
Hank Smith: 00:01 Bem-vindo a FollowHIM, um podcast semanal dedicado a ajudar 
indivíduos e famílias com seu estudo "Venha, Siga-me". Eu sou 
Hank Smith. 

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

Hank Smith:  00:11 Nós adoramos aprender. 

John Bytheway: 00:11 Nós adoramos rir. 

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

John Bytheway: 00:15 Como juntos, nós seguimosHIM. 

Hank Smith:  00:20 Olá a todos. Bem-vindos a mais um episódio do FollowHIM. 
Meu nome é Hank Smith, e estou aqui com meu fiel 
coadjuvante, John Bytheway. Olá, John. 

John Bytheway: 00:30 Oi, Hank. 

Hank Smith:  00:31 Você é sempre fiel, John Bytheway. 

John Bytheway: 00:32 Obrigado. 

Hank Smith:  00:33 Ei, queremos lembrar a todos que você pode encontrar o 
podcast nas mídias sociais. Temos uma página da Instagram. 
Temos uma página no Facebook. Nosso maravilhoso Jamie 
Neilson dirige essas páginas. Então, venha e confira todos os 
extras que temos lá. Se você quiser assistir ao podcast, ao invés 
de ouvi-lo, você pode encontrá-lo no YouTube ou no aplicativo 
OurTurtleHouse. E se você quiser ir ao nosso site, followhim.co, 
followhim.co. E, por favor, reserve um tempo para avaliar e 
rever o podcast, isso realmente nos ajuda. 
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John Bytheway:  01:05  Hank, ainda ontem à noite, eu estava conversando com alguém, 
que não sabia que no site followhim.co, não só tem algo 
chamado show notes com uma lista de referências, mas tem 
uma transcrição completa. E eles são como: "O quê?". As 
pessoas não sabiam. Talvez esta coisa seja um livro quando 
terminarmos. Há uma transcrição, se houver algo que você 
perdeu, se quiser alguns detalhes extras, vá buscar essa 
transcrição. E eu preciso revê-los porque esqueço metade do 
que falamos. E é tão bom ter esse recurso lá. Portanto, eu só 
queria acrescentar isso. 

Hank Smith:  01:39  Certo, ótimo. Obrigado, John. Agora, estamos nos movendo em 
direção à Doutrina e Convênios. Estamos chegando perto do 
final ou nos três dígitos destas seções. E temos um convidado 
maravilhoso conosco hoje. John, quem está conosco? 

John Bytheway:  01:54  Sim. Hank, obrigado. Hoje, temos o Dr. Frantz Belot. O Dr. Belot 
nasceu no Haiti. Ele foi criado em Montreal. Ele serviu uma 
missão em Birmingham, Alabama. E ele casou-se com Brandy 
Goodson, e eles têm cinco filhos. Isso parece ser muito 
divertido. E ele é o co-fundador do Typhoom, uma plataforma 
móvel-primeira que documenta e melhora a segurança, a 
comunicação, a produtividade e o treinamento. 

John Bytheway:  02:23  E de 2011 a 2015, ele trabalhou com a Imagine Learning, que 
fornece um conjunto completo de currículo digital adaptável e 
soluções de avaliação para o pré-K até o oitavo ano no 
desenvolvimento de idiomas. 

John Bytheway:  02:38  O Dr. Belot obteve seu PhD da BYU em liderança educacional 
com ênfase no comportamento organizacional. E sua pensão 
educacional permeia todos os aspectos de sua vida. Ele é 
apaixonado por ajudar as pessoas, acessar educação e 
treinamento, para que possam diminuir as lacunas de 
habilidades e impactar positivamente vidas, negócios e 
comunidades para o bem. E Hank, você tem uma conexão 
pessoal. Por que você não explica isso? 

Hank Smith:  03:03  Bem, sim. Ele agora é o presidente Belot na minha presidência 
de estaca. E isto aconteceu depois que eu lhe pedi para estar no 
podcast. Porque sinceramente, John, se ele fosse o presidente 
Belot na presidência da minha estaca, acho que não teria tido a 
coragem de pedir-lhe que entrasse no podcast. 

Hank Smith:  03:20  Mas sim, conheci o bispo Belot quando era membro do 
Conselho Superior e pude trabalhar com ele, e sua palavra, tão 
impressionada. Sempre lhe disse que, se pudéssemos nomear 
apóstolos, este é quem eu nomearia. E ele sempre diz: "Não, 
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não, não". Quem conhece ele e sua esposa, saberia que são 
pessoas bastante incríveis. Portanto, bem-vindo, Frantz. 

Dr. Frantz Belot:  03:44  Obrigado. 

Hank Smith:  03:45  Bem-vindo ao nosso podcast. Sim. Estamos entusiasmados em 
tê-lo aqui. 

Dr. Frantz Belot:  03:47  É um prazer? 

Hank Smith:  03:49  Como foi a missão em Birmingham, Alabama? 

Dr. Frantz Belot:  03:52  Essa é uma boa pergunta. Eu vim de Montreal, onde havia 
muito... é um caldeirão cultural. É muito parecido com a cidade 
de Nova York, mas é francês. Não é? E assim, quando fui para 
Birmingham, Alabama, fiquei surpreso com a segregação, para 
ser honesto com você. Então, isso me pegou um pouco de 
surpresa. Mas depois disso, quanto mais você conhece as 
pessoas, mais você percebe que éramos todos iguais, apenas 
tentando fazer o melhor da vida com o conhecimento que 
temos. 

Dr. Frantz Belot:  04:23  Eu vim para amar o povo do Alabama. E eu iria novamente, 
como as pessoas dizem, porque era um lugar tão maravilhoso 
para se estar. Uma cultura muito calorosa. Há uma razão para 
se chamar o Cinturão Bíblico. Eles realmente acreditam em 
Deus. E isso sempre foi ótimo para estar falando com eles. 

Hank Smith:  04:41  Certo. Isso é fantástico. Eu não sabia que você serviu sua missão 
lá. Então sim, aposto que você tem algumas boas histórias. 

Dr. Frantz Belot:  04:48  Sim. 

Hank Smith:  04:49  Ei, vamos pular para nossa lição esta semana. Estamos cobrindo 
um monte de seções, certo? 115 a 120, as seções de Doutrina e 
Convênios. Então, Dr. Belot Frantz, até onde temos que ir? O 
que precisamos entender antes de saltarmos para a 115? 

Dr. Frantz Belot:  05:09  Ótimo. Portanto, sempre tento entender um pouco do contexto 
em que estamos pulando quando lemos as escrituras. Então, li 
algumas coisas em Revelações em Contexto que gostaria de 
compartilhar para nos dar uma idéia do que está acontecendo 
quando saltamos para a Seção 115 a 120. Portanto, se não 
houver problema, gostaria de compartilhar apenas algumas 
coisas que estão acontecendo aqui. 
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Dr. Frantz Belot:  05:38  Uma das coisas é que durante os meses finais de 1837, a 
apostasia começou a afetar a Igreja em Kirtland, certo? E muitos 
santos dos últimos dias ficaram desiludidos com as perdas 
financeiras. E houve pesadas perdas financeiras como resultado 
da Sociedade de Segurança de Kirtland. E eles também 
começaram a rejeitar por causa disso, começaram a questionar 
a liderança e o manto profético do Profeta Joseph Smith, 
porque temporariamente as coisas tinham sido muito difíceis. E 
também, eles estavam vendo muitas pessoas perderem sua fé 
por múltiplas razões. 

Dr. Frantz Belot:  06:19  Então, e o que o tornou ainda mais desafiador, você teve 
dissidentes que eram membros do Quórum dos Doze Apóstolos 
e dos Setenta, e também as Três Testemunhas do Livro de 
Mórmon. Então, você está olhando para esta situação e é uma 
igreja nova em folha, e você olha para isto e pensa: "Certo, o 
que está acontecendo aqui? Alguns dos apóstolos estão 
apostatando. As Três Testemunhas ou também desiludidos. E é 
uma época muito tênue para os santos neste momento. E ouso 
dizer também para o Profeta José, que ele deve ter passado 
muito tempo de joelhos. 

Hank Smith:  07:02  Eu não consigo imaginar. John, como seria ver a liderança da 
Igreja começar a cair? 

John Bytheway:  07:10  Você precisaria deste tipo de voz firme. Você precisaria de 
revelação para saber: "Ei, esta não é a Igreja de José, esta é a 
minha". Eu tenho isto". E sim, este seria um momento de 
tremor. E você parece estar constantemente em movimento. 
Agora, nós vamos construir aqui. Agora, nós construiremos 
aqui. Agora, nós construiremos aqui. 

Dr. Frantz Belot:  07:28  Acho que esse é um bom ponto que você acabou de trazer para 
lá, John, que estava causando muito... A disputa foi tão difícil 
que eles tiveram que se mover. Assim, e algumas de minhas 
anotações, também notei que em 1838, a apostasia havia se 
tornado tão generalizada, assim como as ameaças de violência 
contra o Profeta Joseph Smith, que Sidney Rigdon e ele mesmo 
receberam instruções divinas para abandonar seus trabalhos 
em Kirtland, e fugir para o Far West. Então, outro movimento, 
certo? Como você estava dizendo, John, há outra jogada. 

Dr. Frantz Belot:  08:07  E assim, uma vez que estavam no Missouri, diz aqui que o 
Senhor, na revelação pronunciada Joseph's labores terminou 
desta maneira. Deixar Kirtland significava separar-se, não 
apenas de suas casas, mas da maior estaca da Igreja e é o 
primeiro e único templo. Então, você está olhando para um 
grupo de pessoas que se sacrificaram tanto para construir o 
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templo de Kirtland. E o Senhor está dizendo: "É hora de partir". 
E ele diz: "Levantem-se e entrem numa terra, que eu lhes 
mostrarei, mesmo a terra que flui com leite e mel". Portanto, 
este é o contexto que estamos entrando nas Seções 115 a 120, 
de que estaremos falando. 

Hank Smith:  08:59  Você consegue imaginar deixar isso para trás? Quero dizer, 
Joseph Smith está saindo do melhor ano de sua vida com 1836, 
e tudo fica azedo em 1837 e 1838. E ele tem que se mudar para 
o Missouri. Far West é uma cidade que era basicamente, é 
quase nova em folha. Foi criada quando os santos foram 
expulsos do Condado de Jackson e passaram esses anos no 
Condado de Clay. É Alexander Doniphan, o advogado deles, que 
os ajuda a criar um condado para que possam viver. E eles 
construíram esta cidade do Far West. Ainda bem que fizemos 
isso, porque Joseph tem algum lugar para ir. Bem, esta é uma 
cidade totalmente nova para os Santos dos Últimos Dias. E aqui 
Joseph precisa de algum lugar para onde fugir, e ele a tem, e 
todos os santos em Kirtland precisam de algum lugar para onde 
fugir. 

John Bytheway:  09:52  E eu só penso no nome do lugar, não, isto não é só o oeste. Este 
é o Far West. Quero dizer, estamos indo muito para lá. E para 
todos nós, estamos indo: "Ei, você vai ir muito mais para o 
oeste". E, finalmente, eles vão tão longe que ninguém pode 
incomodá-los por um tempo. 

Hank Smith:  10:15  Mas assim Joseph, penso eu, chegou ao Far West no início de 
1838, e agora está recebendo revelação. 

Dr. Frantz Belot:  10:27  Sim. Então, esta é novamente a resiliência desses indivíduos, 
certo? Falamos muito sobre o profeta e as revelações que ele 
tem recebido, mas também temos que pensar nos homens 
daqui. Não é fácil sair de uma casa e depois ir para outro lugar. 
Além disso, ele tinha uma esposa e filhos e assim por diante. E 
então, de repente, ele tem que reconstruir muitas coisas. 

Dr. Frantz Belot:  10:57  Então, aqui eu soube que eles estavam fazendo planos para um 
novo templo. Então isso é, novamente, falar de resiliência. 
"Certo. Deixamos Kirtland, temos que fazer um novo templo". 
Eles também foram capazes de chamar novos apóstolos, certo? 
O que mais uma vez é um testamento de que o Senhor não 
deixa as pessoas pararem apenas seu trabalho. Ele inspirou José 
a chamar alguns dos maiores apóstolos e futuros profetas da 
igreja, como John Taylor, Wilford Woodruff, que mais tarde se 
tornaria Presidente da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos 
Últimos Dias. 
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Dr. Frantz Belot:  11:37  Então, você vê ali que o Senhor ainda está no controle, como 
John estava dizendo que nós conseguimos isto. Quer dizer, isto 
é difícil. Eles estão tomando decisões para não perseguir e 
permanecer fiéis aos convênios que fizeram, mas o Senhor já 
preparou homens adicionais, e eu diria mulheres para pegar o 
bastão e seguir em frente. E agora saltamos para essas seções e 
vemos o que o Senhor está dizendo a esses grandes homens. 

Hank Smith:  12:04  Sim. Ambos, John Taylor, Wilford Woodruff, são nomes 
enormes em nossa história e entram no Quorum [dos Doze] por 
causa dessa apostasia. Esse é um grande ponto. 

Dr. Frantz Belot:  12:15  Do comentário que você diz, Hank, mais uma vez, me faz 
lembrar que coisas difíceis muitas vezes, especialmente se 
seguirmos o Salvador, acabam sendo para o nosso bem. 
Portanto, é mais do que apenas um ditado em um adesivo, é na 
verdade a realidade. E eu também já vivenciei isso em minha 
vida. Portanto, eu só queria acrescentar essa parte. 

John Bytheway:  12:37  Sim. Muitas vezes a parte mais difícil de nossas vidas é o que eu 
acho que o Presidente Woodruff os chamou, o Senhor pode 
transformá-los em trampolins para futuras oportunidades. 
Muito bem. Vamos saltar para 115. Diga-nos o que você quer 
fazer aqui. 

Dr. Frantz Belot:  12:52  Então, o título nos diz um pouco sobre o que está acontecendo, 
certo? É em 26 de abril de 1838. Então, os santos estão 
querendo saber o que fazer. Parece haver uma pequena 
confusão a respeito do que deveria ser o nome da Igreja. Isso 
lhe faz lembrar algo nos últimos anos? Mas há um pouco de 
confusão que está acontecendo lá. E o Senhor também está 
declarando os propósitos das estacas, certo? Porque, neste 
momento, as novas estacas estão sendo... Há uma em Kirtland, 
obviamente, mas há novas estacas, muitos membros estão se 
mudando para o Far West. Portanto, há novas estacas que 
precisam ser estabelecidas. 

Dr. Frantz Belot:  13:37  Portanto, o Senhor está fornecendo algumas instruções 
adicionais sobre o que está acontecendo ali. Algumas coisas no 
versículo 3 da seção 115, diz: "E também aos meus fiéis servos 
que estão no sumo conselho da minha igreja em Sião, pois 
assim será chamada e a todos os anciãos, e ao povo da minha 
Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias espalhados 
pelo mundo inteiro". E então o Senhor faz aqui uma declaração: 
"Pois assim minha igreja será chamada nos últimos dias, mesmo 
a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias". Acho que 
é uma declaração poderosa que vem da boca do próprio 
Senhor, enquanto através do Profeta Joseph Smith. Mas é uma 
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revelação que o Senhor dá ao Profeta Joseph Smith, declarando 
exatamente como a Igreja deve ser chamada. 

