na seção aqui e falar sobre o Senhor dizendo: 
"Estou disposto a observar seus convênios pelo sacrifício". É 
uma frase interessante: "Observar os seus convénios pelo 
sacrifício." Ele ainda está a falar sobre aqueles em Zion, certo? 

Dra. Susan Easto...: 21:50Direita . Mas às vezes você pode fazer os seus pactos, mas então vocês 
sempre parecem ter algum teste Abrahâmico. É este que vos vai 
fazer sair da água? E a questão é, quem está do lado do Senhor? 
Lembre-se, se você cantar a canção, agora é a hora de mostrar e 
uma das maneiras de nos mostrar pela sua vontade de 
sacrifício. 

Hank Smith: 22:19Sim , e para suportar o teste Abrahâmico, certo? 

Dra. Susan Easto...: 22:23 Para  aguentar. E para alguns em Independence, eles conseguiram. 
Eles suportaram, atravessaram os rios. Para o Missouri, para 
outros, obviamente, eles não atravessarão e eventualmente 
negarão. 



 

 

Hank Smith: 22:41 Você  sabe o que é interessante para mim pessoalmente, é o caminho 
de volta. Se você remonta a 31 de agosto, seção 58, acho que o 
Senhor estava verificando as expectativas deles. Pelo que li, há 
uma expectativa: "Vamos nos mudar para o Condado de 
Jackson, provavelmente plantaremos um par de árvores e Jesus 
virá". Certo? Isso é como vai ser óptimo. E na Secção 58, a 
primeira secção recebida no Condado de Jackson ou a segunda 
O Senhor diz: "Depois de muita tribulação vêm as bênçãos." 

Hank Smith: 23:07Direito ? Ele diz: "Você não pode contemplar com a sua naturalização 
para o tempo presente o desígnio do seu Deus a respeito da 
glória que vem depois de muita tribulação". Então, você tem a 
sensação na Seção 58, e Susan, você pode me corrigir se eu 
estiver errado, que o Senhor previu isso. Que não vamos ficar 
aqui tanto tempo. 

Dra. Susan Easto...: 23:25Direita . Se nós terminarmos, terminarmos o que fizemos, pode tudo 
resumir-se ao facto de que em Independence... Quero dizer, o 
Joseph está lá antes de alguém ser chamado para lá estar, 
certo? E designa onde os templos devem estar. E é o mesmo 
tipo de coisa. Vamos lá. E eles têm dois anos, e não o movem. 
Se queres embrulhar o que fizemos de 94 em diante sobre a 
construção de comités de construção, vais mesmo construir 
isto? 

Dra. Susan Easto...: 23:57 E  eu sempre me perguntei, o que teria acontecido se os santos 
que estavam interessados em chegar lá, os moinhos e as lojas, e 
eles colocaram em pontes, e se eles realmente tivessem parado 
e dito: "Eu não me importo de viver na cabana de madeira 
mesmo para o próximo ano. Mas eu me importo de não ter 
construído aquele templo lá na Independência". 

Hank Smith: 24:20  É uma perspectiva fascinante. 

Dra. Susan Easto...: 24:23I  quer dizer, teríamos uma história diferente? Eu acho que sim. 

John Bytheway: 24:26Yeah , há muitas coisas condicionais na Secção 97, muito se então, 
muito está dentro é muito, se você vai fazer isto, então isto, se 
você vai fazer isto, então isto. E acho que, algumas delas... Eu 
não aponto dedos porque provavelmente sou um deles, mas 
alguns deles, eles falharam em fazê-lo, eles falharam em fazê-lo 
rapidamente ou algo com a intenção certa talvez. 

Hank Smith: 24:48 E  esse é o versículo oito. Eles têm de observar os seus convénios 
através de sacrifícios. É disso que estás a falar, Susan. Posso 
observar os meus convénios e construir o meu próprio pequeno 



 

 

reino. Certo? O Reino Smith, o meu próprio pequeno acre com 
leite e mel. 

Dra. Susan Easto...: 25:02 Nós  não gostamos de um acre. Sim, está bem. 

Hank Smith: 25:03 Mas  isto é, observe seus convênios por sacrifício. 

John Bytheway: 25:10Sacrifício  traz à tona as bênçãos do céu tipo de coisa é. E esse é W. W. 
Phelps, certo? 

