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Mostrar Notas e Transcrições 
 

Descrição geral do podcast: 
 
Siga-o: A Come, Follow Me Podcast com Hank Smith & John Bytheway 
 
Você já sentiu que a preparação para sua aula semanal "Venha, Siga-me" é insuficiente? Junte-se aos 
anfitriões Hank Smith e John Bytheway enquanto eles entrevistam especialistas para fazer seu estudo para 
o curso "Vinde, siga-me" da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias não apenas agradável, 
mas original e educacional. Se você está procurando recursos para tornar seu estudo fresco, fiel e 
divertido - não importa sua idade - então junte-se a nós todas as sextas e sábados. 
 
 
Descrições do Episódio Podcast: 
 
Parte 1:   
 
Como o sangue e o sacrifício nos altares do Antigo Testamento estão relacionados com o sacrifício de 
Jesus Cristo? Dr. João Hilton III explora a importância do serviço, do sacrifício e do dia de sábado. 
 
 
 
Parte 2: 
 
O Dr. Hilton volta e discute a importância de servir a Deus, como considerar porções difíceis das 
escrituras e como a vida de Moisés testemunha de Jesus Cristo. 
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Parte 1  
   

● 00:00 Parte 1-Dr. John Hilton III 
● 01:07 Introdução a João Hilton III 
● 05:32 Antecedentes do sacrifício de animais  
● 08:01 Altares agora e na Bíblia hebraica 
● 09:54 A Última Ceia e o novo convênio 
● 12:34 Hebreus 9:19-20 
● 15:53 A morte é um sacrifício "tudo em". 
● 18:43 Pessoas menos conhecidas que são tipos de Jesus Cristo 
● 20:43 A influência do Espírito Santo torna as pessoas melhores em todos os tipos de coisas 
● 23:33 José, o Carpinteiro, foi um dos melhores homens, "Quem já viveu"? 
● 25:39 Presidente Hinckley "sua vocação é tão importante quanto a minha". 
● 27:59 Todos têm a capacidade de criar. Citação de Elder Uchtdorf. 
● 30:27 O dia de sábado 
● 36:12 O Sábado é um dia de "dos". 
● 38:49 Os sábados de nossas vidas 
● 41:21 John Bytheway compartilha uma experiência pessoal sobre um atraso em sua vida 
● 44:43 Lazarus é uma história com um atraso 
● 47:24 Oração profética 
● 51:07 Palavras relacionadas a "arrepender-se". 
● 53:17 Fim da Parte I 

 
 

 
Parte 2 
 

● 00:00 Parte II- Dr. John Hilton III 
● 02:50 Mudando a responsabilidade 
● 03:42 Agenciamento e prestação de contas, agir ou ser agido 
● 07:04 Jesus é o único alicerce certo, qualquer outra coisa nos falhará 
● 12:44 Como essas histórias às vezes perturbadoras se encaixam no que já sabemos? 
● 14:35 A morte está mudando para uma sala de aula diferente 
● 16:59 Internalizando a Expiação 
● 17:34 Moisés comunicando-se com o Senhor, o tipo de comunhão que podemos ter 
● 20:41 O Senhor está pronto para nos abençoar e quer que o escolhamos 
● 21:17 Mais revelação dada a Moisés, a natureza de Deus 
● 24:04 O povo do Senhor é distinto 
● 28:01 Moisés como um tipo de Jesus Cristo 
● 32:25 Experiências de confiança no Senhor na demora 
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● 36:36 Tender misericórdia, o Senhor conhece cada um de nós pelo nome 
● 41:55 Fim da Parte II 
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John Hilton III nasceu em São Francisco e cresceu em Seattle. Ele serviu uma missão em Denver, e 

obteve o título de bacharel pela Universidade Brigham Young. Lá ele conheceu sua esposa Lani e eles 

têm seis filhos. Eles viveram em Boise, Boston, Miami, México, Jerusalém e China. John tem mestrado 

em Harvard e Ph.D. pela BYU, ambos em Educação. John é professor de Educação Religiosa na BYU. 

  

John publicou vários livros com o Deseret Book, incluindo Considerando a Cruz: Como o Calvário nos 

conecta com Cristo e O Fundador de Nossa Paz. Ele também é o autor do curso em vídeo e do podcast 

"Em Busca de Jesus". João adora ensinar, ler e passar tempo com sua família. Veja as últimas 

informações dele na Instagram! 

  

John Hilton III 

Professor Associado, BYU Educação Religiosa 

http://johnhiltoniii.com 

http://openedgroup.org 

http://thehiltonfamily.org 
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O Podcast Follow Him com Hank Smith e John Bytheway não é afiliado à Igreja de Jesus Cristo dos 
Santos dos Últimos Dias nem à Universidade Brigham Young. As opiniões expressas nos episódios 
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Hank Smith:   00:01   Bem-vindo a segui-lo. Um podcast semanal dedicado a ajudar 
indivíduos e famílias, com seu estudo "Venha me seguir". Eu sou 
Hank Smith. 

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

Hank Smith:   00:10   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... 

Hank Smith:   00:16   Nós o seguimos. 

Hank Smith:   00:20   Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio de "Follow Him". 
Meu nome é Hank Smith, sou seu anfitrião. Estou aqui com meu 
co-apresentador dourado, John Bytheway. Bem-vindo, John 
Bytheway. Eu o chamaria de co-apresentador do bezerro de 
ouro, mas isso é... 

John Bytheway:   00:39   Comi Golden Grahams para o café da manhã, isto...(cantando) 
então... 

Hank Smith:   00:41   Bem, podemos vê-lo. 

John Bytheway:   00:41   É apropriado. 

Hank Smith:   00:41   Posso vê-lo. É por isso que o chamei de dourado. Às vezes 
temos convidados onde estou realmente nervoso para estar 
perto deles. E às vezes recebemos convidados... Onde 
provavelmente estou muito confortável, porque somos tão 
bons amigos que eu... 

John Bytheway:   00:59   Sim. 
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Hank Smith:   00:59   Estou um pouco relaxado demais, e hoje provavelmente é um 
desses dias. Você pode dizer aos nossos ouvintes, nosso bom 
amigo que está conosco? 

John Bytheway:   01:07   John Hilton está aqui hoje, e eu costumava me sentir 
confortável com ele. E depois li sua biografia, e as coisas que ele 
faz que são como: "Ei, acho que vou aprender chinês". E então 
ele faz isso, e eu penso: "Uau, esse cara é incrível". 

John Bytheway:   01:20   Então, vou ler a biografia, mas você e eu, Hank, ambos sabemos 
que ele é uma pessoa extraordinária. John Hilton, o terceiro 
nasceu em São Francisco, cresceu em Seattle; serviu em uma 
missão em Denver. Ele recebeu o bacharelado da Universidade 
Brigham Young. Enquanto estava lá, conheceu sua esposa 
Lonnie. Eles têm seis filhos. Eles viveram em Boise, Boston, 
Miami, México, Jerusalém e China. John tem um mestrado em 
Harvard. É divertido dizer que, você sabe, eu tenho, espere, 
você não pronuncia isso diferente? Ele tem um mestrado de 
Harvard e um doutorado da BYU, ambos em educação. Ele é 
professor de educação religiosa na BYU. E como nossos ouvintes 
provavelmente sabem, ele já publicou vários livros com Deseret 
Book, incluindo Considerando a Cruz, do qual falamos antes em 
nosso podcast, como Calvário nos conecta com Cristo e ele é o 
autor do curso em vídeo e do podcast Seeking Jesus. E ele adora 
ensinar, ler e passar tempo com sua família. 

John Bytheway:   02:19   Estamos emocionados por ter nosso amigo John Hilton de volta 
conosco novamente. 

John Hilton:   02:23   Obrigado, é tão bom estar aqui. 

Hank Smith:   02:24   Estou entusiasmado em olhar para cima, Procurando Jesus. 
John, teremos que usar nosso Google e nosso polegar e 
procurar John Hilton. 

John Bytheway:   02:31   Sim. 

Hank Smith:   02:31   Em busca de Jesus. 

John Hilton:   02:32   Começou há apenas alguns meses. Você pode encontrá-lo no 
YouTube ou onde quer que você ouça podcasts. E a idéia é 
qualquer que seja o livro da Escritura, acho que é especialmente 
verdade com o Antigo Testamento, às vezes é fácil perder o 
foco em Jesus Cristo. Há todo tipo de histórias interessantes e 
coisas que estão acontecendo. Portanto, o propósito desta aula 
em vídeo que estou fazendo é realmente nos centrar em Jesus 
Cristo e encontrar maneiras de nos concentrarmos nele 
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especificamente, ao invés do tipo de igreja em geral ou 
escrituras em geral, mas realmente focar em Jesus. 

Hank Smith:   02:59   Isso é fantástico. 

John Bytheway:   03:00   Estou feliz que você tenha dito que John, em minha própria ala, 
tem sido realmente divertido tentar se concentrar em encontrar 
o Salvador nestas histórias do Antigo Testamento. Há grandes 
personagens, famílias e histórias no Antigo Testamento, mas 
encontrar tipos, sombras e profecias de Cristo nestes capítulos. 
E eu sei que você vai nos ajudar a fazer isso hoje. 

Hank Smith:   03:19   Para aqueles que estão ouvindo, que pensariam: "Cara, quando 
você lê sua biografia, quando você vê sua foto, quando você vê 
sua incrível família, apenas pense que este cara está acima de 
todos nós", mas, ele não está. Ele muitas vezes desce ao meu 
nível e fala comigo e me pega. John, no ano passado, você sabe 
que meu irmão faleceu. Meu pai faleceu, e John Hilton veio a 
minha casa nas duas vezes. Mas você se lembra disso? Você 
apareceu na minha garagem lá eu estou sentado lá no meu 
spandex porque eu acabei de andar de bicicleta. Ele 
simplesmente veio e sentou-se comigo. Ele é muito, muito bom. 
Ele vive o que acredita e eu estou muito animada. Hoje vamos 
estudar o Exodus, certo? 