Hank Smith:  14:27  Sim. E eu realmente gosto disto. Lembro-me de não saber isto 
por muito tempo que tínhamos nomes diferentes. E então, de 
repente, percebi por um tempo que éramos a Igreja de Cristo, e 
então éramos A Igreja dos Santos dos Últimos Dias. E então nos 
tornamos a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E 
eu gosto disso. Gosto que tenhamos passado de, sim, esta Igreja 
é sobre ele. É também sobre nós. E agora, é sobre todos nós. 
Gosto muito da progressão de quase uma linha sobre a linha do 
conhecimento lá, quando se trata apenas dos três nomes que 
tivemos, A Igreja de Cristo, A Igreja dos Santos dos Últimos Dias 
e A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Eu acho 
isso maravilhoso. E então ele diz agora: "Levantem-se e 
brilhem". Esse é um grande momento. Ele anuncia o nome da 
Igreja e diz: "Levantem-se, brilhem, sejam uma luz para o 
mundo". 

John Bytheway:  15:27  E eu acho que esta é uma grande, muito afirmativa da lei. As 
pessoas estão se sentindo muito trêmulas e o Senhor aparece e 
diz como Frantz disse: "Conseguimos isto". Eu tenho isto. E isto 
é o que você vai chamar a Igreja". Essa é uma mensagem de que 
estamos avançando. 

John Bytheway:  15:46  E eu fiz em minha aula do Livro de Mórmon, pesquisei qual é o 
nome da Igreja no Livro de Mórmon? E tenho um slide em 
PowerPoint sobre eles. Não consigo me lembrar de todos eles, 
mas o mais usado foi A Igreja de Deus. É como se estivesse 31 
vezes no Livro de Mórmon. Mas aqui os nomes do Senhor não 
acho que nenhum de nós teria escolhido um nome por tanto 
tempo. Mas acho que, como você disse, Hank, é... Eu sublinhei 
no versículo três e no versículo quatro, eu amo que Jesus a 
chame de "Minha Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos 
Dias". Eu estava como, uau, escute, ele é o dono, "Esta é Minha 
Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias", no versículo 
três. 

John Bytheway:  16:29  E como você disse, Hank, é também a nossa Igreja. É a Igreja de 
Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. É a nossa também. E 
não haveria problema se eu lesse um parágrafo do Presidente 
Nelson, em sua palestra, quando ele nos deu isso. Eu adoro a 
maneira como ele disse isso. Esta foi uma voz forte de profeta. 
Este é o terceiro parágrafo daquela palestra chamado "O Nome 
Correto da Igreja". 

John Bytheway:  16:55  E o Presidente Nelson disse: "Há algumas semanas, liberei uma 
declaração a respeito de uma correção de rumo para o nome da 
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Igreja. Fiz isso porque o Senhor me impressionou com a 
importância do nome que ele decretou para Sua Igreja, mesmo 
A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Como era 
de se esperar, as respostas a esta declaração e ao guia de estilo 
revisado tinham sido mistas. Muitos membros corrigiram 
imediatamente o nome da Igreja em seus blogs e páginas de 
mídia social. Outros se perguntavam por que, com tudo o que 
está acontecendo no mundo, era necessário enfatizar algo tão 
inconseqüente". Isso está entre aspas. "E alguns disseram que 
isso não podia ser feito. Então, por que até mesmo tentar?" 

John Bytheway:  17:36  "Deixe-me explicar por que nos preocupamos tão 
profundamente com o assunto. Mas primeiro, deixe-me dizer o 
que não é este esforço. E há cinco pontos de bala. Não se trata 
de uma mudança de nome. Não é uma rebranding. Não é uma 
cosmética. Não é um capricho. E não é inconseqüente. Ao invés 
disso, é uma correção. É o comando do Senhor. Joseph Smith 
não nomeou a Igreja, restaurada através dele, nem Mórmon. 
Foi o próprio Salvador que disse: "Pois tu serás chamada a 
minha Igreja nos últimos dias, até mesmo A Igreja de Jesus 
Cristo dos Santos dos Últimos Dias". Adorei como isso era forte. 
Isto é um rebranding. Isto não é uma cosmética. Não é um 
capricho. 

Hank Smith:  18:20  Eu amo isso. Isso é uma coisa linda. Para mim, mudou, nem me 
lembro quem me mostrou isto uma vez, mas há um chamado 
para ser melhor em nome da Igreja, certo? É A Igreja de Jesus 
Cristo e você precisa ser um santo. E para mim, é A Igreja de 
Jesus Cristo, eu realmente quero ser um santo dos últimos dias. 
Não é mesmo? Eu realmente quero. Eu estou tentando. Não é 
mesmo? 

John Bytheway:  18:46  É um nome ao qual aspiramos. 

Hank Smith:  18:48  Sim. Eu realmente quero ser um santo dos últimos dias. Eu 
realmente quero. 

Dr. Frantz Belot:  18:53  Eu adoro isso, Hank. Eu também adoro. Aonde quer que eu vá, 
eu só quero ser melhor. Eu só quero ser mais bom, se é essa a 
palavra, certo? 

Hank Smith:  19:02  Eu quero ser Sainter. 

Dr. Frantz Belot:  19:07  Exatamente. Então, e você quer estar perto de pessoas que 
estão fazendo o seu melhor porque a vida às vezes é tão difícil. 
Portanto, sim, eu quero ser um santo dos últimos dias. E se eu 
pudesse voltar a um dos comentários que você fez ao Hank, é a 
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parte que está no versículo 5, onde ele diz: "Em verdade eu digo 
a todos vocês": Levantem-se e brilhem". Bem, vocês também 
podem pensar que o Senhor quer que Sua Igreja brilhe. 

Dr. Frantz Belot:  19:35  E com o que John disse, citando o Presidente Nelson: "O Senhor 
quer que as pessoas saibam que ele tem uma Igreja aqui nesta 
terra". E se eu puder voltar a essa conversa, John, porque eu fiz 
alguns destaques lá também. Em certo ponto, o Presidente 
Nelson diz: "Considere isto a partir de sua perspectiva, a 
perspectiva do Salvador". Ele diz: "Pré-mortalmente, ele era 
Jeová, Deus do Antigo Testamento". Sob a direção de seu Pai, 
ele foi o Criador deste e de outros mundos". Ele escolheu 
submeter-se à vontade do Pai e fazer algo por todos os filhos de 
Deus, que ninguém mais poderia fazer, condescendendo em vir 
à terra como o Unigênito do Pai e na carne". 

Dr. Frantz Belot:  20:22  E então ele diz: "Depois de tudo o que Ele suportou e depois de 
tudo o que Ele fez pela humanidade, eu percebi com profundo 
pesar que nós inadvertidamente toleramos e a Igreja 
Restaurada do Senhor sendo chamada por outros nomes, cada 
um dos quais, expulsa o nome sagrado de Jesus Cristo". 

Dr. Frantz Belot:  20:42  E então ele continua: "Quando omitimos Seu nome de Sua 
Igreja, estamos inadvertidamente removendo-O como o foco 
central de nossas vidas". E esta é uma afirmação poderosa. Para 
mim pessoalmente, essa foi a parte que me despertou. Porque 
a princípio estou ouvindo este pensamento, eu penso: "Bem, 
isso é bom. Você só quer se concentrar na Igreja e assim por 
diante, e dar-lhe o nome apropriado". Mas foi quando o 
Presidente Nelson disse que se O omitirmos como parte central 
da Igreja e eu disser: "Bem, isso é uma coisa da qual eu não 
quero ser culpado". Quero que as pessoas saibam que é A Igreja 
de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias". E isso realmente 
me tocou quando ouvi isso, e especialmente aquela escritura 
quando ele diz: "Assim será chamada minha igreja". 

Hank Smith:  21:38  Legal. 

Dr. Frantz Belot:  21:38  Achei isso muito interessante. 

Hank Smith:  21:40  Eu amo isso. E a razão pela qual temos um profeta moderno, eu 
tento ensinar isto aos meus alunos na BYU é, temos isto porque 
precisamos de revelação adaptada às nossas circunstâncias. 
Alguém poderia dizer: "Oh, o Presidente Monson está errado 
quando disse: ousa ser um mórmon? Ou o Presidente Hinckley, 
ele estava errado? Não, eles não estavam errados. O Senhor 
disse: "Vejam, as circunstâncias mudaram. Temos revelação de 
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acordo com as circunstâncias, é por isso que temos um profeta 
vivo". 

Hank Smith:  22:06  Então, eu estava: "Sim, eu acho que o Senhor está dizendo: 
"Sim, é hora de fazer uma correção de rumo porque as coisas 
vão mudar. Suas circunstâncias estão mudando, e isto vai ser 
uma coisa necessária". 

Hank Smith:  22:19  Não, eu diria apenas mais uma coisa, eu amo que eles tenham 
passado provavelmente por 1838, acho que '37 e '38 vai ser um 
tempo sombrio, escuro para a Igreja. E eu acho que isto é quase 
como um reset para eles. Acho que é ótimo que o Senhor lhes 
tenha dado a oportunidade de ter uma nova tábua e dito: "Ei, 
um novo nome, lhe dará um novo começo". Ele faz isso por nós. 
Certo? Quando somos batizados, ganhamos um novo nome. 
Quando vamos para o templo, recebemos um novo nome. E a 
idéia é, é um recomeço. Você é uma pessoa totalmente nova. 
Então, eu acho que isso, você passou por um momento muito 
sombrio. E aqui está um momento de, tudo bem, um novo 
nome, um novo começo, novos apóstolos, como você disse. 
Vamos lá. Vamos continuar em frente. Portanto, acho que é um 
pouco talvez um tiro no braço da energia. O que você ia 
acrescentar aí, John? 

John Bytheway:  23:13  Sim. Eu concordo plenamente. Lembro-me que estava ouvindo 
um programa pós-jogo depois de um jogo de basquete e acho 
que pode ser um ditado comum nos esportes, mas o treinador 
disse: "Bem, minha equipe perdeu hoje porque jogou pelo 
nome na parte de trás de suas camisas em vez do nome na 
frente". E eu pensei na idéia de que quando tomamos o nome 
de Cristo, nos tornamos membros da Igreja de Jesus Cristo dos 
Santos dos Últimos Dias. Portanto, tentamos ser essa luz para o 
mundo mencionada no versículo cinco. E assim, eu sempre 
adorei essa idéia. 

John Bytheway:  23:51  E outra coisa que eu ia mencionar é que não queremos que o 
mundo fique confuso sobre quem nós somos. E eu já ouvi esta 
história. Não sei se é apócrifa ou não, mas talvez você também 
a tenha ouvido. Eu adoraria uma fonte se alguém lá fora a 
tivesse. Mas isso foi durante o Furacão Katrina alguns anos atrás 
e tivemos um furacão recentemente, mas que alguém disse: 
"Que as únicas organizações que vieram nos ajudar foram os 
Mórmons e a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos 
Dias". Eu adoraria a fonte sobre isso. Mas sim, estamos 
confundindo o mundo, quem somos nós? E queremos ter 
certeza de que eles saibam. Foi uma delas quando o Presidente 
Nelson deu a palestra que, por dentro, eu continuava dizendo: 
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"Claro, claro, claro, essa é a revelação". Isto é o que Jesus disse 
para chamar a Igreja". 

Dr. Frantz Belot:  24:42  E outra parte da Seção 115 que é interessante é, e eu acho que 
Hank, foi você quem disse isso, é um novo começo, certo? 
Então, o Senhor novamente, no versículo oito diz: "Portanto, eu 
vos ordeno que me edifiqueis uma casa, para a reunião dos 
meus santos, a fim de que eles me adorem". 

Dr. Frantz Belot:  25:03  Neste momento em 1838, havia aproximadamente a população 
de cerca de 4.900 pessoas com, diz, cerca de 150 casas. 
Portanto, havia muita coisa acontecendo. E o Senhor queria ter 
certeza de que o povo poderia ser dotado de poder, assim como 
os experientes em Kirtland. Ele queria que eles seguissem o 
padrão que Ele lhes havia dado. 

Dr. Frantz Belot:  25:32  Assim, no versículo 14, se você olhar, diz: "Mas que a casa seja 
construída em meu nome, de acordo com o padrão que lhes 
mostrarei". Então, mais uma vez, o Senhor tomou o controle, 
certo? De querer ter certeza de que os santos sabem quais são 
as prioridades aqui? Para mim, quando leio essa escritura, sei 
quais são as prioridades. Faltavam os apóstolos. O Senhor 
chama os apóstolos, certo? E deixamos o lugar onde estava o 
templo. O Senhor nos diz que precisamos construir outro 
templo. Assim, ele lhe dá uma noção das prioridades proféticas 
naquela revelação. 

John Bytheway:  26:08  Essa mesma frase está na seção 97, versículo 10. Pensei que já 
tivéssemos ouvido isso antes. E sim, a nota de rodapé para 14 
ali, D&C, Doctrine and Covenants 97:10, "De acordo com o 
padrão". O Senhor tem um padrão. E me ajude aqui, Hank. 
Então, há um templo em Kirtland. Eles encontraram um local no 
condado de Jackson ou esta é apenas a segunda vez que eles 
foram ordenados a construir o templo? 

Hank Smith:  26:34  Não, eles encontraram um local no condado de Jackson. Se você 
se lembra, eles dedicaram o site na colina, mas nunca o 
iniciaram. 

John Bytheway:  26:42  Isso nunca aconteceu. 

Hank Smith:  26:42  Nunca o iniciou. 

John Bytheway:  26:43  Então, esta é a terceira vez. Muito bem. Esta é a terceira vez 
que se constrói uma casa. 
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Hank Smith:  26:48  E nesta área do templo, eles realmente desenterram os 
alicerces para isso. E essa área ainda está lá. É aquela área 
fechada, se você sair na parte norte do Missouri. 

John Bytheway:  27:02  E há quatro pedras. Quase não há mais nada lá. São lindas 
colinas onduladas. Não é mesmo? E esta área fechada com 
quatro pedras e um banheiro. 

Hank Smith:  27:12  Sim. É interessante que costumava haver uma cidade de quê? O 
que o Presidente [Belot] disse ali mesmo? Frantz disse que é 
uma cidade de quase 5.000 pessoas. 

Dr. Frantz Belot:  27:21  Exatamente. 

Hank Smith:  27:22  Em Far West. E hoje não há nada lá. 

John Bytheway:  27:24  Sim. Seria de se pensar que sobrariam algumas cabines. Mas 
parece apenas uma bela colina rolante. 

Hank Smith:  27:32  Isso é um arado pelo campo. Tenho uma pergunta para você 
Frantz, que ele fala sobre como uma estaca pode ser uma 
defesa e um refúgio. E você acabou de ser colocado na 
presidência da estaca em Mapleton, Utah. Você aprendeu 
alguma coisa sobre esta idéia de uma estaca ser uma defesa e 
um refúgio contra a tempestade? É claro que tenho um 
preconceito, mas eu amo a estaca na qual você e eu estamos. 
Eu a vejo como um refúgio contra a tempestade. Não é mesmo? 
Estou rodeado de amigos. E então, você aprendeu alguma coisa 
sobre como uma estaca pode ser uma proteção para o povo? O 
que você aprendeu, eu acho? 