Dra. Susan Easto...: 25:16W . W. Phelps. Então, eu sempre disse aos meus alunos, se você 
for chamado de volta à Independência, eu não me importo 
onde você mora, mas você só tem certeza que está construindo 
naquele templo. 

John Bytheway: 25:26Direito . 

Hank Smith: 25:27Não  se preocupe com a sua própria casa. 

Dra. Susan Easto...: 25:28 Eu  acho que sim. Vai cair tudo junto. Mas quando o Senhor fala, 
sabes que é agora que tens de agir. 

Hank Smith: 25:37Observar os  seus pactos através de sacrifício. Esse é um daqueles 
versos que me deixa um pouco nervoso. Porque se me tivesses 
perguntado se estou a observar os meus convénios, eu dizia-te 
que sim. Se eu fosse, "Estás a observar os teus convénios com 
sacrifício?" Lembro-me do pensamento do Lewis, ele disse algo 
no efeito do teu dízimo, das tuas ofertas, o que dás deve doer 
um pouco. Se não doer, não é suficiente. Não é um sacrifício. 

John Bytheway: 26:06  Não é um sacrifício. 

Hank Smith: 26:07 Então , eu não sei. Eu sei que ambos são. Mas não sei se estou a 
observar os meus convénios por sacrifício porque 
provavelmente chego a esse ponto em que iria doer um pouco e 
digo: "Sim, eu recebo os meus convénios." Não é? Mas como 
disseste, Susan, assim que começa, e detesto dizer isto, mas 
assim que começa a bater na carteira, é quando começa a doer. 

Dra. Susan Easto...: 26:30 E  talvez você possa dizer como professora de religião, quantas 
fogueiras você pode dar? Até dizeres: "Uau, agora tenho de 
estar com a minha família." Ou o que quer que seja. Quer dizer, 
acho que todos nós. E no que escolhemos fazer na vida, temos 
muitas oportunidades de sacrifício. E nesse sacrifício, abençoa a 
vida dos outros. Mas depois, vem a pergunta: "E aqueles que 
estão na nossa própria casa como nós fazemos isso?" 



 

 

Hank Smith: 27:02 Há  muito poder nesse versículo, "Observando seus convênios pelo 
sacrifício". 

John Bytheway: 27:08I  apenas sinto um tom geral em todos estes. Basta ver como o 
Senhor está ansioso para dar-lhes modelos de bênçãos. 

Dra. Susan Easto...: 27:17 Ele  está ansioso. 

John Bytheway: 27: 19Não é  esse o resultado de tudo isto? "Por favor, vocês 
poderiam construir o templo para que eu possa abençoar-vos e 
dotar-vos de poder? E eu continuo a dizer-vos isto." E rapaz, 
disseste antes, Susan, eu disse: "Sim, isso é verdade." O Kirtland 
é dedicado em 1836. Ainda é tão longe, e o Senhor está tão 
ansioso por continuar com estas coisas para que Ele as possa 
abençoar. E suponho que agora que os templos se estão a abrir, 
ansiosos que todos nós devamos estar ansiosos para voltar lá 
para que o Senhor nos abençoe. 

Hank Smith: 27:50 Essa  é a parte difícil de ler isso, pois vocês sabem que o Senhor está 
dizendo a eles: "Sim, eles são boas pessoas, muitos dos quais 
são humildes e procuram diligentemente, mas não todos". 

John Bytheway: 27:59Yeah , eles são pessoas incríveis. 

Hank Smith: 28:01 E  ainda aqui estamos dizendo: "Bem, eles estavam arrastando os 
pés, eles deveriam ter construído o templo". E eles dizem: "Sim, 
nós não tínhamos Wi-Fi como tu, pois não?" Não é? 

John Bytheway: 28:08Yeah . 

Hank Smith: 28:10Here  Elder Holland na Conferência Geral, Abril de 2014. Ele diz: "É 
uma característica da nossa era, que se as pessoas querem 
algum deus, elas querem que sejam deuses que não exijam 
muito". Deuses confortáveis, deuses suaves que não só não 
balançam o barco, como nem mesmo o remam". Deuses que 
nos dão palmadinhas na cabeça, nos fazem rir. Então diz-nos 
para irmos a correr e apanhar calêndulas." Fala sobre o homem 
criar Deus à Sua imagem. Este é um Deus que exige muito. 