John Bytheway:   04:03   Sim. 

John Hilton:   04:04   Na verdade, este é um dos exemplos realmente interessantes 
do que você estava falando, John, onde há tantas histórias 
legais que poderíamos explorar. Vamos ver bezerros de ouro e 
pessoas jogando sangue umas nas outras. E é realmente fácil 
ser, uau, isto é, isto é selvagem, mas é uma grande chance de 
nos centrarmos em Jesus. Na verdade, se você não se importa, 
pouco antes de começarmos, quero compartilhar uma citação 
de Chad Webb. 

John Hilton:   04:26   Chad Webb, para aqueles que não sabem, ele é o administrador 
do programa do Seminário e Instituto. E ele é um dos meus 
heróis. Ele deu uma palestra realmente influente. Podemos 
colocá-lo nas notas do programa sobre o Salvador e focalizá-lo 
ao ensinar. Portanto, deixe-me ler esta citação dele. Ele disse: 
"A maneira mais importante pela qual podemos ajudar a 
aumentar a fé na geração crescente é colocar Jesus Cristo mais 
plenamente no centro de nosso ensino e aprendizado, ajudando 
nossos alunos a conhecê-lo, a aprender com ele e a se esforçar 
conscientemente para se tornar como ele. Todos os dias. 
Devemos falar de Cristo, regozijar-nos em Cristo e pregar a 
Cristo. Não há nada que possamos fazer para abençoar nossos 
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alunos, e eu acrescentaria nossos filhos, nossos netos, mais do 
que ajudá-los a conhecer Jesus Cristo. Devemos ajudá-los a 
amá-lo, segui-lo e, intencionalmente, esforçar-nos para ser 
como ele". 

John Hilton:   05:20   E essa é uma das minhas esperanças hoje, e vamos vê-la logo de 
cara enquanto mergulhamos no Êxodo 24 é que podemos nos 
concentrar em Jesus Cristo e vê-lo lá. 

Hank Smith:   05:29   Maravilhoso. Vamos começar. Estou certo de que todos estão 
entusiasmados. 

John Hilton:   05:32   Nos capítulos anteriores que estivemos em Moisés, recebemos 
os 10 mandamentos. Ele tem aprendido algumas das leis 
específicas e ele vem e vai lê-las para ouvir o povo. No versículo 
três, o povo diz "todas as palavras que o Senhor falou, nós 
faremos". E então Moisés escreve as palavras e ele constrói um 
altar. E isso é apenas uma coisa muito simples pela qual 
podemos simplesmente deslizar rapidamente. Oh, ótimo. Ele 
construiu um altar. Muita gente constrói. Na verdade, já vimos 
Noé construir um altar, Abraão, Isaac, Jacó construir um altar. E 
nos lembramos que depois que Adão e Eva foram expulsos do 
jardim do Éden, eles construíram um altar e um anjo lhes disse 
especificamente que isto era uma semelhança do sacrifício do 
único filho de Deus. Assim, já na construção de um altar, 
estamos começando a ver algumas semelhanças com Jesus 
Cristo. 

John Hilton:   06:19   Agora, esta próxima parte é, se você estiver ouvindo com 
crianças, talvez precise baixar o volume porque vamos 
compartilhar uma história que não é contada na primária. 
Então, eles matam alguns bois para sacrificá-los. E então não 
estou inventando isso, versículo seis, Moisés pegou metade do 
sangue e o colocou em bacias e metade do sangue que ele 
coloca no altar. E então ele vai pegar o sangue que colocou na 
tigela e o joga sobre o povo. Esta é uma cena bastante gráfica. 
Você não vê muitas fotos disto no kit de arte evangélica. 

John Hilton:   06:48   Então Moisés está jogando sangue sobre o povo. E então ele 
diz, no versículo oito: "Eis o sangue do pacto". Então note que 
isto, o animal foi sacrificado à semelhança de Cristo, metade do 
sangue foi colocado sobre o altar e agora metade do sangue é 
colocado sobre o povo, o altar representando Deus dizendo 
agora que este é um verdadeiro pacto que você está fazendo 
com Deus, dizendo que nós seguiremos. E tenha em mente essa 
frase o sangue do pacto, porque vamos voltar a isso em apenas 
um minuto. 
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Hank Smith:   07:20   Eu tenho quatro meninos. Por isso soa um pouco como a minha 
casa, a idéia de sangue indo para todos os lados, direto para as 
pessoas. Mas não acho que tenha sido tão espiritual, talvez 
como, como isto foi. 

John Hilton:   07:33   Espero que as crianças não estejam jogando sangue umas nas 
outras. Oh, 

Hank Smith:   07:38   Já lhe disse no outro dia, um dos meus gêmeos baixou um cabo 
de extensão, bem em cima do outro e nós estávamos na sala de 
emergência. 

John Hilton:   07:46   Oh, uau. 

Hank Smith:   07:47   Porque os dois dentes foram [inaudível 00:07:51] 

John Hilton:   07:50   Você está falando sério? 

Hank Smith:   07:51   Sim. Bem dentro de seu crânio. Sim. Um menino aparece 
coberto de sangue. O outro aparece: "Acho que eu o matei". 
Certo. Foi... De qualquer forma. Certo. Desculpe. Onde estamos 
indo agora? 

John Hilton:   08:01   Uma coisa eu vou dizer sobre o altar bem rápido. Hoje não 
pensamos tanto no altar talvez porque em nossas capelas não 
temos altares, mas lembre-se que frente e centro em uma sala 
de dotações é um altar. E em uma sala de selagem, no centro, 
está um altar. Portanto, essa representação de Jesus Cristo é 
realmente central nas ordenanças do templo. Por isso, penso 
que ao passarmos pelo Antigo Testamento, é ótimo nos 
concentrarmos nestes diferentes altares que são construídos e 
pensar em Jesus Cristo ali. 

John Bytheway:   08:29   Eu sempre pensei na mesa sacramental como uma espécie de 
coisa dupla. É uma mesa de comunhão como a última ceia, mas 
o que estamos lembrando, o corpo e o sangue de Cristo. E 
sempre pensei em um sacerdote ao lado de um altar ali, um 
sacerdote do sacerdócio Aarônico ao lado de um altar. Será isso 
apropriado? Porque eu penso na mesa sacramental, como um 
altar também é onde eu me lembro do sacrifício. 

John Hilton:   08:51   Acho que essa é uma ótima maneira de considerar isso 
também. 

Hank Smith:   08:54   John, para alguns de nossos ouvintes que talvez estejam 
passando pelo Antigo Testamento pela primeira vez, é melhor 
se acostumarem com sangue e altares, certo? 
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John Bytheway:   09:02   Sim. 

Hank Smith:   09:02   Pelo menos por um tempo. 

John Hilton:   09:03   E talvez possamos falar um pouco sobre o porquê do sangue e 
dos altares, então, para nós, isto é tão gráfico e estamos 
pensando, oh, isto é uma coisa terrível, mas vamos destacar 
algumas conexões posteriores que realmente nos ajudarão a 
ver Jesus fortemente aqui. Por isso, se for o caso, vamos apenas 
colocar esta história em pausa. Então Moisés jogou o sangue 
sobre o povo e disse: "Eis o sangue do pacto". Bem, se 
saltarmos adiante várias centenas de anos e formos para o livro 
de Jeremias. Jeremias é um profeta que é contemporâneo de 
Leí. Ambos estão pregando por volta de 600 AC e em Jeremias 
capítulo 31 versículo 31, o Senhor diz: "Eis que vêm os dias em 
que farei um novo pacto com a casa de Israel". Não de acordo 
com o pacto que fiz com seus pais no dia em que os tirei da mão 
para trazê-los para fora da terra do Egito, pacto que eles 
quebram". 

John Hilton:   09:54   Então há um velho a que ele se refere, que é do que estamos 
falando aqui no Êxodo 24. E então Jeremias diz que vai haver 
um novo pacto no futuro. Portanto, agora vamos saltar mais 
600 anos e voltar ao capítulo 26 de Mateus. Agora é a última 
ceia. E Jesus diz, enquanto comiam, tomou o pão, abençoou-o, 
partiu-o e deu-o aos discípulos e disse: "Tomai o pão". Este é o 
meu corpo". E tomou o cálice e deu graças e deu-lhes dizendo: 
"Bebei tudo, pois este é o meu sangue do Novo Testamento". E 
lembre-se que essa palavra Testamento também pode ser 
traduzida como pacto. Portanto, este é o meu sangue do novo 
pacto, que é derramado por muitos. Acho que isso é realmente 
poderoso. Há um velho pacto feito com sangue aqui no Êxodo 
24, diz Jeremias, bem, eles quebraram esse, mas um novo está 
chegando. 

John Hilton:   10:47   E então Jesus diz: "Este é o novo pacto. O novo pacto é o meu 
sangue, que será derramado por vocês. Portanto, o que 
estamos lendo aqui no Êxodo 24 tem uma conexão direta com o 
sacramento, João, do qual você estava falando e com Jesus 
Cristo. E enquanto para nós pensar em sangue é um pouco 
macabro. O apóstolo Pedro escreveu: "Você não foi redimido 
com coisas corruptíveis como prata e ouro, mas com o sangue 
precioso de Jesus Cristo". E acho que isso é realmente poderoso 
para ver uma conexão entre o sangue do pacto, o velho pacto, e 
agora o sangue do novo pacto que Jesus está criando. 
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Hank Smith:   11:25   Então, ao passarmos pelo Êxodo e nos depararmos com altares 
em sangue, estarmos pensando em Jesus, nos concentrarmos, 
voltarmos ao sangue de Cristo. Eu amo isso. 