Dr. Frantz Belot:  28:19  Uma pergunta muito boa, Hank. Devo dizer que nas minhas 
últimas três semanas, certo? Porque só se passaram três 
semanas. Tenho certeza de que há muito mais a aprender. Mas 
posso compartilhar com você que temos passado muito tempo 
em reuniões e prolongando chamadas, e assim por diante. E 
quando o fazemos, há muitas orações que entram nisto, e nos 
perguntamos: "Como isto beneficiará este indivíduo para este 
chamado?". Mas ao mesmo tempo nos perguntamos: "Como 
isso também beneficiará outras pessoas". 

Dr. Frantz Belot:  28:54  Então, o pensamento é sempre, como, o que quer que façamos, 
traremos almas a Cristo, certo? Ou ajudá-las com sua exaltação 
e salvação, ou mantê-las no caminho do pacto. Como você 
quiser dizer. É sempre com essa intenção que administramos 
em uma estaca. E eu assumiria em todas as estacas, que são 
alguns pensamentos semelhantes que estão indo. 
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Dr. Frantz Belot:  29:19  Mas quando você vai para o Senhor com esta intenção, está 
criando algum tipo de refúgio. Você está se preparando como o 
Capitão Moroni, as defesas certas que são necessárias, a torre 
que você precisa construir. Vocês ouvem dos membros e dos 
bispos, e dos altos conselheiros, e das grandes irmãs, o que está 
acontecendo e rezam e perguntam ao Senhor, como podemos 
ajudar nessas áreas? Assim, torna-se um trabalho muito pró-
ativo. E também para prever, especialmente quando ouvimos os 
profetas e os apóstolos, para prever o tipo de calamidades que 
podem estar vindo em nosso caminho e para colocar em prática 
a defesa correta, portanto, as defesas. Enfim, essa é uma 
grande questão, mas foi o que observei nas últimas três 
semanas. 

Hank Smith:  30:08  Eu adoro isso. Adoro a idéia deste grupo, esta área da Igreja 
sendo seu próprio pequeno refúgio. Acho que é assim, e é claro, 
na época em que tínhamos um par de estacas, onde hoje, John, 
eu nem sei, você pode saber quantas estacas há. Milhares 
desses refúgios, certo? Essas defesas para as pessoas irem e 
terem essa proteção. Eu adoro a idéia de que o mundo está 
repleto de milhares destes. 

John Bytheway:  30:41  Ainda ontem à noite, participei de um piquenique na ala. E 
vendo todos aqueles rostos sorridentes felizes, sabendo que 
cada um deles está tendo provas, provas médicas, provas 
familiares, tudo mais. E só de estar reunido com eles me senti 
como um refúgio. Estamos todos no mesmo barco e estamos 
pressionando para frente. E estamos felizes e estamos comendo 
comida, e tudo mais. 

John Bytheway:  31:10  Mas como ex-missário daquela ala, eu sabia um pouco sobre o 
que alguns estavam passando. E que refúgio, só para poder nos 
encontrar uns com os outros. E assim, talvez essa seja outra 
maneira de pensar, é apenas, como o senhor disse, Presidente, 
como este chamado ajudará os outros? E para poder olhar em 
volta e dizer: "Estou tão feliz por eles estarem aqui". Estou tão 
feliz por eles serem fiéis". Fortalece minha fé ao ver-nos todos 
juntos nisto". 

Hank Smith:  31:36  Sim. O Senhor menciona isso duas vezes, João, e que a reunião 
na terra de Sião, isso é para seis. E então novamente, no 
versículo oito, a reunião, a construção do templo, eles se 
reuniram, suas forças se uniram. 

Dr. Frantz Belot:  31:49  Posso dizer algo sobre o versículo 19? Abotoa a Seção 115, 
quando o Senhor revela novamente através do Profeta Joseph 
Smith: "Pois eis que estará com ele", falando sobre o Profeta 
Joseph, havia, como sabem, em abril de 1838, ambos... Deixe-
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me só ter certeza de que não faltarei aqui. Mas tanto Whitmer 
quanto Cowdery foram excomungados até o início de abril de 
1838. E eu só posso imaginar que esses eram os amigos do 
profeta, certo? E associados próximos. Eles tinham visto e 
sentido, eles tinham ouvido a voz de Deus. Eles sabiam. Eles 
sabiam. 

Dr. Frantz Belot:  32:38  E como você estava dizendo no início, Hank, este é um 
momento muito difícil para o Profeta Joseph Smith. E 
precisamos lembrar que este, com todas as suas grandes 
habilidades e qualidades, estes não são momentos fáceis para o 
próprio homem, certo? Esses não são momentos fáceis. 

Dr. Frantz Belot:  32:58  E eu adoro o fato de que no versículo 19, o Senhor reconhece o 
Profeta Joseph Smith. E ele reforça o fato de que ele é o profeta 
do Senhor, independentemente de suas fraquezas. Ele foi 
chamado. E o Senhor diz novamente: "Pois eis que eu estarei 
com ele, e o santificarei diante do povo". Isso já lhe diz que, é 
claro, Joseph precisava de algum trabalho, mas eu também, 
assim como todos os milhões de pessoas que estão na Igreja e 
fora dela. 

Dr. Frantz Belot:  33:34  Então, o Senhor diz novamente: "Eu o santificarei diante do 
povo, pois a ele dei as chaves deste reino e deste ministério". 
Mesmo assim". E então o Senhor diz: "Amém". Então, sinto o 
espírito disto, do Senhor se sustentando, seu profeta, sabendo 
que ele está passando por um momento muito difícil, e 
afirmando ou confirmando ao povo que, "Este é meu profeta". 
Ele tem as chaves. Eu lhe dei essas chaves". Portanto, eu adoro 
a maneira como esta seção termina. Realmente é, me ferve e eu 
penso: "Caminho a seguir com Joseph, caminho a seguir". 

Hank Smith:  34:19  Isso é fantástico e tão positivo. E eu gosto do que você disse lá. 
Eu escrevi. "O Senhor sustenta seu profeta", dá-lhe um... Ele 
ainda é quem é, apesar do que qualquer outra pessoa está 
fazendo, até mesmo Oliver Cowdery ou David Whitmer, "Eu 
estou com ele". Eu vou santificá-lo". 

John Bytheway:  34:36  É como: "Esta é minha Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos 
Últimos Dias". E ele é meu profeta. Eu estarei com ele". Eu o 
santificarei". Eu lhe dei as chaves". Estou muito contente que 
você tenha chamado esse versículo para fora. E Hank não foi 
você, que mencionou antes, como algumas dessas seções 
terminam bem, é justo, o Senhor deixa todo mundo com um 
[inaudível 00:34:57]. 

John Bytheway:  35:00  Eu realmente quero aplicar isso para mim. Quero que o Senhor 
diga: "Eu estarei com ele". Eu santificarei". Oh, isso soa, para 
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Joseph deve ter sido bom. Como você disse, Frantz, "eu o 
santificarei". É como: "Sim, ele tem mais trabalho a fazer". "Mas 
é isso que eu faço". Eu refaço as pessoas. Eu faço as criaturas. 
Então, eu amo isso. 

Hank Smith:  35:27  Eu também amo isso. Tenho que mencionar uma coisa antes de 
deixarmos a seção. Uma das minhas histórias favoritas da 
história da igreja, na verdade, se você olhar o versículo 11, o 
Senhor diz: "Em um ano a partir deste dia, deixe-os recomeçar a 
colocação da fundação de minha casa". E em um ano a partir 
deste dia, será abril de 1839. 

John Bytheway:  35:52  Não há falhas em seus calendários, certo? 

Hank Smith:  35:55  Eles devem estar no Far West daqui a um ano, em abril de 1839. 
Mas o problema já passou do próximo ano, eles são expulsos do 
Estado do Missouri. Então, você tem Brigham Young em Illinois 
dizendo: "Bem, é suposto estarmos em Far West neste dia, em 
26 de abril de 1838". 

Hank Smith:  36:15  E eu não deveria agir como se soubesse de tudo isso. Estou 
recebendo tudo isso de Alex Baugh. Então Alex, se você está 
ouvindo, outro grita para você. Foi ele quem me ensinou isto. 
Que houve alguns que disseram: "Não, Brigham, você não 
precisa ir. Você não precisa estar lá". Ele disse: "O testamento é 
a escritura". Ou seja, o Senhor entende que você quer estar lá, 
mas se voltarmos ao Missouri deste mês de abril de 39, você 
poderá colocar sua vida em perigo ao voltar. Mas há Brigham 
Young dizendo: "Não, isto tem que acontecer". 

Hank Smith:  36:49  Na verdade, há um homem, um membro apóstata da Igreja 
chamado Isaac Russell, que diz que essa é uma profecia que não 
se cumprirá, certo? Ele simplesmente a diz, não será cumprida 
porque eles foram expulsos do Estado. Mas Brigham Young leva 
alguns membros dos Doze. Eles entram sorrateiramente, no 
meio da noite. Eles estão lá. 

John Bytheway:  37:13  É uma grande história. 

Hank Smith:  37:15  Ao virar da meia-noite, eles estão lá. Um ano mais tarde, em 
abril de 39, eles colocaram as pedras angulares no lugar. Eles 
separaram Wilford Woodruff como um apóstolo. E eles se 
esgueiram para fora. Eles se esgueiram de volta para o Illinois. 

Dr. Frantz Belot:  37:33  Eu não sabia disso. 

Hank Smith:  37:35  Oh, esta é uma grande história. 
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Dr. Frantz Belot:  37:37  Esta é uma história fantástica. 

Hank Smith:  37:39  Há um homem chamado Theodore Turley, que estava com ele, 
e ele simplesmente não pode sair sem dizer a Isaac Russell que 
eles cumpriram a profecia. Então, quando eles estão voltando 
para Illinois, ele realmente pára na casa de Isaac Russell, o 
apóstata bate à porta. A irmã Russell abre a porta e diz: "É o 
irmão Turley". E Isaac Russell sai: "O quê? Não pode ser o Irmão 
Turley". E o irmão Turley disse algo no sentido de: "Acabamos 
de ir ao local do templo com os Doze". E estamos voltando para 
Illinois". Quase como: "Ha! Bem, nós cumprimos a profecia". 
Um Momento Aha. É um grande momento. 

John Bytheway:  38:22  Sim. O termo teológico para isso é "neener, neener", eu acho. 
Não, esta idéia de, queremos ter certeza de que esta profecia 
acontece, que deveria ser um filme. Essa é uma pequena 
história divertida. 

Hank Smith:  38:35  Sim. Eles se esgueiram. Eu acho que é um momento clássico, no 
meio da noite. Mas Brigham Young, acho que foi ele quem 
disse: "Joseph fez uma profecia e eu trabalhei para cumpri-la". 
Certo? "Esse é o meu trabalho". E mais uma vez, eu tenho que 
agradecer a Alex Baugh por isso. Foi ele quem me contou essa 
história. Não sei se é bem conhecida, mas é com Alex, porque 
ele sabe tudo como você sabe. Tudo bem. Bem, estamos 
prontos para seguir em frente, Frantz? O que você quer fazer a 
seguir? 

Dr. Frantz Belot:  39:04  Sim. Seção 116. É uma seção tão curta. Um pouco do fundo 
sobre isto que aprendi é que eles chegaram a um proeminente 
monte ou pequena colina, se você quiser, chamada Spring Hill. E 
nesta faixa, Joseph recebeu a revelação conhecida hoje como a 
Seção 116 de Doutrina e Convênios, que novamente, identifica 
a região, Adam-ondi-Ahman, porque ele disse, é o lugar onde 
Adão virá para visitar seu povo ou o Ancião dos Dias se sentará, 
como falou Daniel, o Profeta. 

Dr. Frantz Belot:  39:44  Quer dizer, é uma seção necessária, certo? Eu me perguntei, 
está bem, é apenas um verso, certo? É uma revelação dada ao 
Profeta Joseph Smith. Mas novamente, fala de profecias, certo? 
Hank. O Senhor diz que Adão virá para visitar seu povo lá, como 
Daniel profetizou. E o Senhor quer que estejamos cientes de 
que o próprio Adão se reunirá lá com os santos para instruí-los. 
E eu acho que esse é realmente um verso poderoso. 

Hank Smith:  40:16  Sim. Estamos ansiosos por isso. John, quem foi? Acho que foi o 
Dr. Mike Wilcox, que disse, parte da participação no sacramento 
está apenas olhando para trás para a vida e expiação do 
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Salvador, mas também olhando para frente para esta futura 
festa. 

John Bytheway:  40:42  A esta enorme reunião sacramental, vamos ter um pouco dela. 

Hank Smith:  40:42  Sim. Esta futura reunião sacramental. Seção 27, onde a lista das 
pessoas que farão parte disto, Elijah. 

John Bytheway:  40:49  E com Moroni. 

Hank Smith:  40:52  John. 

John Bytheway:  40:52  Oh, eu adoro isso. 

Hank Smith:  40:53  Joseph, Jacob, Isaac, Abraham. Estes são os pais. E, é claro, seus 
cônjuges, certo? Sarah, Rachel, Rebecca, apenas Peter, Jame,s e 
John. Quero dizer, estamos ansiosos por isto... 

John Bytheway:  41:07  A uma grande reunião sacramental algum dia. 

Hank Smith:  41:09  Certo. Sim. 

John Bytheway:  41:12  Há uma declaração que a Irmã Susan Easton Black fez em seu 
livro. Ela tem um livro chamado 400 Perguntas e Respostas 
sobre a Doutrina e os Convênios. E ela disse, a seção 116 é a 
primeira menção de Adam-ondi-Ahman em livro sagrado. 
Entretanto, o nome Adam-ondi-Ahman era familiar aos santos 
dos últimos dias antes da revelação ter sido recebida por Joseph 
Smith em 19 de maio de 1838. 

John Bytheway:  41:36  Por exemplo, o hino, Adam-ondi-Ahman de W.W Phelps foi 
cantado no Kirtland Temple dDedication, em março de 1836. 
Portanto, eu não sabia que o hino tinha sido escrito antes desta 
revelação. Então, de alguma forma, essa frase Adam-ondi-
Ahman já era conhecida antes. 

Dr. Frantz Belot:  41:53  A importância dessa seção para mim é o fato de que o Senhor 
está realmente conectando a história espiritual daquele lugar 
de Adão. Ele lhe diz que era uma vez ele estava lá, e também o 
futuro espiritual do que acontecerá lá. Assim, quando parecia 
que a Igreja estava à beira do colapso, acho que esta revelação 
nos lembra que, lembrou José e os santos que há algo sagrado 
que acontecerá na Igreja e para todos os filhos de nosso Pai 
Celestial. Essa é uma revelação notável, dado o contexto de ver 
tudo o que está acontecendo com a apostasia. 
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Dr. Frantz Belot:  42:41  E o Senhor disse: "Adão virá e muitos dos profetas de outrora 
também lá estarão". Então, eu não sei se soou como: "Você está 
brincando comigo? Isto realmente vai acontecer?" 
Especialmente tendo em vista a situação atual. Mas acontecerá, 
disse o Senhor. 

John Bytheway:  43:04  Falando apenas da ampla visão que o Senhor tem, de fato, na 
última seção, a seção 115, Ele disse: "Que tua luz possa ser um 
padrão para as nações". Ele não está pensando apenas em 
Kirtland ou Far West, ou Jackson, mas numa visão futura real de 
que vamos levar este evangelho para as nações. 