Hank Smith: 28:42 O  Deus da Seção 97 e os outros que lemos é aquele que exige 
muito. Mas como você disse, John, é: "Eu quero te abençoar. Eu 
quero abençoar-te." 

John Bytheway: 28:52  Estou ansioso para abençoá-lo com as bênçãos do templo. Sim, 
estou ansioso por te abençoar com as bênçãos do templo. 



 

 

Hank Smith: 28:56 Então , sacrifício. O sacrifício traz à tona as bênçãos do céu. Um de 
vocês já citou isso, não foi? Mais alguma coisa sobre os 
sacrifícios que deviam estar a fazer lá em baixo, Susan? E muitos 
deles estavam. Diria que o Edward Partridge é, os Phelps, os 
Gilberts, eles eram. 

Dra. Susan Easto...: 29:15 Eu  acho que estavam. Acho que as pessoas estão levando 
membros da família que estão de passagem, vindo para ficar em 
suas casas. Quer dizer, contas de ajudar os vizinhos. Quero 
dizer, eles estão a fazer isso. É um grande sacrifício. É o templo, 
certo? 

Hank Smith: 29:33  É o templo que Ele queria que eles começassem. 

Dra. Susan Easto...: 29:34Yeah . 

Hank Smith: 29:36 E  aquele templo, quero dizer, depois da dedicação de 31 de 
agosto, eu não acho que... aconteceu alguma coisa depois 
disso? Não acho que aconteça, certo? 

Dra. Susan Easto...: 29:44 Não , que nós saibamos não. Por outras palavras, não vê, como diria 
no Templo Kirtland, Joseph a limpar a folhagem, a derrubar a 
cerca. Hyrum [Smith], Reynolds Cahoon cavando uma trincheira, 
você não vê nada disso. E no entanto, tal como o Templo 
Kirtland, a estaca da cidade, você tem neste caso, o Bispo 
Edward Partridge está a atribuir as terras de herança a estes 
pacotes, sendo o templo o ponto central. Mas pode imaginar, 
você tem esta "comunidade Zion", mas depois não tem nada no 
meio? 

Dra. Susan Easto...: 30:24 Você  diz: "Espere um minuto. Onde está o farol? Onde é o lugar para 
o Apocalipse? Onde está o dom?" É só um espaço. Faz-me 
lembrar o Templo de Nauvoo antes de ter sido reconstruído. As 
pessoas tinham vindo a Nauvoo, e olham para pequenas casas e 
depois vêem esta depressão no chão e curiosidade, mas não há 
lá nada. E depois, a alegria quando é anunciado 

Dra. Susan Easto...: 30:50 Então , você precisa do templo, precisa do palácio do Senhor, precisa 
da Casa do Senhor para obter as bênçãos que Ele tem para 
todos nós. 

Hank Smith: 31:00 Isso  é maravilhoso, porque esse parece ser o próximo, eu diria, oito 
ou nove versos. Ele fala sobre o que eles poderiam ter se 
começassem, certo? Versículo 12: Ele diz: "Este é o dízimo e o 
sacrifício que eu, o Senhor, exijo em suas mãos, para que haja 
uma casa construída para mim para a salvação de Sião, um lugar 
de ação de graças por todos os santos, um lugar de instrução, 



 

 

um lugar onde eles possam ser aperfeiçoados no entendimento 
de seu ministério, em teoria, em princípio e doutrina". Quero 
dizer, este é um grande versículo para falar sobre o que 
podemos obter da adoração no templo. Ele diz: "A minha 
presença estará lá." Todos os puros de coração. 

John Bytheway: 31:41Yeah , versículo 16. Uau. 

Hank Smith: 31:44 Você  vai para o templo. Vais ao templo. 

John Bytheway: 31:45Keep  vai. 

Hank Smith: 31:45 Você  vai ao templo com um coração puro, tudo isso. Ele diz: "E a 
minha presença estará lá, porque eu entrarei nele, e todos os 
puros de coração que nele entrarem verão a Deus". Isso não 
vale o sacrifício? 

John Bytheway: 32:00Yeah , há aquela ansiedade de abençoar o povo se eles fizerem o que 
Ele está pedindo. 

Hank Smith: 32:07 E  ainda assim, conhecemos o futuro do Condado de Jackson. 
Sabemos que vamos ser expulsos. Não vamos ter as nossas 
terras de volta. E, eventualmente, vamos para oeste, para Salt 
Lake. Então, o que dizemos agora sobre Zion? Talvez não seja o 
momento de falar sobre isso, Susan, porque falaremos disso 
mais tarde com os santos atravessando para o oeste e deixando 
tudo para trás. Mas estamos ansiosos por esse dia? Ainda 
achas? 