John Hilton:   11:36   Parece que Moisés está escrevendo algumas das coisas que 
foram ditas nos Êxodos 19 e 20, mas ele não o faz, não são as 
duas tábuas. As duas tábuas estão surgindo em um próximo 
capítulo, mas aparentemente Moisés escreveu algumas outras 
coisas que ele está se referindo como o livro do pacto. 

Hank Smith:   11:54   Certo. Os 10 mandamentos, certo. Que acabamos de receber. 
Eu gosto disso. E, a propósito, não é tão diferente de nossos 
dias. Você tem um, você tem um líder espiritual lá em cima, 
lendo mandamentos e todos concordando em cumprir esses 
mandamentos, certo? É, você vê isto no Livro de Mórmon, e 
você vê isto quase como se fosse uma assembléia solene do tipo 
conferência geral. 

John Hilton:   12:18   Se você quisesse acrescentar no templo, você tem a mesma 
idéia, ler mandamentos, fazer convênios, há uma presença no 
altar, então você está certo. Talvez haja mais semelhanças do 
que pensamos. Nós não sacrificamos animais, mas ainda há 
algumas correspondências. 

Hank Smith:   12:32   Então John, o que vamos fazer a seguir? 

John Hilton:   12:34   Portanto, antes de deixarmos isto, quero apenas pegar mais 
uma passagem do Novo Testamento que amarra tudo junto, 
realmente explicitamente o que temos falado. Assim, no 
capítulo nove de Hebreus, ele vai fazer uma conexão direta de 
volta ao Êxodo 24. Diz: "Quando cada mandamento foi dito a 
todo o povo por Moisés, de acordo com a lei, ele tomou o 
sangue dos bezerros e aspergiu todo o povo, dizendo 'este é o 
sangue do pacto'". E então diz: "Cristo apareceu de uma vez por 
todas no final dos tempos, para remover o pecado pelo 
sacrifício de si mesmo em Cristo, tendo sido oferecido uma vez 
para suportar os pecados de muitos aparecerá uma segunda vez 
para salvar aqueles que estão ansiosamente esperando por 
ele". E eu amo esta idéia, aqueles que estão ansiosamente 
esperando por ele, o sacrifício vai fazer efeito o sangue do novo 
pacto que Cristo derramou". 

Hank Smith:   13:25   Isso é hebraico. O que foi isso, John? 

John Hilton:   13:27   Esse é o capítulo nove de Hebreus. Vimos os versículos 19 e 20. 
Esse é o que nos liga de volta ao Êxodo 24 e aos versículos 26 a 
28. 
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John Bytheway:   13:35   Você citou Peter, qual foi essa referência? 

John Hilton:   13:38   Sim, esse foi o primeiro capítulo de Pedro um versículos 18 e 19. 
E para alguns de nossos ouvintes que estão acompanhando, eu 
estou meio que virando para frente e para trás entre a versão 
King James e também usei a nova versão padrão revisada. Você 
provavelmente se lembrou, eu não sei, há alguns meses, que a 
igreja mudou sua política que dizia especificamente para uso 
pessoal e acadêmico, usando outras versões da Bíblia pode ser 
útil. Portanto, às vezes eu utilizo a nova versão padrão revisada. 
Portanto, se alguém está pensando: "Eu não estou bem lá", eu 
tenho apenas uma versão diferente. 

Hank Smith:   14:07   Sim. Isso é e você pode obter a maior parte disso gratuitamente 
online. 

John Hilton:   14:11   Sim. Há... 

Hank Smith:   14:12   Muitos lugares onde você pode obtê-los. 

John Bytheway:   14:13   Posso acrescentar algo que sempre gostei de Gênesis 45:24. 
José manda os irmãos de volta para ir buscar Jacó e diz: "Vede 
que não vos deixeis cair pelo caminho". E eu gostei porque diz, 
parece que ele está me dizendo para não cair, veja se você não 
cai pelo caminho, mas na NVI diz "não brigue no caminho de 
casa". E isso me fez pensar, você pode imaginar a conversa no 
caminho de casa? Quem vai dizer ao pai que nós mentimos? 
Quem vai dizer ao pai que matamos Joseph e que todos estes 
anos ele tem estado de luto. Você consegue imaginar a briga? 
Não é de se admirar que Joseph tenha dito para tentarmos nos 
manter unidos em seu caminho. Para mim isso foi um, whoa. E 
quem disse ao papai? E isso vai direto ao assunto, que o Jacob é 
do tipo: "oh bom". Oh cara, que conversa deve ter sido essa. 

John Hilton:   15:03   Este é um bom exemplo de como, às vezes, apenas ter uma 
tradução diferente pode despertar em sua mente um 
pensamento diferente que talvez você nunca tenha encontrado 
antes. Uma outra coisa antes de encerrarmos o Êxodo 24, 
recentemente, fiquei curioso sobre essa idéia de derramamento 
de sangue, porque essa é uma frase que aparece com 
freqüência ao longo das escrituras. Acabamos de lê-la em 
Mateus 26, Jesus a usa na última ceia e nas orações 
sacramentais. Falamos também de nos lembrarmos do sangue, 
que foi derramado por nós. Então eu pesquisei algumas 
centenas de meus alunos e disse: "Quando você pensa no 
derramamento de sangue, em que evento você pensa"? E uma 
grande maioria disse Gethsemane. E eu definitivamente, não 
estou minimizando a importância do Getsêmani, mas na 
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verdade, quando as escrituras falam do derramamento de 
sangue, é uma referência à morte. Aqui no Êxodo 24, eles não 
fizeram sangrar alguns bois para obter sangue. 

John Hilton:   15:53   Eles mataram os bois. E, para mim, há algum poder espiritual 
em lembrar que o derramamento de sangue é a morte, porque 
é um sacrifício total. Quando Jesus derramou seu sangue por 
nós, foi a sua morte. É a isso que as escrituras se referem e 
assim quando ele diz em Doutrina e Convênios 27: "Quando 
tomares este sacramento, lembra-te do derramamento do meu 
sangue". Ele está dizendo, pense na minha morte quando você 
tomar o sacramento. E pelo menos para muitos dos meus 
alunos da BYU, isso foi uma espécie de expansão da mente 
porque eles disseram, eu penso muito exclusivamente no 
Getsêmani durante o sacramento. E não estou dizendo que 
você não deve pensar no Getsêmani durante o sacramento, mas 
para muitos, tem sido uma experiência poderosa considerar 
tanto o Getsêmani quanto o Calvário durante o sacramento e 
lembrar especificamente o sangue que foi derramado por nós e 
o sacrifício do Salvador. 

John Bytheway:   16:42   É Hebreus 9 também que diz "Sem o derramamento de sangue, 
não há remissão de pecados"? E eu penso quão significativo, 
como você disse, João, na oração, sobre o vinho ou a água, este 
muito importante, que foi derramado por eles, que ele morreu 
por nós, que foi derramado por eles. Eu amo essa pequena 
parte. É significativa porque está incluída na oração. 

John Hilton:   17:05   E se você explorar através das escrituras, você descobre que 
toda vez que há uma definição explícita de derramamento de 
sangue, essa frase sempre se refere à morte. Foi assim que 
Joseph Smith sempre se referiu a ela. Não é sangramento, é 
morte. Assim, no final do Êxodo 24, Moisés vai até o Sinai para 
receber uma série de revelações do Senhor. E nós recebemos 
essas revelações no Êxodo 25 até o 30. E alguns de nossos 
ouvintes devem ter notado que pulamos esses capítulos na 
semana "Venha, Siga-me". E acho que a razão para isso é o que 
vamos ler no Êxodo 25 a 30 é muito semelhante ao Êxodo 35 a 
40. E isso vai fazer parte de nossas leituras para a próxima 
semana. Portanto, por enquanto, vamos apenas adiar nossa 
discussão sobre o Êxodo 25 até o 30. Então retomamos em 
Êxodo, capítulo 31, Moisés ainda está no Sinai. 

John Hilton:   17:51   Ele ainda está conversando com o Senhor e há um princípio 
muito legal bem na frente porque o Senhor vai falar sobre duas 
pessoas das quais você provavelmente nunca ouviu falar. 
Portanto, se dermos uma olhada aqui, este é o versículo 31. "O 
Senhor falou com Moisés". Eu chamei pelo nome Bezalel. Eu o 
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enchi com o espírito de Deus na sabedoria e no entendimento, 
no conhecimento e em todo tipo de obra, para engendrar 
trabalhos de corte para trabalhar em ouro, prata e latão no 
corte de pedras". Portanto, este tipo, Bezalel será um jogador-
chave na construção do tabernáculo, mas não é o único. Se 
continuarmos dizendo "Eis que eu dei com ele Oholiab, e no 
coração de todos os sábios de coração, pus sabedoria para que 
façam tudo o que eu te ordenei". A estes capítulos de 25 a 30 
são dadas as instruções para a construção do tabernáculo e 
várias outras coisas que o acompanham. 

John Hilton:   18:42   E agora o Senhor nomeia Bezalel, Oholiab, e muitas outras 
pessoas que vão ajudar neste trabalho. E nos capítulos 
seguintes, eles vão aparecer com freqüência, e há tanto que 
podemos aprender com estes personagens menos conhecidos. 
Para um deles, eles são tipos de Cristo, Jesus Cristo. Um de seus 
títulos é o criador e Bezalel e Oholiab vão agora fazer estas 
criações. Se saltássemos para o capítulo 36 do Êxodo, versículo 
dois, diz Moisés chamado Bezalel e Oholiab e toda pessoa sábia 
de coração em cujo coração o Senhor tinha colocado sabedoria. 
Até mesmo todas as pessoas cujo coração as agitava para vir ao 
trabalho para fazê-lo. E eu adoro que não sejam apenas as 
pessoas que Deus chamou especificamente pelo nome, Bezalel 
e Oholiab, mas qualquer um, se o Senhor estava colocando em 
seu coração para vir e ajudar no tabernáculo, você foi chamado 
para o trabalho, lembra-me a Doutrina e os Convênios, certo? 