Hank Smith:  43:26  Sim. Isso é ótimo. Vocês dois, eu nunca tinha visto essa seção 
dessa maneira. Mas eu acho que vocês estão certos sobre o 
Frantz deles, a idéia de que eles podem estar um pouco 
abalados com o que aconteceu no último ano, e o Senhor 
dizendo: "Não, não, não". O futuro ainda está no lugar". Quase 
como uma pequena benção patriarcal tranquilizadora para a 
Igreja, certo? Ainda está bem encaminhada para o que precisa 
se tornar. E provavelmente há momentos em que todos nós 
precisamos ter essa certeza, de que a Igreja está bem 
encaminhada para o seu destino. Qual é o Padrão de Verdade? 
"Nenhuma mão não permitida pode impedir que o trabalho 
avance". Sim. 

John Bytheway:  44:03  Agora, eu gosto daquele que: "Um homem mais vale levantar 
seu braço fraco e parar o Missouri e seu curso do que impedir a 
revelação de vir". Isso virá mais tarde. 

Dr. Frantz Belot:  44:16  E então, para falar um pouco sobre isto em nosso contexto hoje 
em 2021, você às vezes ouve muita gente tentando ser 
sensacionalista sobre: "Oh, os membros estão deixando a Igreja 
em massa". E o que vai acontecer com a Igreja"? Ou, "Não 
gostamos do que o Presidente Nelson na Primeira Presidência 
nos enviou em relação às vacinas e às máscaras". E não 
gostamos do que a Elder Holland acabou de dizer na 
Universidade Brigham Young". E depois há tantas coisas 
diferentes que você ouve. E então às vezes as pessoas temem 
em seus corações que, "Oh, o que está acontecendo com a 
Igreja? E ela ainda vai estar lá? Vai ser sólida ou vamos ter um 
monte de membros saindo"? 

Dr. Frantz Belot:  45:07  E a seu ponto, Hank, o Senhor como já, conhecemos o fim desta 
saga. Não há surpresas, certo? Está escrito nas sagradas 
escrituras. Foi profetizado. Conhecemos o fim da saga. Sabemos 
que o Senhor vem. Há uma Segunda Vinda. Sabemos que 
quando Ele voltar, Ele achará Sua Igreja saudável. O povo que 
vai manter seus convênios, vai manter seus convênios. Claro, e 
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entre eles, haverá altos e baixos, decepções, mágoas, mas muita 
alegria também, muita risada, como o que você estava dizendo, 
John, quando foi para o piquenique da ala. Há muitas 
gargalhadas, mesmo que haja algumas dificuldades. 

Dr. Frantz Belot:  45:51  Mas meu testemunho em tudo isso foi fortalecido para saber 
que o Senhor encontrará sua Igreja da maneira que ele disse. 
Será um padrão. E isto será por causa dos bons homens e 
mulheres, e crianças que teriam mantido nossos convênios ou 
que estão mantendo seus convênios. Portanto, é realmente um 
poderoso lembrete de que as coisas estão avançando, apesar de 
que haverá solavancos no caminho. 

Hank Smith:  46:20  Sim. Acho que seria um ótimo momento. Eu quero ler isto. Eu 
sei que ambos sabem disso. E é, nosso produtor, Steve e 
Shannon Sorenson, talvez seja o seu ditado mais querido do 
profeta: "O padrão da verdade foi erguido; nenhuma mão não 
autorizada pode impedir que o trabalho avance; As 
perseguições podem irromper, as multidões podem se reunir, 
os exércitos podem se reunir, a calúnia pode difamar, mas a 
verdade de Deus irá adiante com coragem, nobreza e 
independência até que tenha penetrado em todos os 
continentes, visitado cada escalada, varrido cada país e soado 
em cada ano, até que os propósitos de Deus sejam cumpridos. E 
o grande Jeová dirá: 'O trabalho está feito'". 

Hank Smith:  47:07  Foi escrito. O final já foi escrito. E a Igreja também no seu 
caminho para esse fim. Uau. Eu adoro isso. Isso saiu da seção 
116, estas pequenas seis linhas da Escritura. 

Dr. Frantz Belot:  47:22  Para dar mais informações aqui, quando lemos as revelações no 
contexto, e durante a Seção 117, soubemos que durante todo o 
verão de 1838, os santos continuaram juntos para o Far West e 
Adam-ondi-Ahman, e outros assentamentos mórmons no norte 
do Missouri. E uso a palavra mórmon, mas devo dizer A Igreja 
de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias assentamentos, 
certo? 

Dr. Frantz Belot:  47:51  De acordo com o compromisso de construir o Far West, as 
pedras angulares foram colocadas para um templo naquela 
comunidade. E logo um local também havia sido selecionado 
para um templo naquele local. 

Dr. Frantz Belot:  48:03  Agora, o interessante disto é que a paz e a abundância que os 
santos estavam desfrutando no norte do Missouri era de curta 
duração. Havia desconfiança e desconfiança entre os 
Missourianos e os santos dos últimos dias. E então a violência 
irrompeu em agosto de 1838, e uma série de conflitos armados 
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conhecidos como "A Guerra Mórmon do Missouri" culminou 
com a prisão de José e a expulsão dos santos dos últimos dias 
do Missouri. 

Dr. Frantz Belot:  48:35  Portanto, muitas coisas estão acontecendo. Há um regozijo de 
curta duração. E, no entanto, você descobre que os Santos 
continuam a avançar. E a seção 117 do Senhor, há alguns 
grandes versículos que eu quero destacar ali, mas o Senhor lhes 
diz para continuarem assim, mesmo que pareçam não estar 
vencendo esta batalha. 

Hank Smith:  49:03  Acho que isso está exatamente certo. Eles vão ter este pequeno 
momento de paz, quase o olho da tempestade, e depois ele vai 
retomar de novo. E a vida é assim, não é? Quero dizer, eu 
adoraria dizer, o Senhor, nós passamos por esta dificuldade e 
ele diz: "Certo, você está acabado por um tempo". Tenha 
apenas dez anos sólidos de paz". E não é para ser. É um bom e 
sólido dez dias de paz. E então, a tempestade volta a se 
levantar. E isso é mortalidade, não é? É a vida, o que é, é difícil. 
É realmente difícil. 

Dr. Frantz Belot:  49:46  Embora as coisas sejam muito difíceis, devo dizer que ele ainda 
está instruindo seus santos a serem bons. Certo? No versículo 4 
da Seção 117, Ele diz ao povo: "Que se arrependam de todos os 
seus pecados e de todos os seus desejos cobiçosos, diante de 
mim, diz o Senhor". E eu amo essa afirmação. "Pelo que me é de 
propriedade", diz o Senhor. 

Dr. Frantz Belot:  50:14  Portanto, há um pouco de desconfiança. As pessoas estão 
cobiçando seus bens. Elas estão se perguntando: "Certo, isto é 
meu". E então o Senhor diz: "Ei, pessoal, poderíamos fazer 
melhor. Poderíamos ser melhores". E para saber que estamos 
construindo o reino de Deus e não estamos construindo vocês, 
bem, sim, estamos construindo vocês de certa forma, mas 
também estamos construindo o reino de Deus. 

Hank Smith:  50:37  Certo. Não estamos construindo aqui o reino de Smith. 

Dr. Frantz Belot:  50:40  É exatamente isso. 

Hank Smith:  50:41  Gosto dessa pergunta: "Para que é a propriedade sob mim?" 

John Bytheway:  50:49  A terra é do Senhor e a sua plenitude. Ele tem tudo pronto. E eu 
também gosto, que como ele continua no versículo 6, é uma 
espécie de "tudo o que está nas minhas mãos", mas é uma 
versão um pouco mais longa disso. "Eu fiz as aves do céu, os 
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peixes do mar, os animais das montanhas". Eu não fiz a terra? 
Eu não tenho os destinos?" É como", não perdi meu poder". 

Hank Smith:  51:16  Meu filho e eu gostamos de olhar para bons caminhões. 
Gostaríamos de olhar para caminhões bonitos. Então, quando 
eles passam, ele pensa: "Pai, olha aquele caminhão". E eu digo: 
"Oh, é um grande caminhão". Certo. Acho que há ali um 
pequeno desejo cobiçoso, certo? E eu posso ouvir o Senhor 
dizer: "O que é um Ford F-150 para mim?" Certo? "Vamos lá. É 
um brinquedo, Hank. Pare". "Arrependei-vos de todos os seus 
pecados e de todos os seus desejos cobiçosos." Uau. Isso é uma 
verificação da realidade, não é? 

Dr. Frantz Belot:  51:50  Sim. É realmente uma verificação da realidade. E eu estava 
rindo muito do Ford F-150, porque eu adoro carros. Não é 
mesmo? E às vezes, infelizmente, eu me vejo cobiçando por 
alguns carros, mas a verificação da realidade que você disse é 
realmente verdadeira. Quando leio esses versos ou, 
particularmente, essa parte desse versículo, só me lembra 
realmente, que se nos concentrarmos no Senhor, a promessa é 
que tudo o que Ele tem será nosso. Se é algo que está 
consumindo nossos pensamentos sobre o que vou receber, o 
que o Senhor nos diz: "Que tudo o que é meu será seu". 
Enquanto isso, concentre-se no que é importante, ajudando 
Meus filhos a encontrar seu caminho, ajudando-os a voltar e 
apoiando-os quando passam por momentos difíceis". Isso 
apenas lembra que nós, Seus filhos, somos realmente a parte 
central de Sua missão de trazer nossa imortalidade e vida 
eterna. 

Hank Smith:  53:01  Por favor, junte-se a nós para a Parte II deste podcast. 
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John Bytheway: 00:03 Bem-vindo à Parte II do podcast desta semana. 

Hank Smith:  00:07 Se você olhar para o versículo cinco, ele só tem aqui três 
palavrinhas que a princesa Elsa tornou famosa, mas ele só diz: 
"Deixe-os ir". Certo? 

John Bytheway: 00:17 "Deixa pra lá. ” 

Dr. Frantz Belo  00:18 Sim. 

Hank Smith:  00:18 Solte-o. Basta parar. E nossas vidas podem ser consumidas com 
as coisas. 

Dr. Frantz Belo 00:25 Sim. 

Hank Smith:  00:25 Coisas, certo? Eu tenho que ter as últimas e maiores. E eu acho 
que o Senhor diria isso a todos nós. Apenas deixe isso para lá. 
Pare de se preocupar com coisas, brinquedos e coisas. Tudo isso 
é meu. Veja o que Ele diz. "As aves do céu, os peixes do mar, a 
besta da terra". Eu fiz tudo. Concentre-se em mim, em todas as 
outras coisas, deixe isso pra lá. Eu posso trazer..." Veja o que ele 
diz no versículo sete? "Eu posso fazer os lugares solitários 
brotar, florescer e trazer em abundância". Agora, este é um 
bom chequezinho para alguém como eu. Sei que nenhum de 
vocês é cobiçoso, mas isso às vezes acontece comigo. 

John Bytheway: 01:05 Bem, se você conseguir o Ford F-150, pode me emprestar? Isso 
é... 

Hank Smith: 01:12 Não será nada divertido porque assim não estaremos olhando. 
Acho que parte da diversão é apenas, essa é boa. Deveríamos 
conseguir essa. Não, eu quero vermelho. Não, eu quero preto. 

Dr. Frantz Belo 01:22 Portanto, se eu pudesse ser um pouco pessoal aqui, porque isto 
está realmente tocando meu coração, já que estou pensando 
nisto. No início, John mencionou que eu nasci no Haiti, certo, 
que é conhecido como o terceiro país mais pobre. Desculpe, 
não o terceiro, mas o país mais pobre do hemisfério ocidental, e 
ainda continua sendo. E há tantas coisas difíceis que têm 
acontecido com os políticos sem rumo, e... 
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Hank Smith:  01:48  Tempestades, e furacões... 

Dr. Frantz Belo  01:49  E doenças, etc., e furacões, desastres naturais. Mas eu estava 
lendo sobre como os santos estão encontrando forças em meio 
a esses momentos difíceis, e em meio a essas provações, e 
como o templo, sendo capaz de ir ao templo. E lembrando que 
isto é, como diz no versículo oito, que isto é apenas uma gota 
para o Senhor, algumas das coisas que às vezes podem parecer 
muito importantes, e não negligenciar as questões mais 
pesadas. Eu simplesmente adoro isso. Assim, em minha vida 
pessoal, quando viemos para Montreal, depois de um tempo, 
meus pais estavam divorciados e minha mãe estava criando 
cinco filhos em um país estrangeiro. 

Dr. Frantz Belo  02:46  Portanto, ela sempre foi um bom exemplo. E nós não éramos 
membros da Igreja naquela época, mas ela sempre foi um bom 
exemplo para se concentrar no que importava. Crescendo, não 
podíamos pagar os sapatos chiques, ou o par de calças chiques, 
ou seja lá o que for. E ela nos lembraria, mas o que ajudamos a 
nos sustentar, nós temos comida. Pode não ser a melhor 
comida, mas nós temos comida. Temos um teto sobre nossas 
cabeças, e pode não ter sido o lugar mais agradável. Estávamos 
sempre alugando, e geralmente era no porão ou no andar 
inferior de onde era um pouco mais acessível. 

Dr. Frantz Belo  03:25  Você pensa sobre isso, e então décadas se passaram, e o Senhor 
cumpriu sua promessa. Ele nos desabrochou. E ele está... Por 
causa do sacrifício de minha mãe e também do meu pai. Ele nos 
sustentou. E eu posso testemunhar que o Senhor faz florescer 
lugares secos. E também posso testemunhar que quando nos 
concentramos no que mais importa, segundo os olhos do 
Senhor, ele cuida do resto. Essa tem sido a minha experiência. E 
não estou falando sobre isso que estamos nos tornando. Que as 
pessoas se tornam ricas, e têm tudo o que precisam, mas têm o 
suficiente para suas necessidades. E elas têm esperança de um 
dia melhor, e isso não tem preço. Esses são tesouros. 

Hank Smith:  04:18  Sim, isso foi lindo. Quero dizer, veja o que o próprio Senhor diz 
no versículo oito: "O que é tudo isso? Não há espaço suficiente 
em todo o planeta que eu possa lhe dar, que você deve cobiçar 
aquilo que é apenas a gota". 

Dr. Frantz Belo  04:37  Sim. 

John Bytheway:  04:37  Uma frase tão interessante. Este poderia ser um bom momento 
para mencionar o Manual Venha, Siga-me tem um pouco, idéias 
para a Family Home Evening ou estudo das escrituras familiares. 
Ele diz: "Sua família poderia comparar uma gota com algo mais 
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pesado, como um jarro de água". Isto poderia levar a uma 
discussão sobre coisas menos importantes em nossas vidas que 
poderiam nos impedir de receber as abundantes bênçãos de 
Deus". E eu acho que com tantas coisas, acho que esse é um 
desafio que muitos de nós temos, não é entre o bem e o mal, 
mas entre tantas coisas boas, e como eu escolho as melhores 
coisas? Quanto mais pesadas, mais pesadas são as coisas. E 
deixar as gotas passarem, acho eu. 

Hank Smith:  05:17  Certo, a idéia de bom, melhor, melhor, certo? 