Dra. Susan Easto...: 32:36Bem , Zion não vai ser removida. Nós ainda vivemos dentro das 
estacas de Zion. Mas o Condado de Jackson ainda é o lugar. 

Hank Smith: 32:45 Até  o lugar. E se falares com os santos de lá, eles dizem-te sempre: 
"Isto é Zion." 

Dra. Susan Easto...: 32:51 Eles  têm. E são rápidos nas reuniões de testemunho, estão a falar de 
Zion. Não sei se alguma vez ouvi dizer que a minha própria ala 
aqui no Utah. Mas eles definitivamente estão a falar com Zion. 

Hank Smith: 33:00Yeah . 

John Bytheway: 33:03  Preferimos ir ao versículo 21 onde Sião é um estado de espírito 
em estado de espírito. 

Dra. Susan Easto...: 33:10Direita . 



 

 

Hank Smith: 33:12Yeah , John mencionou muitos "se". Eu notei o se no versículo 17, se 
no versículo 18, o se no versículo 25. 

Dra. Susan Easto...: 33:18Sim , muitos "se". 

Hank Smith: 33:18Verso  26 se. 

John Bytheway: 33:21 Se  no versículo 26, se ela observasse... 

Hank Smith: 33:23Em  27, "Ela não peca mais." Não é? 

John Bytheway: 33:27Vinte e sete , sim. 

Hank Smith: 33:27A sua  bênção está esperando, se você quiser fazer estas coisas. 
Muitas vezes, eu quero as bênçãos antes do "se". Certo? 

Dra. Susan Easto...: 33:34Yes . 

John Bytheway: 33:35Yeah . São bênçãos condicionais. 

Hank Smith: 33:39 Ele  parece se afastar da idéia de Sião ser apenas um lugar no 
versículo 21, Susan. Ele diz: "Portanto, em verdade, assim diz o 
Senhor, alegrem-se os desígnios, pois esta é Sião, a pura de 
coração". Então, talvez ele os esteja a preparar. Eu não sei. Este 
seria eu e a minha mente. Ele está a prepará-los para a perda de 
Zion, dizendo: "Bem, sim, vamos perder a terra de Zion por um 
tempo, mas ainda podes ter Zion." 

John Bytheway: 34:08 Você  pode levá-lo com você. 

A Dra. Susan Easto...: 34:09 Fui  operária no templo Provo durante mais de uma década, e 
sempre fui colocada no vestiário, quando se é barulhenta. 

Hank Smith: 34:19  É aí que eles... sim. 

Dra. Susan Easto...: 34:20 Onde  a colocaria? E eu era uma operária do templo à noite. Então, eu 
não vi muita gente mais velha a entrar. E havia uma mulher que 
tinha uma cadeira de rodas, e agora ela está a falar comigo e 
quer saber: "Onde está um cacifo grande o suficiente para te 
poderes vestir?" E eu disse: "Ei, eu não sei. E deixa-me arranjar 
um supervisor de qualquer maneira." 

Dra. Susan Easto...: 34:43 Então , enquanto alguém corre para arranjar um supervisor, eu falo 
com ela, e ela diz: "Bem, como é que não sabes? Você é nova 
aqui?" E eu respondi: "Não, não. Eu não sou novo. Eu sou um 
fixe. Estou aqui há muito, muito tempo." E eu digo: "Sou apenas 
um dos flunkies aqui." E ela olhou para o meu distintivo e disse: 



 

 

"Irmã Black, ninguém é um flunky que entra aqui." Então, o que 
estou a tentar dizer é que, se constróis aqueles templos e 
entras, então és pura de coração? 

Dra. Susan Easto...: 35:21A  você é  a Zion? Não sei, acho que estamos todos a tentar ser. E 
podemos manter essa sensação de querer servir o Senhor e 
sacrificar-nos. De qualquer forma, eu adoro o templo. Estou tão 
contente. Como o John disse, estamos prestes a voltar para 
dentro de forma mais permanente. Isso não é óptimo? 

John Bytheway: 35:42Yeah . Sim, às vezes eu gostaria que eles tivessem apenas cubículos. 
Se pudesses trazer os teus livros, só para lá estares como um 
lugar para ler e estudar. Seria bom. 