John Hilton:   19:33   Se você tem desejos de servir, é chamado para o trabalho. Uma 
das coisas que aprenderemos é que Bezalel e Oholiab e aqueles 
que estão trabalhando com eles fazem roupas para aqueles que 
estarão oficiando no tabernáculo. E essa roupa é, em muitos 
aspectos, semelhante à roupa do templo que temos Oholiab vai 
fazer um pequeno letreiro que diz "Santidade ao Senhor", que 
hoje vemos algo semelhante nos templos. E por isso acho muito 
legal que se você foi ao templo recentemente, você 
provavelmente estava conectado com Bezalel e Oholiab, 
enquanto você colocava suas roupas do templo ou adorava e 
via uma frase santidade para o Senhor, mas você nunca pensou 
em Bezalel e Oholiab. 

John Hilton:   20:09   Eles estão um pouco na linha daquelas pessoas como Sam ou 
Shiblon, onde eles estão um pouco menos em seu próprio 
caráter. Eles não têm muito tempo de tela, mas são uma grande 
parte do trabalho do Senhor. E eu acho que essa é uma 
mensagem realmente esperançosa para todos nós que 
podemos sentir que, oh, alguém sabe o que estamos fazendo? 
Bem, provavelmente não. E nós não sabemos o que Bezalel e 
Oholiab fizeram, mas isso fez uma grande diferença. 
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John Bytheway:   20:30   É como a linha "não menos útil" do Livro de Mórmon. 

John Hilton:   20:33   "Helaman e seus irmãos não eram menos úteis". 

John Bytheway:   20:36   Sim. 

John Hilton:   20:37   Capitão-Chefe Moroni, ele é bastante impressionante. Ele é 
você sabe, ganhando batalhas, mas... 

John Bytheway:   20:40   Sim, Teancum não estava com uma inteligência atrás. Sim, 
Teancum não estava atrás. 

Hank Smith:   20:43   O versículo três é um ótimo lugar para se falar sobre a influência 
do Espírito Santo. Eu o enchi com o espírito de Deus, sabedoria, 
compreensão, conhecimento, e gosto disso, em todo tipo de 
trabalho. Então meu pai costumava dizer, ele era um 
profissional de golfe, e ele dizia, eu jogo melhor golfe quando 
leio minhas escrituras. E eu sempre achei isso muito estranho, 
certo? Porque em nenhuma parte das escrituras ele fala sobre a 
armadilha de areia no 11 e, mas ele acreditava nesta idéia de 
que o espírito não se trata apenas de coisas religiosas. 
Pensamos no Espírito de Deus, pensamos, oh, ele pode orar 
muito bem, ou ele é um bom missionário ou, mas esta idéia de 
todo tipo de trabalho, o espírito pode preencher seu trabalho 
como engenheiro ou como professor ou como encanador, 
certo? O Espírito Santo pode ser parte de seu trabalho. 

John Bytheway:   21:34   Hank, isso também me lembra de algo que é importante para o 
novo programa infantil e juvenil é o versículo de Lucas 2:52 que 
fala de Jesus aumentando em sabedoria, em estatura e em 
favor de Deus, e em favor do homem e todas essas áreas são 
afetadas quando temos o espírito. Este é um bom ponto. 

John Hilton:   21:51   E quero destacar também, que às vezes você pode não ter um 
certo talento. Talvez você sinta, bem, que o espírito não me 
encheu de um talento de arte. Portanto, acho que não vou ser 
capaz de contribuir. Adoro como o verso realmente diz "todos 
aqueles cujo coração o agitou para vir ao trabalho para fazê-lo 
foi chamado". Portanto, não é preciso ter habilidades loucas. Às 
vezes, o Espírito Santo simplesmente o abençoará. Quando você 
se levantar e começar a trabalhar, seus talentos serão 
ampliados. E eu serei honesto. Eu reprovei na arte no sexto ano. 
Portanto, provavelmente Bezalel e Oholiab provavelmente não 
me queriam na equipe deles. 

Hank Smith:   22:23   Era preciso ser muito ruim para um professor da sexta série 
para dizer que está pronto. 
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John Hilton:   22:27   Mas isso não é triste, é uma história verdadeira. Então você 
pode se sentir como: "oh, eu não tenho as capacidades 
naturais", mas o Senhor pode magnificar o que quer que você 
tenha quando é chamado para o trabalho. E às vezes é um 
autochamado onde você se sente inspirado a simplesmente ir e 
contribuir. Eu não penso, quero dizer, apenas pense neste 
podcast. Vocês criaram este podcast e entre Irmão e Irmã 
Sorensen e seus talentos e outros, vocês foram chamados para 
o trabalho, mas isto não foi algo que vocês acordaram uma 
manhã e disseram: "vamos fazer isto acontecer". Como você 
tinha desejos de servir, veio a ser. 

Hank Smith:   23:01   Como podemos ajudar aqueles que não estão na frente? 
Porque às vezes é como, bem, Moisés recebe todo o tempo da 
tela. E aqui você destacou algumas pessoas que estão fazendo 
um trabalho incrível, me faz lembrar os santos dos últimos dias 
que construíram o templo de Salt Lake, que trabalharam em 
maçanetas de porta que provavelmente nunca seriam vistas. 
Todos os detalhes estavam lá. Se estou em uma dessas 
chamadas, como posso ajudar-me a ver que não se trata de 
estar na frente. Trata-se de estar perto do Senhor e de estar 
cheio do Espírito. 

John Bytheway:   23:33   Quando você diz isso, Hank, o que eu penso é no sermão do 
Monte, quantas vezes Jesus repetiu que o Senhor o veria em 
segredo te recompensará abertamente. E há algo maravilhoso 
em fazer coisas que não estão na frente e saber que o Senhor 
viu que talvez ninguém mais o tenha feito. E outra coisa em que 
eu pensei quando você estava fazendo a pergunta foi o Élder 
Jeffrey R. Holland que deu uma palestra. Acho que se chamava 
Always Remember Him, e ele fez uma espécie de lista de coisas 
que podemos lembrar sobre o Salvador durante o sacramento. 
E ele fez esta afirmação maravilhosa sobre se você já se sentiu, 
e eu estou parafraseando, desconhecido ou invisível no que 
você está fazendo, assim fez um dos melhores homens que já 
viveu. E ele falou de José, o padrasto de Jesus. E eu pensei, uau, 
que ótima maneira, porque sabemos relativamente pouco 
sobre José, mas o Élder Holland o chamou de um dos melhores 
homens que já viveu. 

John Hilton:   24:23   E às vezes, talvez as coisas de que estamos falando sejam mais 
fáceis de dizer do que de fato de fazer ou sentir. Mas quanto 
mais podemos realmente nos concentrar em Jesus, não se trata 
de Moisés receber os 10 mandamentos. Trata-se de Jesus se 
conectar com o povo. Não se trata de quem construiu a melhor 
maçaneta no templo. Trata-se de estar no templo, de conectar-
se com Jesus Cristo. E assim eu me lembro em uma de minhas 
chamadas, eu costumava servir como o funcionário da estaca e 
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eu era, estava meio que no escritório processando cheques, e 
honestamente me sentia um pouco entediado às vezes. E uma 
vez eu estava processando um cheque para o acampamento de 
meninas para o ônibus, para levar as jovens ao acampamento 
de meninas. E eu preferia estar falando no acampamento de 
meninas. Eu tinha alguns talentos únicos. Eu preferia estar 
fazendo algo assim. 

John Hilton:   25:00   Por que eu estou aqui? É como passar um pequeno cheque. E, 
de repente, esta impressão me veio do Espírito Santo. John, se 
você não passar este cheque, elas não vão ao acampamento 
feminino. Se elas não forem ao acampamento feminino, 
algumas pessoas podem não ganhar um testemunho que as 
leve ao templo. Você não está em um escritório, passando um 
cheque. Vocês estão ajudando as pessoas a ir ao templo e a 
fazer convênios sagrados. E para mim, isso foi um refrão tão 
grande que qualquer que seja o chamado da minha igreja, se 
bem me lembro, não estou dando Cheerios a uma criança no 
berçário, estou ajudando a preparar esta criança para se 
conectar com Jesus Cristo através de convênios. Então, 
qualquer que seja o chamado ou onde quer que eu esteja 
servindo, terá uma sensação totalmente diferente. 

Hank Smith:   25:39   Vou pegar uma citação de volta dos anos 1900. Alguns de 
nossos ouvintes se lembram dos anos 1900. Este é o Presidente 
Gordon B. Hinkley. Eu posso ouvir sua voz quando leio suas 
palavras, mas ele disse esta citação. "Agora meus irmãos e 
irmãs, para concluir, quero deixar com vocês um pensamento, 
que espero que vocês nunca esqueçam. A igreja não pertence a 
seu presidente. Sua cabeça é o Senhor Jesus Cristo, cujo nome 
cada um de nós tomou sobre si. Estamos todos juntos nesta 
grande empreitada. Estamos aqui para ajudar nosso pai em seu 
trabalho e glória para levar adiante a imortalidade e a vida 
eterna do homem. Sua obrigação é tão séria em sua esfera de 
responsabilidade quanto é minha obrigação em minha esfera. 
Nenhum chamado nesta igreja é de pouca ou nenhuma 
conseqüência. Todos nós, na busca de nosso dever, tocamos a 
vida dos outros. 

Hank Smith:   26:30   A cada um de nós, em nossas respectivas responsabilidades, o 
Senhor disse: Sede fiéis, permanecei no cargo, que vos nomeei. 
Succorrai os fracos, levantai as mãos que pendem para baixo e 
fortalecei os joelhos débeis". Mais tarde, estamos no mês de 
abril de 95. Ele diz: "Você tem uma oportunidade tão grande de 
satisfação no cumprimento de seu dever, como eu tenho no 
meu". O progresso deste trabalho será determinado por nossos 
esforços conjuntos". Só me lembro dele dizer que "sua 
responsabilidade é tão importante em sua esfera quanto na 
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minha", e me lembro de sentar ali indo realmente, porque você 
parece ter muita responsabilidade e obrigação, mas, eu me 
lembro disso. Ele nos disse para nunca esquecer. E isso me veio 
à mente. 