John Bytheway:  05:20  Sim. A conversa do Presidente Oaks sobre isso. Qual é o melhor 
uso do meu tempo? Porque há muitas causas boas lá fora, mas 
o que o Senhor... O Presidente Eyring me abençoou muito 
quando ele deu uma palestra e disse: "Você pode ter um 
chamado pesado, seja o que for, e até pode reclamar". E isso 
era uma profecia a meu respeito. "Você pode perceber, eu não 
posso fazer tudo". E então, ah, isto foi uma bênção tão grande 
para mim. Ele disse: "Então, em vez de se perguntar: 'Senhor, 
como eu faço isso? Vou apenas perguntar: 'O que eu faço a 
seguir?'". 

Dr. Frantz Belo  05:59  Adoro isso. 

John Bytheway:  06:00  Isso foi muito útil para mim, porque eu... Sim, Senhor, eu não 
posso fazer tudo isso. Ponto final. Então, o que eu faço a seguir? 
E talvez isso nos ajude a distinguir a queda das questões mais 
pesadas. 

Hank Smith:  06:11  Sim. Tenho que dizer algo sobre o versículo 11, porque somos 
grandes fãs de Newel K. Whitney, no Podcast seguinteHIM. E 
diz: "Que meu servo, Newell K. Whitney, tenha vergonha da 
banda Nicolaitane e de todas as suas abominações secretas, e 
de sua pequenez de alma diante de mim, diz o Senhor". Ele diz: 
"Suba à terra de Adam-ondi-Ahman e seja um bispo". Uau. Essa 
é uma repreensão semelhante à de Peter que o Senhor acabou 
de dar a Newel K. Whitney. John, você sabe um pouco mais 
sobre essa banda Nicolaitane do que eu, me fale sobre isso. 

John Bytheway:  06:52  Sim, eu li sobre isso no livro da Irmã Susan Easton Black. E ela 
disse: "Na era do Novo Testamento, Nicolaitanes eram 
seguidores de Nicolas, um dos sete discípulos nomeados para 
supervisionar a distribuição de alimentos e bens para os pobres. 
Ver Atos 6:5. A tradição cristã sugere que Nicolau não cumpriu 
sua nomeação, e apostatou. A tradição sugere ainda que 
Nicholas estabeleceu uma seita religiosa com seguidores 
conhecidos como Nicolaitanes. Nicolaitanes sustentava que era 
lícito comer coisas sacrificadas a ídolos e cometer fornicação em 
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oposição direta aos decretos de Deus. Ver Atos 15:20 e 29. 
Crenças falsas e ações imorais geradas por tais crenças levaram 
a impurezas dentro do cristianismo primitivo. O Élder Bruce R. 
McConkie equiparou Nicolaitanes a membros da Igreja que 
estão tentando manter sua igreja de pé, enquanto continuam a 
viver segundo os costumes do mundo". 

Hank Smith:  07:51  Uau. 

John Bytheway:  07:52  Então isso é um... E eu apenas me perguntei, Newel K. Whitney, 
ele marcou este verso em sua Doutrina e Convênios? Quero 
dizer, é muito difícil ter isso aí. E eu adoraria o que o Senhor 
disse. "Seja um bispo para o meu povo, não em nome, mas em 
ação". É um membro nominal, ou você é um membro em seus 
atos? Não apenas em um título, mas em seus atos. E isso é... E 
nós não notamos isso? Hank se confronta com muitas pessoas 
na Doutrina e Convênios que, para ter isto... Quero dizer, e o 
próprio Joseph... para que seja publicado quantas vezes o 
Senhor tem que perdoar-lhe de seus pecados? 

Hank Smith:  08:33  Sim. 

Dr. Frantz Belo  08:34  Sim. 

John Bytheway:  08:34  E isso amacia meu coração sobre todos eles, pensar rapaz, eles 
eram apenas pessoas como nós, apenas tentando fazer o 
melhor que podiam. 

Dr. Frantz Belo  08:43  Sim. Sabe, John e Hank, o que eu realmente gosto nisto também 
é que o Senhor não se preocupa com as palavras neste caso. 
Sim. 

John Bytheway:  08:52  Não. 

Dr. Frantz Belo  08:54  Digo-lhe uma coisa, ele não minou suas palavras neste aqui. 
Mas depois disto ele diz: "Está bem, seja bispo para o meu 
povo". Ele poderia ter dito: "Está bem, vou encontrar outra 
pessoa que tenha uma alma maior do que a sua". 

John Bytheway:  09:10  Ele poderia ter dito: "Você está liberado por este meio", mas 
não disse. 

Dr. Frantz Belo  09:12  É exatamente isso. Mas o Senhor, e estamos falando de que ele 
não estava, ele estava chateado contra suas combinações 
secretas. E eu não sei o que isso significa exatamente. Mas o 
Senhor diz: "Ei, seja bispo para o meu povo". É como se ele o 
tivesse posto para trás das costas. Ele diz: "Você mostrou muita 
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pequenez de alma diante de mim, mas seja apenas um bispo na 
ação". 

John Bytheway:  09:39  Provavelmente não há um bispo por aí que não se sinta 
inadequado às vezes. E dá esperança a eles também, dizer: 
"Continue e seja apenas um bispo". E você está perdoado, mas 
seja um bispo". Talvez isso possa dar-lhes alguma esperança. 

Hank Smith:  10:00  Diz-me também que o amor do Senhor inclui altos padrões. Ele 
o fará, certo? Às vezes pensamos: "Oh, se alguém me ama, 
então não tem expectativas para mim", certo? "Eles me 
deixarão ser quem quer que eu seja. É quem eu sou". É como eu 
nasci, certo?" Em vez disso, o Senhor diz: "Não, eu tenho altos 
padrões para você porque eu te amo. Agora, vamos voltar ao 
caminho certo". 

Dr. Frantz Belo  10:24  Sim. Obrigado, Hank, por dizer isso. Obrigado por dizer isso. 

Hank Smith:  10:27  Sim. E o bispo Whitney morre fiel na Igreja. Então, mesmo que o 
Senhor o tenha chamado publicamente em Doutrina e 
Convênios, ele ficou por aqui, certo? 

John Bytheway:  10:37  Sim. "Você e suas abominações secretas e sua pequenez de 
alma. "Ugh! Ouch. 

Hank Smith:  10:45  Faz-me lembrar no Novo Testamento onde Pedro vai para 
repreender o Senhor, certo? E para dizer a ele: "Não, você não 
vai morrer". Você não vai sofrer". E ele diz: "Fique atrás de mim, 
Satanás". 

Dr. Frantz Belo  10:57  Sim. 

Hank Smith:  10:58  Uau. 

John Bytheway:  10:59  Vamos ver, qual insulto poderia ser pior? 

Hank Smith:  11:03  Sim. Eu ia dizer, de todos os nomes que você não quer que 
Jesus lhe chame. Isso tem que estar entre os poucos melhores. 

John Bytheway:  11:07  Eu acho que Pedro estava constantemente sendo corrigido e 
isso porque o Senhor o amava. É que... E você vai liderar a 
Igreja, e eu vou continuar a lhe dizer o que está certo. Mas 
Peter era incrível. 

Dr. Frantz Belo  11:22  E John, essa é a mensagem para mim em tudo isso, e eu acho 
que Hank também disse isso. O Senhor nos ama o suficiente 
para nos corrigir, e ele não minta as palavras. Mas quando 
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ouvimos pelo poder do espírito, podemos sentir onde nos falta 
um pouco. E então o Senhor não vai apenas dizer: "Ok, você é 
você tem pouca alma", e deixar as coisas assim. Ele realmente 
dirá: "Agora seja um bispo de fato". Então, ele lhes dá uma 
instrução sobre como superar essa fraqueza, eu acho. Portanto, 
é muito instrutivo. 

Hank Smith:  11:59  Sim, é. E para todos os adolescentes que ouvem, que têm pais 
que têm grandes expectativas, é uma forma de amor. Espero 
que meus filhos estejam escutando isto. As altas expectativas 
são uma forma de amor. Assim como o perdão, e uma 
compreensão. Porque ele parece ser compreensivo, como: 
"Sim, isto é algo com o qual você está lutando. Eu vou ajudá-lo a 
superar isso. Volte a se levantar". 

John Bytheway:  12:24  E eu penso, Hank, se eu posso acrescentar a isso, não é: "Por 
que você não pode ser mais como Edward Carter?" E eu, com os 
adolescentes em particular, adoro dizer aos meus filhos: "O 
Senhor quer que você seja a melhor versão de você que você 
pode ser, e Ele o ajudará a ser isso". Você não tem que olhar de 
lado para seus amigos, mesmo seus irmãos, por que não posso 
ser mais como eles? E nós não vamos dizer isso a você. Mas seja 
a melhor versão de si mesmo". Adoro que é isso que as bênçãos 
patriarcais nos convidam a todos a fazer, é aqui que estão seus 
dons, seus talentos, e se levantar e ser a melhor versão de si 
mesmo, e o Senhor vai estar lá e ajudá-lo a fazer isso. 

Hank Smith:  13:06  Sim, isso é lindo. 

Dr. Frantz Belo  13:07  Sim, eu adoro isso. Um dos destaques para mim ao lado do 
versículo 11 é o versículo 12. 

Hank Smith:  13:14  Oliver Granger. uma mensagem ligeiramente diferente. 

Dr. Frantz Belo  13:18  É uma mensagem muito diferente. 

Hank Smith:  13:19  Do que Newel K. Whitney. 

Dr. Frantz Belo  13:21  Sim, eu sei. E mais uma vez, eu amo o que ele diz. E mais uma 
vez, eu lhe digo que me lembro do meu servo Oliver Granger. 
Eis que em verdade lhe digo que seu nome será tido em sagrada 
recordação de geração em geração, para todo o sempre, diz o 
Senhor". E então, no versículo 13: "Portanto, que ele lute 
seriamente pela redenção da Primeira Presidência de minha 
Igreja, diz o Senhor; e quando ele cair, ressuscitará, pois seu 
sacrifício será mais sagrado para mim do que seu aumento, diz 
o Senhor". Este foi um verso tão impactante para mim". E me 
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lembrei quando estava estudando isto, que em outubro de 
2004, o Presidente Boyd K. Packer deu uma palestra, intitulada 
"O Menos destes". E nessa palestra, ele diz: "Hoje, esta profecia 
se cumpriu". A profecia de Oliver Granger, seu nome seria em 
lembrança de geração em geração". 

Dr. Frantz Belo  14:33  Ele diz: "Hoje, esta profecia foi cumprida". Então, deixe-me 
compartilhar com você um pouco dessa conversa, se não 
houver problema. Ele diz, diz o Presidente Packers, citando: 
"Que ninguém subestime o poder da fé nos santos comuns dos 
últimos dias". Há uma mensagem para os santos dos últimos 
dias em uma revelação raramente citada, dada ao profeta 
Joseph Smith em 1838. "Lembro-me de meu servo Oliver 
Granger. Eis que em verdade lhe digo que seu nome será 
mantido em sagrada lembrança de geração em geração, para 
todo o sempre, diz o Senhor". Oliver Granger", disse o 
Presidente Packer, "era um homem muito comum". Ele era em 
sua maioria cego, tendo perdido sua visão pelo frio e pela 
exposição. A Primeira Presidência o descreveu como um 
homem da mais estrita integridade e virtude moral, e em multa 
para ser um homem de Deus". Quando os santos foram 
expulsos de Kirtland, Ohio, em uma cena que se repetiria em 
Independence, Far West, e em Nauvoo, Oliver foi deixado para 
trás para vender suas propriedades pelo pouco que podia. 

Dr. Frantz Belo  15:41  Não havia muitas chances de ele ter sucesso, e realmente ele 
não teve sucesso. Mas o Senhor disse: 'Deixe-o continuamente 
pela redenção da Primeira Presidência de minha Igreja, disse o 
Senhor; e quando ele cair, ressuscitará, pois seu sacrifício será 
mais sagrado para mim do que seu aumento, disse o Senhor'. O 
que fez Oliver Granger para que seu nome fosse mantido em 
sagrada lembrança? Nada de muito realmente. Não foi tanto o 
que ele fez, mas o que ele foi". Oh, meu Deus. Isto realmente 
me tocou. Oliver Granger tinha se tornado como Cristo. Ele 
falhou em sua missão, mas se tornara semelhante a Cristo. E 
agora, hoje, 2021, estamos nos lembrando dele. Estamos 
falando deste homem, e agora mesmo, e esperando que 
estejamos aprendendo com este homem normal, com doenças 
físicas significativas, tendo se tornado como Cristo, e o Senhor 
dedicando dois versículos a este homem maravilhoso. 

John Bytheway:  16:58  Você sabe, você usou duas palavras ali. Você usou a palavra 
tornar-se duas vezes, o que ele se tornou. E acho que uma 
conversa que me abençoou tanto foi, penso eu, o então ancião 
Dallin H. Oaks em outubro de 2000. Você se lembra daquela 
palestra, "O Desafio de se Tornar? "E eu acho que todos nós 
temos muito talvez alguma Lei de Moisés em nosso DNA 
espiritual. E estamos nos perguntando se as nossas marcas de 

42 Doutrina e Convênios 115-120 Transcrição Parte 2 Página 7



cheque são boas ou más sobre o que fazemos. E a ênfase aqui 
que você acabou de dar, Frantz, é o que ele se tornou? E essa 
foi toda a conversa de Elder Oaks. Não basta apenas saber o 
que fazer, ou mesmo fazer o que sabemos, é que você está se 
tornando no que devemos nos tornar? O que é um belo 
pensamento. E Oliver tinha se tornado, Oliver Granger tinha se 
tornado como Cristo, como você disse, e esse é o objetivo. 
Estaremos nos tornando mais como o salvador? Essa é a 
pergunta difícil, também. 

Hank Smith:  17:55  E o Senhor, penso eu, ensina um princípio maravilhoso no 
versículo 13, que eu posso pegar um fracasso e torná-lo 
sagrado, certo? Como muitos de nós, tenho amigos e familiares 
que tiveram longos casamentos que terminam em divórcio, e 
quase se pode ouvir o Senhor dizer isso no versículo 13: 
"Quando ele cair, ele se levantará novamente para seu 
sacrifício, ou seu fracasso ali, será mais sagrado para mim do 
que seu aumento". Apenas ouço um princípio maravilhoso de, 
não é um fracasso para mim, porque você está se tornando algo 
que eu queria que você se tornasse. Portanto, acho que o 
homem, é uma bela idéia. 

Dr. Frantz Belo  18:41  E Hank, na época, há mais de uma década, eu me lembro de 
passar por momentos muito difíceis. E lembro-me de sentar 
durante uma reunião sacramental, e de sentir que eu era inútil. 
Sentia que estava tendo dificuldades para pagar as contas da 
minha família. Tivemos cinco filhos. Eu não estava me sentindo 
bem sucedido no trabalho. Eu me sentia sozinho. Eu não sentia 
que tinha muitos amigos. E me lembro de sentar na reunião 
sacramental e dizer apenas: "Qual é o meu propósito aqui? O 
que eu estou fazendo aqui?". E eu estava tentando cumprir os 
mandamentos do Senhor, mas estava falhando miseravelmente 
em muitos aspectos de minha vida, e isso era muito difícil para 
mim. Lembro-me de sair daquela terceira hora, saindo, e meu 
bispo me parou no salão. E abençoe, abençoe, abençoe este 
bispo pelo que ele é. Mas ele me parou no salão e disse... 
Desculpe. 