Dra. Susan Easto...: 35:55  Seria muito inteligente. 

John Bytheway: 35: 58Faça-o mais como uma biblioteca. Ala da biblioteca lá dentro. 

Hank Smith: 36:02Pois  deixe-me entrar aqui e... 

John Bytheway: 36:03  Podíamos chamar-lhe a ala de flunky. Não, estou só a brincar. 

Hank Smith: 36:05 Você  poderia vir aqui e escrever um livro, certo? Como o James 
Talmage. Então, como é que nós, Susan, como é que lidamos 
com a perda de Zion? Como é que eles lidaram com isso? 
Porque eles vão sair agora. E como é que lidamos com isso 
também? Como lida com isso como historiador? Todas estas 
expectativas, toda esta esperança, todos estes sonhos estão 
embrulhados neste condado, e eles têm de ir, eles têm de 
partir. Como é que lida com isso? 

Dra. Susan Easto...: 36:38 Tudo  bem. Bem, acho que eles se foram embora. Mas como descreve 
que eles nunca saíram? Demoraram algum tempo a estabelecer 
casas e até negócios em Liberty e Clay County porque ainda 
tinham esperança. Porque o Senhor disse: "Um pouco de 
temporada, e então você terá o acampamento de Zion." Com a 
grande esperança, eles vêm para nos colocar de volta na 
propriedade. E você vai cobrir isso e diria, para mim, 
pessoalmente, estou grato por viver numa estaca de Zion aqui 
em Provo, na verdade. 

Dra. Susan Easto...: 37:16 E  que bênção é. E eu sempre pensei que você recebesse as 
apostas de Zion. E quando vou para Provo, posso olhar e ali está 
o magnífico Templo de Provo. E penso sempre: "Oh, é a minha 
rede de segurança." É o que mantém as estacas no chão. É a 
rocha onde eu tenho a certeza, a segurança e onde posso ser 
dotado pelo meu Pai Celestial para receber presentes e 



 

 

talentos. Então, talvez um dia eu seja chamado de novo para 
um comitê. 

Dra. Susan Easto...: 37:52 E  então, não estarei preparada como aqueles homens que não 
foram construtores. Mas o Senhor pode nos fazer à altura das 
tarefas que nos esperam, se formos fiéis, e desenvolvermos 
novos talentos que abençoarão não apenas nossos aliados e 
nossas famílias, mas podemos vaguear por aí. E o que você está 
fazendo abençoe toda a Terra. 

Hank Smith: 38:15Sim . Acho que as bênçãos do versículo 28 ainda podem estar 
conosco mesmo sem o condado de Jackson. Se você ler o 
versículo 28, eu a abençoarei com bênçãos, e multiplicarei uma 
multiplicidade de bênçãos sobre ela e sobre suas gerações para 
todo o sempre. Isso ainda se encontra no templo, ainda que 
talvez essa expectativa desse templo seja adiada por um pouco. 
Eu perguntaria a você, Susan, você viu o seu... e tendo-a 
conhecido pessoalmente, você viu a sua justa parcela de 
provações e dificuldades e as muitas expectativas, certo? 

Dra. Susan Easto...: 38:55Yeah . Achas que eu estava a levantar a mão na preexistência, a dizer: 
"Escolhe-me". Eu consigo lidar com isso." 

Hank Smith: 38:59Yeah . Provavelmente olhas para trás e dizes: "Seu pequeno espírito 
ingénuo, pões a tua mão?" Não é? 

Dra. Susan Easto...: 39:08Yeah , não escolha essa. 

Hank Smith: 39:09Yeah , não escolhas essa. Como é que tu... Vou só fazer-lhe uma 
pergunta pessoal. Como é que lidou com a perda do que talvez 
esperasse que acontecesse? 

Dra. Susan Easto...: 39:20 Tudo  bem. Acho que para todos, crescendo na Califórnia, eu seria 
definitivamente um modelo para sempre, certo? E eu não 
queria ser uma estrela de cinema, mas modelo vai ser bom o 
suficiente, supermodelo e cresceu até aos 1,80m. Bem, lá se vai 
esse objectivo. E depois, objectivos mais sérios no caminho do 
que se sonha. E isso não acontece. E há algo sobre a confiança 
na viagem. Confiar no Senhor. Ele sabe quem tu és. 