John Bytheway:   27:15   Eu também me lembro disso. Só me lembro de dizer: "Uau. Ele, 
o Presidente Hinkley vê sua vocação assim como esta é a minha 
vocação". Qual é a sua vocação? E a sua é igualmente 
importante", e lembro-me disso, Hank, estou feliz que você 
tenha falado nisso. 

Hank Smith:   27:31   John, isto é muito bom, que vamos destacar, não posso nem 
dizer, dizer os nomes deles novamente para mim? 

John Hilton:   27:37   Bem, e você nunca sabe com alguns destes nomes do Antigo 
Testamento Bezalel e Oholiab é como os estou dizendo hoje. 

Hank Smith:   27:42   Bezalel e Oholiab estes são nomes importantes. 

John Hilton:   27:44   Essa é uma das coisas. E vou jogar isto fora como algo a ser 
procurado pelo resto do Antigo Testamento é tentar encontrar 
estes personagens menos conhecidos. Em breve, vamos 
começar a saltar muitos capítulos só porque o Antigo 
Testamento é tão longo, mas em seu tempo pessoal, se você 
tiver a chance de ler um capítulo ou dois extras, há alguns 
grandes personagens menos conhecidos. E assim, para fazer 
uma pausa e dizer, o que posso aprender com Bezalel e 
Oholiab? E espero que na próxima vez que você for ao templo, 
pense um pouco neles. E talvez antes de deixá-los, se eu 
pudesse compartilhar uma outra citação, esta é do presidente 
Uchtdorf sobre a criação. Porque eu acho que Bezalel e Oholiab 
são heróis para todos nós. Mesmo que não tenham grandes 
talentos artísticos, ele disse: "O desejo de criar é um dos anseios 
mais profundos da alma humana". 

John Hilton:   28:28   Não importa nossos talentos, educação, formação ou 
habilidades, cada um de nós tem um desejo inerente de criar 
algo que não existia antes. Todos podem criar. Não é preciso 
dinheiro, posição ou influência para criar algo de substância ou 
beleza. A criação traz profunda satisfação e realização. 
Desenvolvemos a nós mesmos e aos outros quando tomamos 
em nossas mãos matéria não organizada e a moldamos em algo 
de beleza. Você pode pensar que não tem talentos, mas isso é 
uma falsa suposição, pois todos nós temos talentos e dons. 
Cada um de nós. Os limites da criatividade se estendem muito 
além dos limites de uma tela ou de uma folha de papel e não 
exigem um pincel, uma caneta ou as teclas de um piano. Criar 
significa trazer à existência algo que não existia antes. Jardins 
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coloridos, casas harmoniosas, memórias familiares, gargalhadas 
fluidas". 

John Hilton:   29:19   E então, o Presidente Uchtdorf basicamente deu um convite 
dizendo para criar algo, seja criando beleza em sua casa ou 
aprendendo uma habilidade, mas todos nós podemos criar. E 
isso é uma lição especial, não apenas de Bezalel e Oholiab, mas 
lembre-se que havia muitas outras pessoas anônimas cujos 
corações eram apenas inspirados para ir e fazer. Como Steve e 
Shannon Sorensen, certo? Você apenas, seu coração estava 
cheio de alguma inspiração para criar. E, se você conseguiu esse 
desejo, você é chamado para o trabalho. 

Hank Smith:   29:45   E nós ficamos gratos por isso. 

John Bytheway:   29:47   E nós podemos conversar com algumas pessoas incríveis todas 
as semanas. 

Hank Smith:   29:51   Seria fácil pular o capítulo 31, 1 ao 11 e ir, oh, ok, parece que 
alguns caras estão lá e vão ajudar a fazer um pequeno trabalho 
no tabernáculo. Mas eu acho que parar aqui e dizer, não, olha, 
isto é importante, pode ajudar as pessoas a dizer, oh, talvez eu 
não teria notado isto. É bom dizer, já que estou passando pelas 
escrituras, vá devagar. Há algumas coisas que você pode 
aprender ao começar a refletir. Por que isso está aqui dentro? 
Por que estamos sendo informados sobre Bezalel e Oholiab, 
estou grato por termos parado e dado uma olhada. 

John Hilton:   30:23   Há definitivamente uma divertida atividade noturna familiar em 
casa com Bezalel e Oholiab. 

Hank Smith:   30:25   Sim. 

John Hilton:   30:27   Talvez se saltarmos para o versículo 12, agora começamos a ver 
um tema que já surgiu várias vezes e que vai continuar durante 
toda a Escritura, que está honrando o dia de sábado. Então, 
apenas começando o versículo 12, o Senhor disse a Moisés: "Tu 
mesmo deves falar com os israelitas". Guardareis meus sábados 
para isto como um sinal entre mim e vós ao longo de vossas 
gerações, dado para que saibais que eu, o Senhor, vos 
santifiquei". E eu acho que este é um daqueles princípios onde é 
justo, duvido que qualquer um de nossos ouvintes de hoje seja 
como, whoa, manter o Sábado santo como se minha mente 
tivesse sido explodida, certo? Quais são algumas das coisas 
práticas que você tem feito para tentar colocar em prática esta 
idéia? Você sabe, versículo 15, seis dias o trabalho deve ser 
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feito, mas o sétimo é um dia de descanso solene e santo ao 
Senhor. Como realmente fazemos isso em nossas vidas? 

John Bytheway:   31:15   Leve-o embora. Hank. 

Hank Smith:   31:17   Você está pronto, Bytheway? Estou marcando todos os lugares 
onde ele fala sobre o sábado. E, obviamente, isto é importante 
para o Senhor. Esta é a próxima coisa sobre a qual ele fala. Aqui 
nós temos, nós vamos fazer este tabernáculo e temos o lugar. 
Agora vamos ter o dia, certo? Eu acho que isto já foi citado 
antes de João, se você olhar para Êxodo 31:17, ele fala, diz o 
Senhor, isto é um sinal entre mim e você. Isto é um sinal entre 
mim e você. Uma coisa que aprendi enquanto estudava a vida 
de Cristo como professor do Novo Testamento é que notei que 
ele fazia muitas curas no dia de sábado. E já me fiz essa 
pergunta antes, será que estou curando? Ou eu mesmo, 
membros da família, relacionamentos, membros da ala, 
vizinhos, estou ajudando a curar os outros? 

Hank Smith:   32:07   Essa tem sido uma pergunta que me vem à mente 
repetidamente, enquanto estudo a vida de Cristo. 
Provavelmente a única coisa que aprendi como pai e talvez eu 
esteja sendo muito aberto aqui, mas eu me meto em problemas 
quando forço meus filhos. Não é mais um sinal entre eles e 
Deus, é a coerção entre eles e seu pai, certo? Quando eu os 
obrigo a guardar o sábado. E há sempre um equilíbrio lá, e a 
paternidade é difícil para todos, mas o porquê por trás disso é o 
sinal entre mim e o Senhor, que eu acho que é crucial para 
lembrar. 

John Hilton:   32:42   E alguns anos atrás, quando o Presidente Nelson deu uma 
palestra no sábado, foi realmente interessante que essa foi a 
idéia que ele focalizou de Ezequiel 20:20, mas é o mesmo 
princípio de que o sábado é um sinal. E por isso ele não deu 
uma lista das 10 coisas a serem feitas no domingo. Aqui está a 
lista das 10 coisas a fazer não no domingo, mas assim como o 
princípio geral, como eu trato o Sábado é um sinal de como eu 
me sinto em relação ao Senhor. E eu amo esse princípio de cura 
é o que eu estou fazendo, trazendo cura. 

John Bytheway:   33:06   Quase me deixa nervoso falar sobre isso porque não quero soar 
como, e todos deveriam fazer o que fazemos também. Acho 
que é a coisa para nós fazer o dia, o dia do Senhor. E penso em, 
se é o aniversário de minha esposa, este é o dia dela. Quero 
fazer algo diferente para ela e um sinal para ela de que me 
preocupo com ela. Bem, da mesma forma, o que João acabou 
de ler sobre o versículo 13 e você leu Hank versículo 17, um 
sinal entre mim e você, o que posso fazer nesse dia para ter 
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certeza de que o Senhor sabe, estou ciente de que este é o seu 
dia. 

John Hilton:   33:44   E vai ser diferente para cada indivíduo. Como temos lido em 
Exodus for Come Follow Me, eu percebi que meus filhos nunca 
viram o filme os 10 mandamentos. Sim. Quero dizer, acho que é 
como um filme de quatro horas. Isto poderia ser um mês inteiro 
de... 

John Bytheway:   33:55   É épico. 

John Hilton:   33:55   Certo. 

John Bytheway:   33:55   Sim. 

John Hilton:   33:56   -Assistir ao filme de domingo. Você mencionou isto, assistindo 
ao Salvador e ao que ele faz no sábado. E há uma pequena 
passagem de tradução de Joseph Smith do capítulo dois de 
Mark. E no contexto, os discípulos têm colhido grãos no sábado 
e são criticados e Jesus é perguntado: por que seus discípulos 
fazem aquilo que não deveriam fazer no sábado? Jesus 
responde: "Por que o Sábado foi dado ao homem para um dia 
de descanso? E também que o homem deve glorificar a Deus. E 
não que o homem não devesse comer, pois o filho do homem 
fez o sábado". Portanto, o filho do homem é também Senhor do 
Sábado". 