Dr. Frantz Belo  20:08  Ele disse: "Como você está?" Eu disse a ele que me sentia inútil, 
não importava muito. E ele disse: "Irmão Belot, o Senhor lhe 
deu muitos, muitos talentos". Aguente firme. As coisas vão 
melhorar". Fiquei grato por isso. O momento foi perfeito. O 
Senhor estava ciente deste homem que se sentia perdido, que 
sentia que não tinha um propósito, que sentia que não estava 
medindo, que estava falhando. E o Senhor simplesmente disse 
através de seu bispo: "Eu lhe dei muitos talentos, apenas 
continue assim". E agora eu vejo esses dias e me sinto humilde. 
As coisas mudaram significativamente em minha vida, mas me 
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lembro daqueles dias em que o Senhor me apoiou. E a seu 
ponto, Hank, senti que um pouco que meus sacrifícios tinham se 
tornado sagrados para ele, embora eu estivesse falhando. Então 
me perdoe por ser pessoal, mas isto me trouxe uma lembrança. 

Hank Smith:  21:37  Não, isso é lindo. Eu nunca tinha visto esses versos sob essa luz 
antes, e eu amo isso. John? 

John Bytheway:  21:44  Estou feliz que você tenha compartilhado isso, porque às vezes 
pensamos que, bem, se você tem a igreja e o evangelho, então 
não há razão para nunca se sentir inútil. Mas mesmo aqueles de 
nós que estão servindo às vezes se sentem assim. E 
provavelmente há muitas pessoas que poderiam se relacionar 
com esse sentimento, que foram abençoadas pelo que você 
acabou de dizer. Que mesmo quando sabemos que estamos na 
igreja do Senhor, e que estamos onde deveríamos estar, e 
tentando fazer o que deveríamos estar fazendo, às vezes nos 
perguntamos se somos importantes. Portanto, obrigado por 
compartilhar isso, porque eu acho que muitas pessoas se 
beneficiarão, você simplesmente continue. O Senhor lhe deu 
talentos e você pressiona para frente. 

Hank Smith:  22:29  É um momento tão bom. Eu não quero passar por ele, mas 
quero continuar aqui na seção 118. Podemos falar de nossos 
Doze Apóstolos. 

Dr. Frantz Belo  22:37  A seção 118 é tão positiva. E sabemos que isso aconteceu por 
causa da apostasia, e dos apóstolos que deixaram a Igreja, e dos 
novos. E o Senhor está falando com eles, falando com aqueles 
homens que estão vindo para o apostolado. Não sei se ficaram 
desnorteados, se ficaram surpresos, mas ele está dando-lhes 
instruções, está falando diretamente com eles. No versículo um, 
se pudéssemos começar, diz: "Em verdade, diz o Senhor": Que 
uma conferência seja realizada imediatamente; e que os Doze 
sejam organizados; e que sejam designados homens para suprir 
o lugar daqueles que estão caídos". E em nenhum lugar dessa 
escritura, vejo: "E que homens perfeitos sejam designados para 
suprir o lugar daqueles que estão caídos". 

Hank Smith:  23:36  Procuramos, mas não conseguimos encontrar nenhum. 

Dr. Frantz Belo  23:39  É exatamente isso. Ele disse: "Que sejam nomeados", e Ele lhes 
dá instruções. E eu amo o versículo três: "Que os resíduos 
continuem a pregar a partir daquela hora, e se eles o fizerem 
em toda a humildade de coração, em mansidão e humildade, e 
longanimidade, eu, o Senhor, lhes prometo que eu proverei às 
suas famílias; e uma porta eficaz se lhes abrirá, a partir de 
agora". 
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Hank Smith:  24:08  Você consegue imaginar receber esse tipo de chamada? 
Versículo cinco: "Que se despedam de meus santos na cidade 
de Far West, no dia 26 de abril próximo". Isso remonta ao que 
falamos anteriormente com a história de Brigham Young, Isaac 
Russell, e Theodore Turley. É aqui que o Senhor diz: "Você vai 
partir para sua missão do Extremo Oeste no ano que vem". E é 
aqui que Brigham volta e diz: "Temos que cumprir essa 
profecia". 

Hank Smith:  24:37  E você disse isso antes, Frantz, mas devemos dizer novamente, 
que os nomes incríveis que saem, que são acrescentados aos 
Doze por causa da apostasia. John Taylor e Wilford Woodruff, 
Willard Richards vai estar na prisão de Cartago com o profeta. 
Estes são alguns nomes incríveis que saem de uma época tão 
terrível, tão escura, terrível para a Igreja. Eu acho que isso é... 
Eu acho que isso é crucial para entender, que o Senhor pode 
transformar algo tão escuro e difícil em algo... uma 
oportunidade, uma oportunidade futura e felicidade. John 
Taylor e Wilford Woodruff não sei se vocês sabem, mas eles 
têm algum impacto sobre o futuro da Igreja. 

John Bytheway:  25:26  Esses nomes me parecem tocar uma campainha, sim. 

Hank Smith:  25:30  Acho que é uma idéia absolutamente linda. Porque temos 
muitos ouvintes, tenho certeza, que estão passando por 
momentos difíceis, difíceis como acabamos de falar. E a 
mensagem, penso eu, disto, é que o trabalho avança, e eu 
posso realmente trazer algum futuro, o quê, oportunidade? 
Compreensão? Felicidade futura? Através de quem entra para 
substituir aqueles que caíram. Portanto, acho que é uma seção 
muito esperançosa. 

John Bytheway:  26:02  Frantz? 

Dr. Frantz Belo  26:03  Sim, eu também acho que sim. E eu amo você dizendo isso, 
porque também se trata de famílias, certo? Sabemos que estes 
homens que foram chamados, foram chamados para ir e pregar 
o evangelho, e estavam deixando para trás suas esposas e seus 
filhos. E não é que eles tivessem uma conta bancária gorda que 
pudesse tomar conta dessas mulheres. Assim, após a chegada 
da jovem família, Joseph recebeu uma revelação inédita 
instruindo Brigham que ele deveria deixar sua família 
novamente. E então, na seção 118, o Senhor está lembrando 
Brigham e os outros apóstolos que ele fornecerá. Mas então 
repare nisto. Diz: "Durante aqueles nove meses, quando os 
apóstolos se foram embora, deu provas de ser tudo menos 
descansado". Os santos do Missouri foram expulsos de suas 
casas, certo? Mais uma vez, Brigham Young estava em perigo 
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como um dos líderes mais procurados da Igreja. A família Young 
fugiu juntos, mas viajaram curtas distâncias e depois esperaram 
enquanto Brigham voltava para ajudar outros santos 
desamparados. 

Dr. Frantz Belo  27:14  Mary Anne lembrou que por... a esposa de Brigham Young... 
lembrou que quando chegaram à segurança do outro lado do 
rio Mississippi, em Illinois, ela havia mantido a casa em 11 
lugares diferentes no prazo de três meses. Ela também estava 
grávida. Então a história fala muito sobre os grandes apóstolos, 
sua fé e assim por diante, mas eles eram apoiados pelas Mary 
Annes do mundo, certo? Elas tinham mulheres maravilhosas 
que tinham fé, e aquelas mulheres trabalhavam fisicamente até 
a exaustão. Elas não estavam apenas carregando bebês neste 
momento, assim como Mary Anne, mas estavam se mudando 
de casa em casa, carregando suas coisas enquanto seu marido 
estava pregando o evangelho. Esta é a rica história de A Igreja 
de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. É a história de 
sacrifícios de mulheres que deram tanto para permitir que seu 
marido, pelo menos no Quórum dos Doze, fizesse o que 
precisava ser feito para construir um reino. E, enquanto isso, 
elas estavam tomando a maior parte da criação dos filhos e 
providenciando para eles. Assim, o Senhor diz: "Eu sustentarei a 
sua família". É significativo. 

John Bytheway:  28:37  Você disse 11 casas diferentes em três meses? 

Dr. Frantz Belo  28:41  Isso é correto. Sim. Foi isso que as Revelações em Contexto, 
historicamente, foi o que aconteceu. 

Hank Smith:  28:49  Uau. E isto é... E quando se trata de trabalho missionário e 
Brigham Young vai ser... Vai ser difícil de igualar, certo? Brigham 
vai atravessar para a Inglaterra nos próximos dois anos, ele vai 
passar muito tempo na costa leste dos Estados Unidos. Então, 
eu adoro isso. Precisamos falar sobre as Mary Annes da Igreja. 
Brigham é muito igual em sacrifício e trabalho. 

John Bytheway:  29:22  É apenas, é humilhante. Continuo pensando, acho que foi o 
Presidente Harold B. Lee que disse: "Hoje, temos o teste do 
ouro". Temos abundância. Isso nos dá idéias totalmente novas 
de coisas para reclamar". E aí, as provas físicas que eles estão 
fazendo. Como você disse, Frantz, então ela teve que mover 
seus filhos através do rio. 

Dr. Frantz Belo  29:47  Sim. 

John Bytheway:  29:47  Sem um marido lá. 
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Dr. Frantz Belo  29:49  É exatamente isso. 

John Bytheway:  29:50  Sim. Estas mulheres eram incríveis. 

Hank Smith:  29:54  Um de meus bons amigos, seu nome é Lynn. Parece que ele 
passou toda sua vida neste estande. Acho que ele chegou em 
casa fora de uma missão, e eles fizeram dele uma Autoridade 
Geral praticamente na minha mente. E você fala com sua 
esposa, Haley, e isso não é uma coisa fácil de se fazer. Nunca 
sentar ao lado de seu marido na Igreja, ter um marido ausente 
muito no domingo, e terça-feira à noite, e sábado de manhã. E 
isso é um ponto difícil para se estar dentro. Portanto, a Mary 
Annes e os Haleys lá fora, sim. Nós queremos reconhecer isso. 

John Bytheway:  30:33  Eu costumava dizer à minha esposa, quando saí para as coisas 
quando eu era bispo: "Adeus a todos, vou falar com os outros 
sobre a importância das famílias". E alguém disse uma vez: 
"Somos casados para a eternidade, mas separados para toda a 
vida". 

Hank Smith:  30:53  John, você provavelmente se lembra de eu lhe contar sobre o 
bispo que adormeceu na sua entrada, e sua esposa teve que 
bater na sua janela para acordá-lo à meia-noite. 

John Bytheway:  31:05  Eu tenho um compromisso. 

Hank Smith:  31:06  Sim. Sim. Sim. Esse é Frantz Belot. 

John Bytheway:  31:08  Sério? 

Hank Smith:  31:09  Este é Frantz Belot. Este é ele. 

John Bytheway:  31:09  Uau. 

Hank Smith:  31:12  Sim, eu já contei esta história antes. E ele disse: "Sabe, eu nunca 
estou cansado do trabalho dele, mas tenho certeza de que 
estou cansado do trabalho dele". Você se lembra de me dizer 
isso? 

Dr. Frantz Belo  31:21  Sim. Sim. 

Hank Smith:  31:21  Adormeceu no seu caminho de entrada. 

Dr. Frantz Belo  31:23  Sim, eu fiz. 
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Hank Smith:  31:23  Você disse: "Acabo de chegar em casa por ser bispo. Coloquei o 
carro no estacionamento. Apenas decidi fechar os olhos, só por 
um minuto". 

Dr. Frantz Belo  31:32  Sim. E então eu adormeci. 

Hank Smith:  31:32  Certo? E depois Brandy bateu à porta. Ele adormeceu. Era como 
meia-noite. "Você está entrando?" "Desculpe, desculpe. Acabei 
de fechar os olhos por um segundo, e isso se transformou em 
horas". 

Dr. Frantz Belo  31:44  Por um segundo, sim. 

Hank Smith:  31:45  Mas você disse: "Fico cansado em seu trabalho. Eu não me 
canso do trabalho dele". 

Dr. Frantz Belo  31:51  Sim. Isso é correto, foi o que eu disse. 

Hank Smith:  31:52  E então hoje, é como aquele dia de descanso. Um dia de 
descanso, "Nah, não exatamente. "Mas descansar das coisas 
mundanas, sim. 

John Bytheway:  32:01  Sim. 

Hank Smith:  32:02  Mas um tipo diferente de dia de descanso. Essa é uma grande 
história. Eu tenho uma filial aqui na minha entrada, portanto. 

Dr. Frantz Belo  32:10  Então, seção 119, esta é a seção do dízimo, certo? Este é o 
Senhor querendo fazer o trabalho, e ele está exigindo que os 
santos contribuam. E Ele não quer que eles fiquem mais 
endividados. E ele lhes promete que haverá bênçãos. Mas é 
uma seção maravilhosa na compreensão, eu chamo isto de 
"Economia do Senhor", que matematicamente não funciona às 
vezes, mas espiritualmente, oh minha bondade, rende todas as 
bênçãos que ele diz que vai render. Portanto, eu amo essa 
seção. O início é, mais uma vez, o primeiro versículo: "Em 
verdade, diz o Senhor, exijo que todos os seus bens excedentes 
sejam colocados nas mãos do bispo de minha igreja em Sião". 
Agora temos que entender um pouco do que está acontecendo 
aqui. Não foi uma coisa comum. Quero dizer, com certeza, em 
diferentes religiões, eles passariam o que quer que seja, para 
que você possa coletar. Exatamente, passe o prato. Mas este 
está dizendo que qualquer excedente que você tenha, você 
precisa colocá-lo nas mãos do bispo. 

Dr. Frantz Belo  33:36  Então era uma nova revelação, obviamente, mas também era 
sóbrio pensar que eu vou dar, e eu gostaria de usar meu 
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excedente para fazer outras coisas, mas agora eu estou dando 
isso à Igreja para construir o reino. O Senhor diz: "Para a 
construção na minha casa e para a fundação de Sião e para o 
sacerdócio", no versículo dois, "e para as dívidas da Presidência 
de minha Igreja". E pude ver alguns membros dizendo: "Bem, 
foram eles que se endividaram". Eu não o fiz. Então, por que 
tenho que providenciar para isso"? Para que eu pudesse ver as 
pessoas vendo isso, e talvez eu quisesse dizer algo assim e, 
espero, arrepender-me rapidamente. Mas o Senhor lhes pede 
que sejam muito abnegados, que providenciem no dízimo, mas 
novamente, como qualquer outra coisa, o que quer que o 
Senhor peça, há bênçãos que estão ligadas a isso. E acho que é 
isso que aprendemos nessa seção. Não apenas o pedido que 
pode ter sido difícil para alguns, mas também as bênçãos que 
advêm disso. 

Hank Smith:  34:47  Sim. Eu continuo voltando, John, você se lembra quando foi a 
Dra. Farnes, quase Dra. Farnes, Sherilyn Farnes, que está 
terminando seu doutorado. Ela citou Edward Partridge, e isto 
não me deixou. Tenho repetido muito na minha mente desde 
então, quando ele disse, citando: "Estou disposto a gastar e ser 
gasto na causa do meu Mestre". E o dízimo, eu acho, faz parte 
disso. Estou disposto a gastar e a ser gasto na causa de meu 
Mestre. Os dois serviram como bispo. Estando no lado íntimo 
disto, esta não é uma lei fácil de ser cumprida por alguns. Para 
algumas pessoas, é uma lei fácil de manter, certo. Para minha 
esposa, é fácil. É por isso que ela o faz. Não porque... 