Dra. Susan Easto...: 39:52 E  pode não ser perfeito, mas pode ser apenas bom o suficiente 
por agora. E nunca perca de vista... você é um filho de Deus. 
Você pode fazer isto e pode fazer coisas difíceis. E podes 
carregar mais. E se perderes de vista qualquer um dos dois, 
bem, tenho um ditado que diz que, se não tiveres provas e 
problemas, o Senhor risca-te da Sua lista, Ele já não precisa de 
ti. Mas se você tiver provas e problemas suficientes, e ainda 



 

 

estiver servindo, você ainda está se sacrificando, você ainda é 
gentil e amoroso, as janelas no céu se abrirão não de uma 
forma que talvez ela já tenha imaginado, mas de muitas 
maneiras mais maravilhosa. Porque há estes surpreendidos. 

Dra. Susan Easto...: 40:52 E  de qualquer maneira, pode ser maravilhoso. Mas tem de 
continuar a agarrar-se aos direitos. Não pode cair. Não podes 
simplesmente tocar-lhe, vara de ferro. Palavra de Deus. 
Continua a agarrar-te a ela. 

Hank Smith: 41:06Yeah . Porque ao pensar nestas pobres pessoas que atravessam o rio 
Missouri, dizendo: "Pensei que isto ia acontecer." Eu penso 
nesses mesmos... John, falamos sobre os dois discípulos no 
caminho para Emaús, eu pensei, tenho uma expectativa, certo? 

John Bytheway: 41:24 Tínhamos  esperança que ele o fizesse, sim. 

Hank Smith: 41:28 Eu  pensava que íamos construir Sião, e Jesus viria e seria ótimo. 
Agora, estou atravessando o rio Missouri e não tenho um lugar 
para viver. E porque é que o Senhor deixou isto acontecer? Por 
que o Senhor deixou isto acontecer? 

Dra. Susan Easto...: 41:39Okay . É porque Ele te ama? 

Hank Smith: 41:41Yeah . 

Dra. Susan Easto...: 41:42  Quero dizer, agradeça a quantas pessoas você pode ajudar por 
causa do que vocês dois passaram. Quero dizer, é tão simples 
quanto isso. Se viveres num sítio sequestrado, e não te 
aproximares, meu, não há hipótese. 

Hank Smith: 41:56Direito . E parece que aqueles que correm para, aqueles que sofrem. 
Aqueles que correm para os outros são aqueles que estiveram 
lá eles próprios. 

John Bytheway: 42:05 E  eles têm algo a dizer, e têm alguma credibilidade. Eu adoro 
dizer aos adolescentes e aos meus próprios filhos que talvez o 
Senhor te ame demais para deixar a tua vida ser fácil. Porque se 
você tem experiências superficiais, você pode acabar, bem, 
superficial. Mas se você tem experiências profundas, mesmo 
duras, você está em tal posição para ajudar os outros. Como 
você disse, Hank, você será capaz de correr para os outros e 
fazer a mesma terapia de barco. 

John Bytheway: 42:35 Eu  já lá estive. Eu já estive nesse lugar antes, e para levantar outros 
porque você já esteve lá e tem credibilidade por causa disso. 



 

 

Hank Smith: 42:43Sim . Pergunto-me se alguns destes santos que atravessaram o 
Missouri para o Condado de Clay estão lá com os santos que são 
conduzidos do extremo oeste cinco anos depois, dizendo: "Ei, já 
fiz isto antes." Não é verdade? 

John Bytheway: 42:59Yes . 

Dra. Susan Easto...: 43:00 Você  pode fazer isto. 

Hank Smith: 43:00Aqui  vamos nós outra vez. Aqueles que estão saindo de Nauvoo para 
serem conduzidos através do Mississippi na outra direção estão 
dizendo, "Já estive aqui antes". Há muita empatia nestes 
grupos, porque esta não vai ser a primeira vez para muitos deles 
quando isso acontecer. 

John Bytheway: 43:19  É humilhante. Só não sei se o conseguiria fazer. E então, você lê 
sobre o que eles passaram, o que você diz horrivelmente: 
"Estamos passando pelo teste do ouro agora. E onde temos o 
suficiente para comer e o suficiente para fazer e abrigar", e olha 
para estas pessoas. Eu só quero... e olhar para eles e dizer: 
"Como é que eles construíram o templo?" Eu não quero 
parecer... 