John Hilton:   34:33   E eu amo esse princípio do Sábado é um dia para glorificar a 
Deus como se fosse um dia de cura. Esse é um tipo de princípio 
que posso me perguntar: o que estou fazendo para glorificar a 
Deus? O que isso realmente parece na prática para cada um de 
nós será diferente, mas isso pode ser uma grande coisa para 
sentar e ter um conselho familiar e dizer: "O que poderíamos 
fazer como família para mostrar um sinal, e não precisa ser uma 
coisa radical, enorme, mas talvez haja algo pequeno que nossa 
família poderia fazer que realmente mostrasse um sinal para o 
Senhor". Hoje é um dia de cura. Hoje é um dia para glorificá-lo". 

John Bytheway:   35:04   Obrigado por educar Jesus na cura, porque quando você lê é 
quase inacreditável. Ele cura um homem na piscina de Betesda, 
38 anos com essa enfermidade. E no que aqueles ao seu redor 
se concentram é: "Ei, é o sábado" e não: "Uau, isto é ótimo". 
Por 38 anos, ele tem lidado com isso. Que coisa maravilhosa". E 
Jesus parece ter, estar voltando a se concentrar nas pessoas e 
na cura, em vez de uma regra. 
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Hank Smith:   35:36   O Sabbath pode ser um deleite, certo? Às vezes sentimos que 
isto é um fardo ou um peso quando poderia ser mais, 
poderíamos pensar nisso como uma bênção. O Sábado não 
pode ser um peso, mas asas para levá-lo a lugares onde 
normalmente não se vai. 

John Bytheway:   35:51   E não foi um dia de descanso, particularmente quando eu servi 
como bispo, não da maneira como normalmente pensamos em 
descanso, mas do que eu descansei? Eu tentei descansar das 
coisas mundanas e dos cuidados mundanos e... 

Hank Smith:   36:04   Seu trabalho. 

John Bytheway:   36:05   Trabalhos. Certo? E eu poderia... 

Hank Smith:   36:06   Não, não o meu trabalho. O Senhor diz. 

John Bytheway:   36:08   Eu poderia me concentrar nas coisas sobre as quais acabamos 
de falar. 

John Hilton:   36:12   E, e talvez só para encerrar isto, eu adoro que, pelo menos 
quando eu era mais jovem, às vezes o sábado parecia um dia de 
não fazer, não faça isto, não faça aquilo. 

John Bytheway:   36:21   Um dia de não. Isso é bom. 

John Hilton:   36:25   O Sabbath é um dia de dos. Há tantas coisas boas que podemos 
fazer. E muitas coisas divertidas. Minha esposa escreveu um 
artigo do Imediato. Talvez possamos fazer um link para ele nas 
notas do programa sobre jogos do evangelho que você pode 
jogar no Sábado. Há tantas coisas boas que podemos fazer. E, 
mais uma vez, não precisamos ser justos, muitos de nós dizem, 
você só pode fazer estas 10 coisas. Só se tivermos em nossos 
corações os princípios da cura, da glorificação de Deus, que tipo 
de sinal estou enviando? O espírito nos guiará. 

Hank Smith:   36:51   Uma coisa que aprendi ao ler a vida de Jesus é que 
provavelmente há uma coisa que ele não quer que façamos no 
sábado. E isso é julgar como outras pessoas vivem no Sábado. 
Ele provavelmente, há um que não quer, este é um princípio de 
olhar para dentro. É aqui que você olha para si mesmo e se 
concentra em si mesmo. Eu gosto do verso em Êxodo 31:17, ele 
fala sobre o Senhor feito céu e terra e no sétimo dia ele 
descansou e foi refrescado. Essa é uma bela idéia, uma espécie 
de refresco espiritual. 
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John Hilton:   37:24   Isso nos leva ao capítulo 32 do Êxodo, e há muita coisa que 
vamos querer escavar no Êxodo 32. E começarei apenas com o 
versículo um e chegaremos a partes diferentes ao longo dele. 
Mas no versículo um, lemos quando o povo viu que Moisés, 
atrasado para descer da montanha, está lá há 40 dias e 40 
noites. O povo se reuniu ao redor de Aarão e lhe disse: "Venha 
fazer deuses para nós, que iremos adiante de nós, pois este 
Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos 
o que aconteceu com ele". Vamos explorar mais em apenas um 
detalhe, mas vamos fazer uma pausa de um minuto sobre o 
atraso. E eu acho que uma grande pergunta que devemos fazer 
a nós mesmos é: você é, eu sou, nós somos fiéis no atraso? 
Moisés já se foi há muito tempo. 

John Hilton:   38:07   E por três vezes o povo fez uma aliança específica com tudo o 
que Deus diz, nós faremos. Vimos isso no Êxodo 19, vemos isso 
no Êxodo 24. Assim, eles disseram recentemente, vamos fazer 
tudo o que Deus diz, mas agora, com o atraso, eles estão 
perdendo a esperança. E eu não quero ser muito crítico com 
eles. Vejo isso em mim mesmo. Na verdade, diz o profeta 
mórmon, esta é uma tendência humana comum em Alma 46:8. 
Ele diz: "Assim, vemos quão rápido os filhos dos homens 
esquecem o Senhor, seu Deus, quão rápido para fazer a 
iniqüidade e para ser levados pelo maligno". E assim eu acho 
que vale a pena fazer uma espécie de pausa por um momento e 
pensar sobre o que eu faço no meio quando há esse atraso? 

John Hilton:   38:49   Quando fizemos nosso podcast da Páscoa no ano passado, 
falamos sobre o sábado. Para que Cristo fosse crucificado na 
sexta-feira. Essa é a tragédia. Ele vai ser ressuscitado no 
domingo. Esse é o triunfo, mas entre os discípulos poderia ter 
fugido, mas em vez disso eles ficaram perto de Jesus. E eu acho 
que é mais ou menos isso que estamos perdendo no Êxodo 32 
versículo um, eles estão no período do meio. É o atraso, mas em 
vez de dobrar o foco deles na esperança em Cristo, há bem, é 
melhor nos voltarmos para outro Deus agora. 

John Bytheway:   39:18   Acho que houve um atraso para José que acabamos de estudar. 
Ele mantém a lei da castidade e sua recompensa, se você olhar 
para ela, cinicamente é para ser lançado na prisão. E então, o 
que ele vai fazer durante esse atraso? Essa é uma boa maneira 
de olhar para ela ou para Job, sobre a qual falaremos a seguir. O 
Presidente Ezra Taft Benson disse uma vez que "uma das provas 
da vida é que normalmente não recebemos imediatamente a 
bênção total pela retidão ou a maldição total pela maldade, que 
ela virá em um certo momento, mas fora de tempo, há um 
período de espera que ocorre como foi o caso com Jó e com 
José". Que grande ponto. É um julgamento em que há um 
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atraso. Então, o que você vai fazer durante o atraso? Veja as 
Bem-aventuranças. Abençoadas são agora para elas, o quê? 
Haverá, algum dia, um atraso. Eu gosto dessa idéia de ser fiel 
durante a demora. 

Hank Smith:   40:11   Eu também gosto disso. Às vezes penso no Egito como talvez 
um vício ou uma vida pecaminosa, e eles foram soltos dele. Há 
sempre esta atração para voltar atrás, certo? Voltar para o 
Egito. E assim, na demora, você quase pode sentir essa atração, 
fazer de nós deuses, certo? Isso é uma coisa egípcia. Isso é o 
que eles, teriam feito no Egito, nos tornariam deuses, que irão 
antes de nós. Portanto, não voltem para o Egito. Se você for um 
novo membro da igreja e se juntar à igreja e agora você está 
aqui e há um pouco de calmaria, certo? Um atraso. Não volte 
atrás. Não volte para o Egito, mesmo em sua mente, é quase 
como se eles não quisessem voltar fisicamente, mas em suas 
mentes, eles estão voltando para o Egito ou para os atrasos da 
tragédia. Estou fazendo tudo o que me pediram para fazer e as 
coisas não estão indo bem, ou não estou vendo as bênçãos que 
talvez eu presumisse que viriam. Eu vou procurar outras 
bênçãos. 

John Hilton:   41:08   Hank e John, eu não quero colocar vocês na hora, mas algum de 
vocês tem uma história pessoal que quer contar sobre o atraso 
em sua vida, onde houve um atraso e talvez isso tenha sido 
desencorajador, mas vocês foram capazes de permanecer fortes 
mesmo no meio desse atraso. 

John Bytheway:   41:21   Bem, casei-me aos 33 anos de idade. 

Hank Smith:   41:24   Eu ia dizer que os 20 anos de John poderiam ter sido. 

John Hilton:   41:29   Eu acho que isso é realmente muito bom. 

Hank Smith:   41:31   Sim. 

John Hilton:   41:31   Isso é poderoso. 

Hank Smith:   41:32   Sim. Você quer falar sobre isso, John? 

John Bytheway:   41:34   Bem, eu tenho, eu tenho brincado sobre isso com algumas 
pessoas que eu sei que têm algum tipo de cláusula em sua 
bênção patriarcal sobre no tempo do Senhor ou no tempo 
devido, isso é uma espécie de atraso e o meu tinha a velha 
cláusula no tempo devido sobre casamento. Eu estava tentando 
estar onde deveria estar, fazer o que deveria fazer não é uma 
ciência exata para todos, toda essa coisa. E assim foi um longo 

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

Exodus 24, 31-34 Transcrição Parte 1 followHIM Podcast Página 20



atraso para mim que fez com que eu e os outros me 
deixássemos de lado e nos perguntássemos qual era o meu 
acordo, para colocar isso de forma agradável. Alguns não foram 
tão simpáticos com isso, mas eu continuei voltando à minha 
bênção. É o que diz ali mesmo. Só tenho que fazer o que devo 
fazer, estar onde devo estar e ser fiel no atraso. Acho que esse 
atraso foi difícil. 