John Bytheway:  35:38  Sim. E eu gostaria que todos os mandamentos fossem tão fáceis 
e matemáticos, tão fáceis de cumprir. 

Hank Smith:  35:45  Sim. 

John Bytheway:  35:45  Mas eu acho que algo que consumia muito tempo, mas que era 
realmente um refúgio da tempestade para mim, era o dízimo do 
assentamento. Onde membros fiéis que simplesmente 
cumpriam seu dever, e continuavam avançando, e alguns deles, 
era a única vez que os via anualmente, porque eles estavam lá 
fora cumprindo fielmente seu dever. O assentamento do dízimo 
foi apenas um enriquecimento, um refúgio contra a 
tempestade, estamos nesta experiência do tipo "juntos". E para 
ter pessoas... Dizia algo sobre seu testemunho de Jesus Cristo e 
tudo o mais quando o dízimo era... eles eram um par de mamas 
completas. Eu sabia que tantas outras coisas estavam bem. 
Como posso dizer isso? Estou dizendo que está tudo bem? 

Hank Smith:  36:39  Sim, eu acho que sim. 
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John Bytheway:  36:40  E assim, muitas vezes eu me encontrava com pessoas com 
muitos problemas, e isso é parte do porquê você está lá, você 
está lá para ajudar... para curar, e para encorajar, e assim por 
diante. E assim, o pagamento do dízimo foi uma coisa muito 
divertida de se encontrar com todos, e como você está, e como 
está sua família, e estou tão feliz que você esteja firme na fé, e 
continue. Portanto, não sei, quando penso nisso como bispo, 
penso no pagamento do dízimo e em como isso foi maravilhoso. 
E as coisas mudaram estruturalmente, dramaticamente, desde 
que o dízimo foi on-line. 

Dr. Frantz Belo  37:16  E John, obrigado por compartilhar isso. Esses foram alguns dos 
meus momentos mais preciosos, era para estar no dízimo. Eu 
me lembro de uma experiência singular que tive com uma irmã 
que foi no início dos anos setenta. E eu disse, Irmã Fulano de 
Tal, e ela era viúva. E eu disse: "Irmã Fulana de Tal, por que você 
está pagando o dízimo? Por que você tem sido fiel durante 
todos esses anos"? E então ela disse: "Bispo, o Senhor me deu 
tudo". Isso é tudo o que ela me disse. "O Senhor me deu tudo". 
E eu fiquei tocada por isso. Essa compreensão profunda de que 
a terra pertence ao Senhor. 

Dr. Frantz Belo  38:10  Ele nos dá fôlego. Ele nos proporciona oportunidades, com 
saúde, e em troca, nem mesmo em troca, ele nos pede para dar 
10% do nosso aumento, para fazer o quê? Para abençoar outras 
pessoas. Como se ele realmente precisasse do dinheiro, certo? É 
apenas uma gota. É insignificante para o Senhor. Mas é para 
abençoar os outros e também para nos abençoar a nós. E se eu 
puder compartilhar com vocês algo de David Bednar, da 
Conferência Geral de outubro de 2013, acho que ele o diz com 
mais eloqüência, como de costume, do que eu posso. Mas ele 
diz: "Como vivemos a lei do dízimo, muitas vezes recebemos 
bênçãos significativas, mas sutis, que nem sempre são o que 
esperamos, e facilmente podem ser ignoradas. A família", 
falando de sua família, "não tinha recebido nenhum acréscimo 
súbito ou óbvio à renda familiar. Em vez disso, um Pai Celestial 
amoroso havia concedido bênçãos simples, de maneiras 
aparentemente comuns". 

Dr. Frantz Belo  39:21  "Muitas vezes", continua Elder Bednar, "Ao ensinarmos e 
testemunharmos sobre a Lei do Dízimo, enfatizamos as bênçãos 
temporais imediatas, dramáticas e facilmente reconhecíveis que 
recebemos, e certamente tais bênçãos ocorrem. No entanto, 
algumas das diversas bênçãos que obtemos por sermos 
obedientes a este mandamento são significativas, mas sutis. 
Tais bênçãos só podem ser discernidas se estivermos ambos 
espiritualmente atentos e observadores". A Lei do Dízimo me 
ajudou pessoalmente, ter mais compaixão para com meus 
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irmãos e irmãs. Não estou falando apenas daqueles que são 
indigentes, mas também daqueles que têm riquezas. Aprendi 
através da Lei do Dízimo a ser mais compassivo para com as 
pessoas. Essa foi uma bênção espiritual que recebi. 

Hank Smith:  40:12  Como tenho ensinado o dízimo ao longo dos anos e tentando 
ajudar meus alunos a entender as bênçãos do dízimo, deparei-
me com uma pequena analogia que eu simplesmente amo. 
Então, João, você fez passeios pela Terra Santa, eu também, e 
isto é algo que compartilho quando chegamos lá fora e vemos 
tanto o Mar da Galileia quanto o Mar Morto. Visitamos os dois, 
e as pessoas conseguem ver a diferença, certo? E há uma 
grande diferença entre o Mar da Galiléia e o Mar Morto. Agora 
ambos são lindos, mas um é mais exuberante e verde, e tem 
vida nele, e o outro está bem morto. Então este foi, penso eu, 
um pastor que fez esta analogia. Ele disse: "O Mar da Galiléia e 
o Mar Morto são feitos da mesma água". Ele desce limpo e 
fresco das alturas de Hermon e das raízes dos Cedros do Líbano. 

Hank Smith:  41:18  "O Mar da Galiléia faz a beleza dessa água, porque tem uma 
saída. Ele consegue dar. Ele se reúne em suas riquezas, para que 
possa derramá-las novamente para fertilizar a planície do 
Jordão. Mas o Mar Morto, com a mesma água, faz horror, pois o 
Mar Morto não dá. Ele não tem saída. Ele consegue manter". E 
eu apenas gostei da idéia de que pagar o dízimo tornará sua 
vida mais rica, mais bonita, certo? E, como você disse, Frantz, 
não se trata de uma quantia de dinheiro. Trata-se, eu não sei, 
da beleza de dar, certo? E o Senhor quer que experimentemos a 
beleza de dar. E para mim pessoalmente, eu, e sei que nenhum 
de vocês é assim, mas preciso de um cheque com muita 
freqüência, pelo menos uma vez por mês ou uma vez por ano, 
dizendo: "Você me ama mais do que dinheiro, Hank? Vamos 
checar isto mais uma vez. Vocês me amam mais do que 
dinheiro?". 

Hank Smith:  42:19  "Sim, eu sei". "Certo. Prove-o. Você me ama mais do que 
dinheiro"? Acho que o Senhor não precisa do meu dinheiro, mas 
eu preciso desse cheque. Eu preciso disso, não sei, desse aviso 
no lugar, porque para mim, o amor ao dinheiro pode se tornar 
muito importante. E assim o Senhor diz: "Vou colocar um 
pequeno sistema para garantir que nunca se sobreponha às 
coisas". Porque o dinheiro é importante, certo? O dinheiro é 
crucial para nós e para nossa sobrevivência. Mas o homem, se 
ele se tornar nosso amor, se ele se tornar mais importante do 
que o Senhor, ele realmente destruirá vidas, destruirá 
casamentos, destruirá famílias. E assim o Senhor guardou isto, 
eu não sei. Acho que o Senhor pôs o dízimo no lugar para mim. 
Sim, o dízimo. Um momento em que o Senhor apenas diz: "Vou 
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deixar você decidir todos os meses e todos os anos se você me 
ama mais do que dinheiro". E eu tenho uma esposa que me 
ajuda a amar o Senhor mais do que o dinheiro, certo? Porque 
ela, 

John Bytheway:  43:16  Mais do que Ford F-150s. 

Hank Smith:  43:20  Oh, não fale nisso. John. 

John Bytheway:  43:23  Meu homem natural sai porque quando estou no assentamento 
do dízimo, lembro-me de uma vez ter dito que é 10%, eu 
gostaria que fosse mais, mas é 10%. Mas meu pai me escreveu 
uma carta quando eu estava em minha missão nas Filipinas, e 
ele se juntou à Igreja quando tinha 24 anos. E os missionários, 
eu acho, eles tinham lido Malachi para ele. Esta idéia de: 
"Abrirei as janelas do céu e lhe darei uma bênção, que não 
haverá espaço suficiente para recebê-la", o que é uma 
promessa surpreendente e uma promessa poética. 

John Bytheway:  43:58  E meu pai começou a pagar o dízimo como investigador, para 
testar o princípio. E eu não sabia disso até receber esta carta, 
mas ele estava pagando o dízimo enquanto investigava a igreja 
para ver se ela funcionaria. E funcionou. Nós nunca tivemos um 
Ford F-150, mas... E quero voltar ao que Frantz disse sobre esta 
mulher que disse: "O Senhor me deu tudo". Eu tinha acabado 
de ter uma referência, Gênesis 28:22: "Esta pedra, que coloquei 
para um pilar, será a casa de Deus". E de tudo o que me deres, 
eu certamente te darei o dízimo". 

Dr. Frantz Belo  44:39  Acho que isso é lindo. Outra coisa que me vem à mente é que, 
como membro da Igreja, eu me perguntei: "O que o Senhor faz 
com o dízimo", certo? Quer dizer, há milhões e milhões de 
membros, e eles contribuem fielmente com o dízimo, porque, 
como ouvimos nos últimos cinco, dez minutos mais ou menos, 
as bênçãos do dízimo são abundantes, realmente. Poderia ser 
físico, poderia ser... Mas isso nos santifica. Assim, durante a 
conversa de Elder Bednar, ele me ajudou a entender um pouco 
mais. E eu acho que seria bom para alguns da platéia entender, 
bem, o que... de um apóstolo... o que é isso? Então, se eu posso 
citar isto, ele diz: "Eu me lembro e penso em cada um de 
vocês", falando dos membros que são fiéis e pagam seu dízimo. 

Dr. Frantz Belo  45:39  Ele diz: "Cada vez que participo do conselho sobre a disposição 
do dízimo". E então ele diz: "Os líderes da igreja do Senhor 
sentem uma tremenda responsabilidade de cuidar 
adequadamente das ofertas consagradas dos membros da 
igreja". Estamos profundamente conscientes da natureza 
sagrada do ácaro da viúva". E então ele diz: "Sei por experiência 
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própria que o conselho da disposição dos dízimos está vigilante 
e cuidando do ácaro da viúva". Eu expresso meu apreço ao 
Presidente Thomas S. Monson", que era então um profeta, "e 
seu conselheiro, por sua liderança efetiva no cumprimento 
desta santa mordomia". E reconheço a voz e a mão do Senhor 
que sustentou seus servos ordenados no cumprimento do dever 
de representá-lo". Assim, nesse conselho, Elder Bednar expressa 
que há muita discussão. Onde colocamos o dinheiro que os 
membros trabalharam tanto, para construir o reino de Deus? 
Porque esse é o propósito do conselho. 

Dr. Frantz Belo  46:51  E então você pensa nos muitos templos que temos, nos muitos 
edifícios, e para manter esses edifícios e assim por diante. Assim 
todos nós participamos, de certa forma e para os assuntos 
temporais da igreja, mas também para o crescimento espiritual. 
Porque desde que os membros têm pago seu dízimo, o Senhor 
diz que será uma lei permanente para sempre, na Doutrina e 
Convênios, Seção 119, certo? Ele diz: "E esta será uma lei 
permanente para eles para sempre, diz o Senhor". Assim, no 
versículo 4. Bem, o dízimo é o que abençoa e até nos permite 
ter esta discussão hoje, por causa da Igreja continuar a 
proporcionar. E por isso estou muito grato por entender que 
isto é realmente bem administrado, e é para o bem-estar dos 
membros, e definitivamente para construir o reino de Deus. 

Hank Smith:  47:52  Frantz, acho que o conselho do qual você acabou de falar, que é 
criado na Seção 120, certo? 

Dr. Frantz Belo  47:59  Ah, sim. 

Hank Smith:  48:00  "Será disposto por um conselho, composto pela Primeira 
Presidência de minha Igreja, pelo bispo e seu conselho, e por 
meu alto conselho; e por minha própria voz para eles". Assim, 
aquele mesmo conselho do qual o Élder Bednar fazia parte, do 
qual ele disse que fazia parte, tem sido uma parte, devo dizer, e 
provavelmente ainda é, é criado aqui na Seção 120. Portanto, 
parece que o Senhor é muito cuidadoso. Ele quer que a Igreja 
seja muito cuidadosa com o ácaro da viúva. John, o que você ia 
acrescentar? 

John Bytheway:  48:28  Obrigado, estou tão feliz que você tenha falado nisso. Só posso 
imaginar o fardo que o conselho deve sentir. E parece que me 
lembro do Presidente Hinckley, em uma palestra de 
conferência, mencionando que ele manteve um ácaro de viúva 
sobre sua mesa para lembrá-lo disso. E você sabe, Frantz, como 
bispo, o que sentiu sobre as ofertas de jejum, e quando alguém 
viria e precisaria de alguma ajuda. E você foi muito orante sobre 
como faço isso e quanto faço, e quero ser tão cuidadoso com 
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esses fundos sagrados, sabe? E eu senti isso, tenho certeza que 
você sentiu isso. E estou tão grato que sinto que, uma vez que 
passei meu cheque, ou fiz meu depósito on-line ou o que quer 
que seja, sei que há um conselho que está orando por isso. O 
que fazemos com isto? E que eles estão pensando não só em 
mim, mas no ácaro da viúva. Isso é um grande conforto. I- 

Hank Smith:  49:23  Eu queria, se vocês não se importam, quero dar uma olhada 
rapidamente no versículo seis. Alguém poderia dizer: "Bem, 
qual é o problema, eu não quero pagar meu dízimo". Eu quero 
ficar com meu dinheiro. Qual é o problema?" Eu acho que o 
Senhor dá uma grande explicação. Ele diz: "Se meu povo não 
observasse esta lei", dízimo, "para mantê-la santa, e por esta lei, 
santificar a terra de Sião para mim". Portanto, acho que o 
dízimo primeiro é santificar. Ele o purificará. E faz isso por mim. 
"Para que meus estatutos e meus julgamentos sejam mantidos 
neles, para que seja santíssimo". Portanto, novamente, acho 
que o dízimo cria uma pessoa santa, uma pessoa santificada. Ele 
diz: "Se você não fizer estas coisas, se não for santificado, e não 
for santo, não será para você uma terra de Sião". 

Hank Smith:  50:11  Não é interessante que se trate de quem somos? Ambos 
trouxeram à tona a palestra "The Challenge to Become" de 
Elder Oaks, então-Elder Oaks, certo? E eu acho que o dízimo é 
uma grande parte do que vocês querem ser? E eu não quero ser 
um indivíduo cobiçoso, centrado no dinheiro. E se eu for um 
indivíduo cobiçoso e centrado no dinheiro, quando chegar a 
Zion, não será Zion para mim, certo? Não será Zion para mim 
porque eu não serei uma pessoa Zion. Por isso, acho que diria, 
se o dízimo... Pagar o dízimo é uma maneira de criar Zion em 
você mesmo. 

John Bytheway:  50:59  E para mim, ajudou muito ver meus pais, como todo mundo, 
lutarem para conseguir pagar as contas. Tanto minha mãe 
quanto meu pai trabalhavam, mas o dízimo era tão... Nunca foi 
uma decisão. Foi uma decisão tomada uma vez, e foi fácil depois 
disso. E isso foi um grande exemplo para mim. 