Hank Smith: 43:42Yeah , eu também. 

John Bytheway: 43:44Gosh , vocês, vão com ele. Podes ser como nós? 

Hank Smith: 43:49Visitando  da minha casa climatizada onde vi o profeta na minha TV, 
dizendo: "Cara, aqueles santos do Missouri deveriam ter feito as 
coisas de outra forma". Esse é um lugar difícil. Mas é o Senhor... 

John Bytheway: 44:04 Eu  ainda não andei descalço na neve. Sim, ainda não andei 
descalço. 

Hank Smith: 44:07Yeah . Vamos deixar isso claro para todos os nossos ouvintes. É o 
Senhor a dizer isto na Secção 97, não nós três. Nós não estamos 
a dizer isso. Susan, tens estudado História da Igreja quase... não 
parecemos, mas já lá vão décadas. 

Dra. Susan Easto...: 44:24Desde o  primeiro dia. 

Hank Smith: 44:24Yeah , já passou muito tempo. 

Dra. Susan Easto...: 44:26 Como  pode dizer isso? 

Hank Smith: 44:28Não  só estudaste Nauvoo, andaste pelas suas ruas, olhaste através... 
conheces esta história destas pessoas. Você viu a deles, como o 



 

 

Senhor mencionou aqui, você viu quando eles são humildes, e 
eles estão aprendendo sabedoria, e você viu também quando 
eles são, muitos que não cometeram ou que cometeram erros e 
tropeçaram, até mesmo a liderança, certo? Joseph Smith e 
Sidney Rigdon e outros como ele. Ambos tiveram sucesso e 
fracassaram, vocês viram tudo. 

Hank Smith: 45:02 Então,  eu acho que nossos ouvintes adorariam saber o que você sente 
sobre isso. Para mim, quando falas deles, Susan, eles parecem 
ser teus amigos. Já te ouvi falar sobre o Martin Harris. E é quase 
como se fosses amiga dele. Tu dizes, "Oh, vá lá, Martin..." 

Dra. Susan Easto...: 45:17Oh , eu gostaria de ser amiga dele. 

Hank Smith: 45:17Yeah , realiza-te. O que acha de todos estes nomes que passamos 
nestas primeiras 97 secções? 

Dra. Susan Easto...: 45:24Okay . Então, eu fiz um estudo sobre aqueles que chegaram ao fim da 
fila. E isso foi entrar e sair, entrar e sair como uma porta 
giratória e aqueles que lutam contra José. Então, eu descobri 
que há bênçãos, definitivamente bênçãos para a fidelidade. E 
você diria: "Bem, será que você nunca vai adoecer? Nunca serás 
atropelado por uma carroça?" Está bem. Quer dizer, será que 
nunca vais ter dores de coração na tua família? E eu digo: "Não, 
não, não, não, não." 

Dra. Susan Easto...: 45:56 Mas  as bênçãos consistentes foram, eles parecem ter um canal para 
o céu, aquele espírito de revelação do qual o Presidente Nelson 
está falando, nós precisamos obter revelação pessoal. Você vê 
isso vezes sem conta. Havia três coisas. A segunda coisa era que 
eles tinham confiança. E tu ias, bem imagina os três homens de 
que falámos. "Vão fazer parte de um comité de construção." 
"Eu vou estar o quê?" E eles têm confiança. 

Dra. Susan Easto...: 46:26 E  depois, a terceira era, eles têm responsabilidades acrescidas. E 
você diz: "Bem, eu não quero mais isso." Mas eles continuaram 
a ser acrescentados ao que o Senhor é, e você vai, é como, "Eu 
posso carregar mais. Amontoa-a em mim, estou pronto para ir." 
E essas três qualidades parecem ser as qualidades que eu 
consigo encontrar. E aquelas que foram fiéis na construção do 
Templo Kirtland, o edifício da imprensa em Independence que 
fugiu, e é como se tivessem acabado de recomeçar. Então, você 
tem o Espírito do Senhor, confiança e apenas acrescentou 
responsabilidade ao nosso caminho. 



 

 

Hank Smith: 47:12  Por vezes parece-me que, quando te ouço falar, quase já 
andaste com eles. Na sua mente, quando você lê sobre eles, 
você anda com eles por Nauvoo e pelo Mississippi? 