John Bytheway:   42:23   Mas quando conheci minha esposa e as coisas se desdobraram 
bem na minha frente e foi, foi tão maravilhoso. E aquele atraso 
de, eu esqueci disso, porque as coisas funcionaram muito bem. 
E como digo isso, estou ciente de que um grupo muito grande 
de santos maravilhosos em nossa igreja são adultos solteiros. E 
esse atraso ainda está acontecendo talvez para eles, e até 
mesmo para alguns na próxima vida. E assim é um tópico que 
toca todos os nossos corações e toca muitos corações a serem 
fiéis durante esse atraso. E só espero que todos nós possamos 
simplesmente nos conectar a Cristo durante esses tempos, estar 
onde deveríamos estar, fazendo o que deveríamos estar 
fazendo. 

John Bytheway:   43:04   111:11 da Doutrina e Convênios acaba de me abençoar tanto, 
quando o Senhor disse: "Porque sábio como serpentes ainda 
sem pecado, ordenarei todas as coisas para o vosso bem, tão 
depressa quanto fordes capazes de recebê-las". Foi como se 
meu lema durante aquele atraso fosse: "Estou ordenando coisas 
para vocês". E eu estou julgando quando vocês forem capazes. E 
isso foi um "Certo, estou entregando isto para você". Essa 
escritura abençoou muito minha vida e espero que possa 
abençoar os outros durante a demora. 

Hank Smith:   43:35   O final de 32 versículo um, o povo diz que este homem, Moisés, 
não queremos, ou não sabemos o que aconteceu com ele, me 
faz lembrar um pouco Joseph na Cadeia da Liberdade. Oh Deus, 
onde estás? e acho que todos nós vamos ter momentos em que 
nos perguntamos para onde Deus foi. Já tivemos estas 
experiências incríveis antes, e agora os céus parecem 
silenciosos. O que aconteceu? E há este momento em João 9, 
onde o Salvador cura o cego, e então ele enfrenta todo tipo de 
perseguição de pessoas que querem que ele mude sua história. 
Jesus é um pecador, dá glória a Deus, e ele simplesmente não o 
fará, na demora não desistirá de seu testemunho. E uma vez 
concluído isso, o Salvador volta a ele e diz: "Você acredita?". Há 
esta idéia de, vou esperar, por mais luz e conhecimento. Eu vou 
esperar. Serei fiel, não importa quanto tempo demore. Eu, nos 
atrasos da vida, aprendemos a ter paciência. Aprendemos a ter 
paciência com o Senhor. E com o plano. 
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John Hilton:   44:43   Hank, você acabou de mencionar John capítulo nove. Se formos 
dois capítulos além do capítulo 11 de João, há outro exemplo de 
atraso. Jesus ouve a mensagem de Lázaro está doente. E ele 
também atrasa alguns dias, ele espera. E novamente, há uma 
mensagem. Deus tem todo o poder. Ele pode nos curar, mas às 
vezes, por sua sabedoria, ele vai atrasar. E só quero dizer que 
provavelmente algumas pessoas que estão ouvindo neste 
momento, você está dentro, você está no atraso neste 
momento. E eu testemunharia que Jesus Cristo vive, não 
percam a esperança. Continuem fortes. À medida que você 
trabalha através do atraso, essa cura virá. Algum dia. E talvez 
seja hoje. Pode ser amanhã. E pode não ser até a próxima vida. 
A cura virá, fique perto de Jesus, porque ele é real. E ele é a 
fonte dessa cura. 

Hank Smith:   45:30   Fique fiel às promessas que você fez. Você não nos disse, John, 
estas pessoas haviam feito promessas três vezes para fazer isto, 
e aquele atraso bate certo. 

John Bytheway:   45:38   Também me vem à mente essa frase esperando o Senhor. E 
aqui eles estão esperando por Moisés. Às vezes temos que 
esperar. E eu só penso nessa frase da Princesa Noiva. "Odeio 
esperar". Nenhum de nós ama esperar. É um teste". O que 
vamos fazer durante o atraso? Isto, isto é ótimo. 

John Hilton:   45:59   E talvez para aqueles que estão interessados em investigar mais 
sobre isto, há uma grande conversa do Élder Jeffrey R. Holland 
que podemos colocar nas notas do show, não jogamos fora sua 
confiança, o que fazer quando você meio que sentiu o espírito, 
mas então você é deixado por um tempo para si mesmo. E a 
mensagem de não perder a sua confiança é realmente 
poderosa. Portanto, voltaremos em apenas um minuto ao 
episódio do bezerro de ouro, mas eu quero saltar primeiro para 
o versículo 11. E há uma coisa realmente, eu acho ótimo que 
podemos fazer com nosso estudo das escrituras. E isso é 
estudar como os profetas rezam, não apenas o que dizem sobre 
a oração, mas como eles falam com Deus, como se comunicam 
em oração. E hoje temos a oportunidade de ver isso algumas 
vezes com Moisés e o que ele está dizendo. 

John Hilton:   46:39   Então, o povo está fazendo todas essas coisas maliciosas, e o 
Senhor diz a Moisés que isso está acontecendo. E Ele diz, olha, 
vou ter que destruir toda essa gente, Moisés, vamos ter que 
começar, esquecer Abraão, Isaac e Jacó. Vamos começar de 
novo com você. Mas então, no versículo 11, Moisés implorou ao 
Senhor e disse: "Oh Senhor, por que sua ira arde quente contra 
seu povo? A quem o Senhor tirou da terra do Egito com grande 
poder e com a mão poderosa, por que os egípcios haviam de 
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dizer que foi com má intenção que ele os trouxe para matá-los 
nas montanhas e para consumi-los da face da terra? Vire-se de 
sua ira feroz, mude de idéia. Não traga o desastre sobre seu 
povo. Lembre-se de Abraão, Isaac e Jacob". Você pode ver que 
Moisés está tentando logicamente persuadir o Senhor, oh, 
talvez fazer um caminho diferente. 

John Hilton:   47:24   E eu estava uma vez em um cenário onde um líder da igreja nos 
deu o convite para estudar cuidadosamente o Livro de Mórmon 
e procurar cada vez que um profeta rezava. E assim fiz uma 
pequena folha de cálculo. Podemos colocar isso também nas 
notas do programa. Enquanto eu lia isto, pensei que precisava 
fazer a mesma coisa para a Bíblia. Encontrar cada vez que na 
Bíblia, uma pessoa reza. E se quiséssemos realmente fazer algo 
poderoso, poderíamos encontrar cada vez que Jesus reza, como 
em João 17 ou 35:19, o que podemos aprender com estas 
orações proféticas? E uma coisa que aprendi de Moisés aqui é 
colocar seu coração nisso. Não se trata apenas de dizer 
"abençoa a comida para fortalecer nosso corpo". Ele está 
realmente pensando com cuidado e tentando dizer ao Senhor, 
derramar seu coração para ele sobre a situação em que se 
encontra. 

John Hilton:   48:10   E eu acho que esse é um ótimo modelo para mim em minhas 
orações. E então, se quisermos apenas virar para o versículo 31, 
isto é mais tarde no capítulo, voltaremos à narrativa em um 
segundo, mas enquanto falamos de oração. Então, Moisés 
voltou ao Senhor e disse: "Infelizmente, este povo pecou um 
grande pecado, eles fizeram para si deuses de ouro". Mas agora, 
se você só perdoar o pecado deles, mas se não perdoar, risque-
me do livro, que você escreveu". E eu acho que essa é uma frase 
poderosa de oração para Moisés dizer, se você não pode 
perdoá-los, Senhor, por favor, leve-me no lugar deles. E aí, acho 
que vemos Moisés como um tipo de Cristo. Na verdade, apenas 
no versículo anterior a esse ou dois versículos anteriores a esse 
no versículo 30, Moisés diz: "Eu irei ao Senhor". Talvez eu possa 
fazer uma expiação por seus pecados". 

John Hilton:   49:01   Como lemos sobre Moisés dizendo, se não, me leve, isso me faz 
lembrar uma das coisas que Jesus Cristo diz. Esta é Doutrina e 
Convênios, seção 45. Jesus diz: "Escutai aquele que é o 
advogado do pai que pleiteia vossa causa diante dele, dizendo 
pai, eis os sofrimentos e a morte daquele que não cometeu 
pecado em quem isso agradou. Eis o sangue de teu filho, que foi 
derramado". O sangue daquele que agora deu a si mesmo para 
que fosse glorificado, pelo que o pai os poupa, meus irmãos que 
crêem em meu nome, para que venham a mim e tenham a vida 
eterna". Você vê Moisés como um tipo de Cristo aqui 
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suplicando especificamente pelo povo que ele está servindo. E 
mais uma vez, isso é apenas um lembrete para mim, estou 
derramando meu coração em oração por aquelas pessoas que 
estou servindo? 

Hank Smith:   49:53   Hmm. Sabe, João, pode haver uma tendência aqui no Êxodo 32 
de dizer, oh homem, o Senhor está realmente zangado e 
chateado, mas ao contrário, talvez ele esteja dando a Moisés a 
oportunidade de expressar sua fé no povo, onde o Senhor diz: 
"Estou muito chateado com eles". Moisés, o que você pensa 
sobre isso"? Eu só acho que há uma idéia legal aqui em vez de 
dizer: "Uau, o Senhor está realmente chateado". Só acho que 
Ele está dando a Moisés uma oportunidade de defender estas 
pessoas e dizendo: "Ei, eu acredito neles, apesar de seus...". 

John Hilton:   50:24   Apesar de tudo que estão fazendo, eu acredito neles, mas eles 
se arrependerão. Também a tradução de Joseph Smith para o 
capítulo 32 versículo 14. O Senhor disse: "se eles se 
arrependerem, eu os pouparei". E vemos a misericórdia e muito 
rapidamente, enquanto estamos nestes dois versículos que 
falaram sobre arrependimento, este é novamente, como o 
sábado, um princípio que vem à tona repetidas vezes. E acho 
que às vezes o arrependimento pode ter uma conotação dura, 
em nossa sociedade, o Élder Jeffrey R. Holland o chamou de 
uma das palavras mais esperançosas do vocabulário cristão. 
Como vamos ver, o Senhor vai desviar a sua ira. E assim, em 
nossas vidas, se há coisas com as quais estamos lutando, 
podemos nos arrepender como os filhos de Israel estão se 
arrependendo aqui. 