Hank Smith:  51:23  Sim. Eu me lembro de uma vez... 

John Bytheway:  51:25  Era um indicador do que importava, sabe? 

Hank Smith:  51:28  Lembro de uma vez o Presidente Hinckley falar sobre como, 
quando passamos por uma recessão, o dízimo realmente subiu, 
e ele ficou profundamente tocado por isso. E, em lágrimas, ele 
disse: "Há uma palavra para aquele irmãos e irmãs: fé". Isso é 
fé, certo? Que durante uma época em que a renda das pessoas 
diminuiu, o dízimo da Igreja subiu. 
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John Bytheway:  51:54  Hank e Frantz, eu estava pensando, tendo passado por esta 
pandemia, e ela ainda está passando, o Presidente Hinckley 
falou sobre aquela recessão. Quantos tiveram sua renda afetada 
por isto significativamente, e continuaram pagando o dízimo? E 
aposto que muitos testemunhos foram reforçados de dízimo, 
que as promessas do Senhor são certas e que ele cuidou de nós. 
O meu tem. Meu testemunho disso foi fortalecido, de que 
tínhamos o que precisávamos para continuar. 

Hank Smith:  52:24  Frantz, deixe-me fazer-lhe uma espécie de pergunta final aqui. 
Você se saiu incrivelmente bem com, quero dizer, esta foi uma 
série de seções. Esta é uma daquelas lições que voa de tópico 
em tópico, e você simplesmente, eu aprendi muito. Quero ouvir 
como você se sente pessoalmente, como apenas um membro 
da Igreja, estudando a restauração. Você tem um doutorado. 
Você tem uma formação educacional muito sólida, e ainda 
assim aqui você é fiel à Igreja. Acho que nossos ouvintes 
gostariam de saber mais sobre como você se sente em relação à 
Restauração. 

Dr. Frantz Belo  53:02  Obrigado, Hank. Agradeço a pergunta. A Restauração significa 
tudo para mim. E talvez um pouco de fundo. Tornei-me 
membro quando tinha 15 anos de idade. Três, quatro meses 
depois, eu faria 16 anos, mas eu tinha 15 quando me tornei 
membro. E me lembro claramente de uma noite, depois de ter 
saído com amigos, cheguei em casa e me deitei na minha cama, 
e nós, como compartilhei no início, não tínhamos muitos meios. 
Então tive a sorte, naquele dia, de estar na minha cama sozinho, 
porque éramos três pessoas que dormiam naquela cama. Mas 
eu estava olhando para o teto e pensei para mim mesmo: "É 
disso que se trata"? Eu tinha apenas 15 anos e tive aquele 
momento de maturidade, o que era raro, mas pensei: "É disso 
que se trata? Só ir brincar com os amigos, ir à escola, acordar de 
manhã, comer e ir para a cama"? 

Dr. Frantz Belo  54:07  Eu estou pensando: "Tem que haver mais do que isso". E essa 
foi uma pergunta que ficou comigo até que meu tio nos 
apresentou A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, 
e o resto é história. Portanto, sou membro há 37 anos, e sou 
grato pelos tantos documentos que foram deixados para trás, 
historicamente falando. Não apenas as escrituras, mas as 
Revelações no Contexto, a história da Igreja, os santos, os 
volumes de santos. E quando eu considero isto, eu fico como se 
não houvesse como a Igreja ter sobrevivido. Bem, não, a sério. 
Quando leio sobre os santos e o que aconteceu com o Profeta 
Joseph Smith, fico tipo, não há como essa coisa ter sobrevivido. 
E só teria que ser que a mão do Deus Todo-Poderoso estivesse 
nos detalhes, nos detalhes importantes, do crescimento de Sua 
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Igreja nestes últimos dias com um bando de indivíduos 
imperfeitos, o que inclui a mim, certo? 

Dr. Frantz Belo  55:14  Com um bando de pessoas imperfeitas tentando fazer o melhor 
de si. Portanto, a Restauração significou para mim que eu tenho 
minha família. Tenho cinco rapazes que estamos tentando 
ensinar a serem bons cidadãos, que estamos tentando ensinar a 
serem bons colaboradores ao seu redor. Isso me ajudou a 
entender que o divórcio não é realmente uma opção para nós, 
que vamos trabalhar através das coisas. Ajudou-me a ter 
esperança de poder ter o relacionamento que tenho com minha 
esposa por toda a eternidade. Ajudou-me a entender esse 
olhar, você tem muitos maus hábitos e muitas fraquezas, mas 
com o Senhor, a cada dia você pode se tornar melhor. E isso é 
reconfortante para mim. Ajudou-me a entender que tenho um 
relacionamento com meus irmãos e irmãs, independentemente 
de suas cores, da cor de suas peles, de sua filiação religiosa ou 
de sua orientação sexual. 

Dr. Frantz Belo  56:12  Ajudou-me a entender que ainda posso encontrar pontos em 
comum que todos nós somos filhos e filhas de Deus. Portanto, 
essa compreensão me ajuda a ter paz nesta vida. Não que 
minha vida seja pacífica, mas que me ajuda a ter paz na vida. À 
medida que passo por essas diferentes circunstâncias ou 
situações. É uma bênção para mim, mas vou lhes dizer, Hank e 
John, a maior bênção que recebi, sem exceção, é compreender 
que tenho um Deus, que tenho um Pai no Céu, e compreender 
que ele enviou seu Filho Unigênito para me abençoar. E que 
Jesus me amou tanto que pagou por meus pecados, e que 
continua trabalhando comigo. Não posso lhe dizer o quanto 
esse conhecimento é significativo para mim pessoalmente. Se 
isso fosse tudo que eu sabia nesta vida, teria sido suficiente, e 
sou grato por isso. 

Hank Smith:  57:22  John, outro episódio de followHIM está nos livros, e tem sido 
muito divertido. Isto tem sido apenas uma luz para mim hoje. 
Eu me sinto realmente elevado e edificado. 

John Bytheway:  57:34  Acho que nossos ouvintes amam todos os nossos convidados, e 
eu ouço isso o tempo todo. E eu acho que Frantz, vindo do Haiti, 
juntando-se à Igreja mais tarde, aos 15 anos, e sua perspectiva 
tem sido maravilhosa. As pessoas vão adorar ouvir sua 
perspectiva sobre isto, e obrigado por compartilhar este tempo. 
E algumas coisas muito pessoais sobre crescer, e ah, vai ser, 
abençoar muitas pessoas que podem se encontrar em uma 
situação semelhante. 
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Hank Smith:  58:09  Sim, absolutamente maravilhoso. Queremos agradecer ao Dr. 
Frantz Belot por estar conosco hoje. Queremos agradecer a 
todos vocês por nos ouvirem. Não poderíamos fazer isto sem 
vocês. Estamos gratos aos nossos produtores executivos, Steve 
e Shannon Sorenson e nossa equipe de produção, Jamie 
Neilson, Lisa Spice, David Perry, Kyle Nelson e Will Stoughton. E 
esperamos que todos vocês se juntem a nós em nosso próximo 
episódio de followHIM. 
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Hank Smith: 00:00 Olá, pessoal. Bem-vindos aos Favoritos do FollowHIM. O meu 
nome é Hank Smith. Estou aqui com o John Bytheway, e o Dr. 
Frantz Belot. Bem-vindos, meus amigos. 

John Bytheway:  00:11 Obrigado. 

Dr. Frantz Belot: 00:11 Obrigado, Dr. Frantz Belot. 

Hank Smith:  00:12 Sim, estamos aqui. Temos um podcast chamado FollowHIM. 
Adoraríamos que se juntassem a nós no podcast completo, mas 
este pequeno clip é o que fazemos, FollowHIM Favoritos. Para 
aqueles que só dizem: "Ei, tenho cinco minutos para vocês, 
dêem-me os vossos FollowHIM Favoritos." Então John e Frantz, 
a lição desta semana é sobre as secções 115, 116, 117, 118, 119, 
e 120 do Doctrine & Covenants. Então John, vamos começar por 
ti, qual é o teu "FollowHIM Favorito"? 

John Bytheway: 00:42 Bem, eu estou olhando para a seção 115 versículo cinco, que na 
verdade era um tema jovem há alguns anos atrás, e eu escrevi 
uma palestra que leva uma hora neste versículo porque há 
muita coisa lá dentro, mas nós não vamos usar a hora hoje. 
Apenas uma das coisas que é minha favorita nisto, é quando o 
Salvador diz, bem, o versículo inteiro é: "Em verdade, eu digo a 
todos vós que se levantem e brilhem, para que a vossa luz seja 
um padrão para as nações". E oh, eu adoraria contar-vos tudo 
isto. 

John Bytheway: 01:13 Mas a tua luz fez-me ir, espera um minuto. Eu pensei que Jesus 
disse quando ele veio para os justos no novo mundo, e eu 
pensei que Jesus disse: "Eu sou a luz do mundo" no livro de 
João, mas aqui Ele diz sua luz e no sermão no Monte em 
Mateus, eu adoraria isso, que Jesus nos deixe compartilhar um 
apelido com ele. 

John Bytheway: 01:35 Porque ele diz: "Eu sou a Luz do mundo". Mas depois ele diz, em 
Mateus: "Vós sois a luz do mundo." E isto diz, que seja a tua luz, 
oh, que nos dá a todos algo a que aspirar. Que podemos ser 
uma luz para os outros. E na terceira ne luta liga-os aos dois. "Eu 
sou a luz, que vós ireis aguentar, o que me vistes fazer." Por isso 
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estamos a tentar ser como Jesus para que a sua luz possa ser 
reflectida em nós e que a nossa possa ser um padrão para a 
nação. Por isso, adoro essa ideia. 

Hank Smith:  02:08  Essa é uma bela idéia, John. Você já saiu na lua cheia e a luz é 
bem brilhante, certo? E tudo o que a lua está a fazer é reflectir a 
luz do sol. É só isso que ela está fazendo. Ela não tem luz em si, 
mas se estiver mesmo cheia lá fora, podes ver bastante. Eu acho 
que aquele reflexo de luz que pode sair de nós quando 
enfrentamos completamente o Salvador pode realmente 
abençoar vidas. Isso é fantástico, John. 

John Bytheway:  02:33  Sim. É outra forma de dizer isso, Helen Keller que você sabe que 
é cega e surda e tudo mais, muito famosa. Se você não sabe 
quem é Helen Keller, pergunte aos seus pais, mas ela disse: 
"Quando você enfrenta o sol, as sombras do desânimo caem 
atrás de você". E eu adoro mudar S-U-N para S-O-N. Quando 
enfrentas o Filho, o Filho de Deus, as sombras caem para trás de 
ti. 

Hank Smith:  02:57  Isso é óptimo. Está bem. My FollowHIM Favorite is Doctrine & 
Covenants section 117, versículo 11. Este é um verso bastante 
brutal para um bispo, o segundo bispo da igreja, Newell K. 
Whitney. O Senhor diz que ele quer que ele se arrependa de 
suas abominações secretas, sua pequenez de alma, e ele diz 
para se levantar e ser um Bispo, não apenas no nome, mas na 
ação. 

Hank Smith:  03:31  Às vezes é difícil dizer às pessoas que amar alguém pode 
significar que você tem grandes expectativas para elas. E o 
Senhor ama o Bispo Whitney. E assim ele tem grandes 
expectativas por ele, e não desiste dele. Se reparares, ele não 
diz: "Bispo Whitney, por causa das tuas abominações e da tua 
pequenez de alma, estás fora, estamos acabados contigo." O 
Senhor não vai desistir de ti. Se estás disposto a arrepender-te e 
tentar novamente, o Senhor não desistirá de ti. 

Hank Smith:  04:03  Mas lembre-se quando pensar, cara, nós temos um Salvador 
com grandes expectativas. Isso é uma forma de amor. E assim, 
quando seus pais ou quando seus líderes da igreja, qualquer um 
tem uma grande expectativa por você. Lembre-se que 
provavelmente é porque eles te amam. E eles só não querem 
que faças coisas em nome. Eles querem que tu as faças de facto. 
Vamos tornar-nos no que estamos destinados a ser. 

John Bytheway:  04:32  E você pode imaginar como seria horrível se o Senhor tivesse 
poucas expectativas sobre você? 
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Hank Smith:  04:37  Certo. Ele diz: "Eu amo-te. Eu amo-te. Faz o que quiseres." Sim, 
amo-te. 

John Bytheway:  04:42  "Tu não és grande coisa e não vais ser grande coisa. Portanto, 
tanto faz." 

Hank Smith:  04:44  Sim, isto é muito melhor. Pois é. Sim. Eu adoro isso. John. Sim. A 
sua grande expectativa diz algo sobre nós. 

John Bytheway:  04:52  Está a afirmar para nós. Sim, está a afirmar-nos. 

Hank Smith:  04:55  Dr. Belot, diga-nos qual é o seu Favorito FollowHIM. 

Dr. Frantz Belot:  04:58  Então o meu é encontrado em Doctrine & Covenants secção 
117, é o verso logo a seguir ao seu, Hank. É o versículo 12 ou 
versículos, versículos 12 e 13, diz: "E mais uma vez, eu te soa, eu 
me lembro do meu servo Oliver Granger. Eis que em verdade 
lhe soa que o seu nome será tido em sagrada lembrança de 
geração em geração para todo o sempre", disse o Senhor. 

Dr. Frantz Belot:  05:21  Agora eu me perguntei, por que este homem seria lembrado? 
Assim, no versículo 13: "Portanto, que ele lute seriamente pela 
redenção da primeira presidência". Então, ele estava ajudando 
a primeira presidência a realizar algumas coisas: "Disse o 
Senhor. E quando ele cair", então o Senhor já sabe que Oliver 
Granger vai cair. Porque ele não disse: "E se" ele disse: "E 
quando ele cair," e eu amo isso, "Ele ressuscitará, pois o seu 
sacrifício será mais sagrado para mim do que o seu aumento", 
disse o Senhor. 

Dr. Frantz Belot:  05:54  E isso é significativo para mim porque nem tudo o que fazemos 
na vida trará sucesso ou que se sentirá bem sucedido. Mas se 
tornar o tipo de pessoa que o Senhor quer que nos tornemos, 
como Cristo, é o que o sucesso é, é quem estamos nos 
tornando. Somos mais pacientes? Somos amáveis? Somos mais 
acolhedores? Estamos mais dispostos a trabalhar no Reino de 
Deus? E mais uma vez, o Senhor diz que o sacrifício é mais 
sagrado para Ele do que o seu aumento. Então eu amo esta 
seção e aqueles dois versículos. 

Hank Smith:  06:34  Sim. Eu também gosto muito disso. A ideia do Senhor pode 
santificar os teus fracassos. Que nem tudo vai ser bem 
sucedido, mas é sobre o que te estás a tornar pelo caminho. 

John Bytheway:  06:44  Uau. Isso é muito bom. 
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Hank Smith:  06:46  Bem, queremos agradecer tanto ao John como ao Dr. Belot por 
estarem aqui e esperamos que se juntem a nós no nosso 
podcast completo. Pode obtê-lo onde quer que receba o seu 
podcast. Mas se não, esperamos que se junte a nós na próxima 
semana para outro FollowHIM Favorite. 
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