Dra. Susan Easto...: 47:27Bem , não sei se eu estaria pronta para fazer isso, na verdade. Acho 
que para mim, eles estão leonizados. Eu só acho que são 
magníficos. Mas escrevi sobre todas as pessoas que se juntaram 
à Igreja entre 1830 e 1848. Então, eles têm sido uma grande 
parte das minhas horas de vigília, figurando, aprendendo sobre 
suas vidas e sua capacidade de sacrifício como estamos falando. 
E eu estou tão impressionado. 

Hank Smith: 47:58Sim . Acho que essa é uma boa palavra até agora na Doutrina e 
Convênios. John, não estás muito impressionado? Muito 
impressionado com isto? 

John Bytheway: 48:08Yeah . 

Dra. Susan Easto...: 48:12Yeah , muito impressionada. 

John Bytheway: 48:12 E  humildemente indo, eu não quero que isso seja o meu teste. 

Hank Smith: 48:16Yeah . E há mais para vir. Gostava que pudéssemos dizer, "Uau, sim, 
ser expulso do Condado de Jackson foi o pior de tudo, mas há 
mais para vir." 

Dra. Susan Easto...: 48:28 Mais  julgamentos os aguardam, certo? 

Hank Smith: 48:30Yeah . E acho que devíamos ambos amar e odiar isso. Odeio a ideia 
de que mais dificuldade está a caminho para eles e para nós. 
Mas também me alegro com o fato de que o Senhor ainda é, 
como você disse, essas três coisas, Susan, que podemos ter 
confiança, estamos cheios do Espírito, e o Senhor tem mais 
responsabilidade por nós. 

John Bytheway: 48:55 Eu  sou tão abençoado por estar aqui hoje porque depois de olhar 
para isso, eu mesmo estou tão ansioso para voltar ao templo só 
porque posso sentir o quanto o Senhor está ansioso para dar-
lhes bênçãos para o templo. Essa é a impressão que eu continuo 
tendo hoje. E isso fez com que eu ficasse animado para voltar 
para lá. 

Hank Smith: 49:16 Se  você tivesse me perguntado em fevereiro de 2020, "Quão 
ansioso você está para chegar ao templo"? Eu teria dito: "Sim, 
chego lá o mais vezes que posso." Não é verdade? E então, aqui 
estamos nós, esta gravação, o que fazemos, 18 meses depois 
disso. E tens razão, estamos a estudar esta Doutrina e 



 

 

Convénios. Acho que estava a tomar um pouco por garantido. E 
não quero que isso aconteça de novo. 

Hank Smith: 49:41 Nós  quase, Susan, conseguimos nos colocar, nos últimos 18 meses, 
um pouco no lugar dos santos, esperando que o templo se 
abrisse, certo? Esperando por ele. 

Dra. Susan Easto...: 49:52Yeah , estamos à espera. 

John Bytheway: 49:54  Tivemos uma amostra e queremos voltar lá. O Senhor é como: 
"Não fazes ideia do que tenho para ti." Sim, o Senhor é como... 

Hank Smith: 50: 02Escolha-o. Está bem. Bem, queremos agradecer à Dra. Susan 
Black por estar connosco hoje. É sempre um prazer, e 
esperamos tê-la de volta, Susan, antes do fim do ano. 
Queremos agradecer a todos vocês por nos ouvirem, John e eu 
não teríamos este podcast maravilhoso se ninguém o ouvisse. 
Por isso, obrigado a todos vocês. E obrigado por o partilharem 
com os vossos amigos e família. 

Hank Smith: 50:26  Tivemos muita gente a dizer: "Oh, a minha mãe falou-me do teu 
podcast," ou "Os meus irmãos mandaram-me uma mensagem e 
disseram: 'Tens de ouvir isto'." Isso abençoa-nos e abençoa, 
esperamos nós, todos os que o ouvem. Queremos agradecer-te 
pelo teu apoio. Temos os nossos produtores executivos, Steve e 
Shannon Sorensen, que são muito parecidos com os John 
Johnsons e Vienna Jaques de 2021, que são tão generosos. 
Temos uma grande equipa de produção. 

Hank Smith: 50:59Embora  eles não estejam no podcast, eles estão trabalhando duro nos 
bastidores, David Perry, Jamie Neilson, Lisa Spice, Kyle Nelson, 
Will Stoughton e Maria Hilton. Queremos dizer obrigado à nossa 
equipa. E esperamos que se juntem a nós no nosso próximo 
episódio de followHIM. 