John Bytheway:   51:07   Sim. Sabe, durante o auge da pandemia, quando eu estava 
fazendo minhas aulas com zoom, eu apenas, tive a palavra 
arrependido em um slide. E eu disse, ponha a palavra que lhe 
vem à cabeça quando mostro isso, basta colocá-la na janela de 
bate-papo e vamos lê-la e vamos ver o que todos pensam. E, há 
justiça e condenação e você precisa mudar e todo esse tipo de 
coisa, mas você está certo. Elder Holland, a palavra mais 
esperançosa e encorajadora em todo o vocabulário cristão. E o 
que eu amava também está no dicionário bíblico, ele diz que 
arrependimento significa "uma nova visão sobre Deus, sobre si 
mesmo e sobre o mundo", que é uma maneira tão agradável de 
dizer, uma nova visão sobre Deus, sobre si mesmo e sobre o 
mundo. A maneira como o Élder Holland e o dicionário bíblico 
colocam isso faz com que você mude de opinião sobre Deus, 
sobre si mesmo e sobre o mundo. Portanto, estou feliz que você 
tenha mencionado isso. 
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John Hilton:   51:57   E nessa mesma conversa, Elder Holland, estou parafraseando 
aqui, mas ele diz algo como se fosse um soco satânico para 
pensar que leva eons e eons de eternidade para se arrepender. 
Leva exatamente tanto tempo para se arrepender quanto para 
dizer que me arrependerei e serei sincero. Essa também é uma 
idéia importante para lembrar que podemos fazer isso. É 
possível. 

John Bytheway:   52:17   Por favor, junte-se a nós para a segunda parte deste podcast. 
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John Bytheway:  00:02  Bem-vindo à parte dois do podcast desta semana. 

John Hilton III:  00:07  Temos nos concentrado no Senhor e em sua conversa com 
Moisés. Vamos voltar para Aaron e o povo. Acho que há 
algumas coisas realmente interessantes que vêm à tona. Assim, 
no capítulo 32, versículos 1 e 2, lemos o versículo 1, então 
Aarão disse ao povo: "Tirem os anéis de ouro que estão nos 
ouvidos de suas esposas, seus filhos e suas filhas, e tragam-
mos". Então todo o povo tirou os anéis de ouro de suas orelhas 
e os trouxe até Aaron. E note o versículo 4, ele, Aarão, tirou o 
ouro deles, formou-o em um molde e lançou a imagem de um 
bezerro. E eles disseram: "Estes são seus deuses". Portanto, 
fique por aí, esse é o enredo do que acontece. Mas então, 
quando chegamos a Moisés, enquanto ele fala com Arão sobre 
isso, versículo 21, Moisés diz a Arão: "O que está acontecendo? 
O que aconteceu?". Versículo 22, Aarão disse: "Não deixeis que 
a ira de meu Senhor arda quente". Você conhece o povo, eles 
estão inclinados para o mal. Eles me disseram: "Fazei-nos 
deuses que venham antes de nós". Pois, como este homem, 
Moisés, não sabemos o que aconteceu com ele". 

John Hilton III:  01:03  Verso 24. Então eu lhes disse: "Quem tiver ouro, tire-o". Então 
eles o deram para mim. Eu o joguei no fogo e saiu o bezerro. E 
aquela frase: "Saiu o bezerro", eu não fiz nada com ele, é como 
boom, poof, ele apareceu. E eu amo Aaron. Não estou tentando 
ser muito crítico com ele porque, garoto, eu faço isso o tempo 
todo. Mas será que isso não destaca uma tendência humana a 
mudar a responsabilidade? Bem, as pessoas, elas são muito más 
e fizeram isto e bem isto aconteceu. 

John Bytheway:  01:31  A tradução que você está lendo, é isso que diz? "Saiu o 
bezerro?" 

John Hilton III:  01:35  Sim. "Saiu este bezerro". Essa é a Nova Versão Padrão Revisada. 
O que diz o Rei James? 

John Bytheway:  01:40  Diz: "Saiu este bezerro". 
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John Hilton III:  01:42  Sim. A mesma idéia, certo? Boom, poof. 

Hank Smith:  01:47  O que é interessante. Nós temos o que realmente aconteceu e 
depois temos a versão de Aaron do que aconteceu. Isto 
acontece comigo como um pai o tempo todo. 

John Hilton III:  01:55  Eu posso ver em seus olhos, Hank, você está pensando em 
algumas histórias quando os gêmeos disseram: "Oh, saiu a 
geladeira e ela caiu no chão...". Quem sabe? 

Hank Smith:  02:03  Então, de repente, ouço um de meus filhos começar a chorar. 
Eu entro. "O que aconteceu?" 

Hank Smith:  02:07  "Nada. Eu não fiz nada. Começou a chorar por si só". E essa é 
uma tendência humana. Você está certo. Todos nós fazemos 
isso de alguma forma. Chegamos a uma versão diferente de 
eventos que nos tira a culpa. É esta gente, certo? Estas pessoas, 
elas me obrigaram a fazer isto. 

John Hilton III:  02:25  Uma frase comum que usamos o tempo todo hoje. Ela me deixa 
louco. Ah, é mesmo? Eu estou mudando a responsabilidade. 
Uma vez eu era missionário e bati na porta e uma menina 
respondeu. Ela provavelmente tem quatro ou cinco anos de 
idade. Eu disse: "Sua mãe está em casa"? E ela disse: "Minha 
mãe me disse para lhe dizer que ela não está em casa no 
momento". E eu disse: "Ah, está bem. Você poderia ir perguntar 
à sua mãe quando ela voltará"? E a menina se virou e disse: "Ei 
mãe, quando você vai estar em casa?" 

John Bytheway:  02:49  Isso é fantástico. 

John Hilton III:  02:50  Mudando a responsabilidade. Acho que me sinto bem a curto 
prazo, porque não sou o culpado. Estou transferindo a 
responsabilidade para outra pessoa. Mas lembro quando era 
um jovem missionário, o Élder Lindsey Robbins veio à minha 
missão e falou conosco sobre a importância de não arranjar 
desculpas e assumir a responsabilidade. Mais tarde ele deu uma 
devoção da BYU sobre um tópico similar chamado A Hundred 
Percent Responsibility (Cem por cento de responsabilidade). Em 
seu livro que aplica isto ao casamento, Love is a Choice (O Amor 
é uma Escolha), é realmente poderoso. Se o problema está em 
outro lugar, se são as pessoas que estão fazendo isso, então eu 
não posso mudá-lo. Mas se for eu, então eu posso mudá-lo. 
Portanto, o princípio de agência e responsabilidade é tão 
grande e pode nos ajudar, eu acho que, quando estamos 
tentando transferir a culpa para outros para me lembrar, não, 
eu sou um agente. Há poder dentro de mim. E sim, isso significa 
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que talvez eu tenha que assumir alguma responsabilidade 
desconfortável, mas também significa que posso mudar a 
situação. 

John Bytheway:  03:42  Quando Leí está falando com seu filho, Jacó em 2 Néfi 2, ele fala 
de coisas que Deus criou tanto para agir quanto para ser agido. 
E eu sei que Elder Bednar falou sobre isso e talvez Lynn Robbins 
também, Elder Robbins, sobre essa idéia de dizer, quando você 
diz que isso me fez fazê-lo ou que me fez fazê-lo, ou ela me 
deixa louco, você está sendo representado em vez de ser 
alguém a quem foi dada agência e atuação. Pensei que era uma 
maneira tão boa de descrever toda a criação, as coisas que 
agem deveriam ser nós e as coisas sobre as quais se agem. 

John Hilton III:  04:14  E, como dissemos no início, todas estas coisas estão ligadas a 
Jesus Cristo. Lembre-se em Doutrina e Convênios, seção 1, 
versículo 38, ele disse: "O que o Senhor falou, eu falei e não me 
desculpo". Portanto, Jesus Cristo não arranja desculpas. Ele não 
transfere a culpa. Ele não disse que entrar no Getsêmani, oh, 
talvez isto possa ser muito difícil. Não, ele passou pelas coisas 
difíceis para nós. E eu acho que há poder nesse princípio e em 
ver Jesus Cristo como o fundamento último desse princípio. 

Hank Smith:  04:44  Aaron tem aqui uma oportunidade de ser honesto. É 
interessante, porque ele diz a verdade até o ponto em que é 
como, eles me disseram para fazer deles deuses. Então eu disse 
a eles para me darem seu ouro. Então, até agora, é a verdade. 
Então, 24, eu o joguei na fogueira. Está bem. Nós ainda estamos 
bem, Aaron, você ainda está dizendo a verdade aqui. E depois 
veio e saiu este bezerro. 

John Bytheway:  05:10  Que incêndio você construiu ali. 

Hank Smith:  05:13  Sim. Estou retendo algumas informações. Ele as recebeu na 
mão deles, moldou-as com uma ferramenta de gravura. E 
depois de ter feito o bezerro, ele fez este bezerro, certo? Ele o 
moldou e fez o bezerro. Temos oportunidades na vida para 
dizer a verdade e para nos apropriarmos apenas de nossos 
erros. Eu o fiz. E não quero dizer que esses são grandes 
momentos. Esses não são divertidos. Mas há um poder que vem 
em confissão, em possuir os próprios erros e em dizer que fui 
eu. 

John Bytheway:  05:44  Você sabe como é com seus filhos. Quando uma criança vem e 
diz, pai, eu cometi um erro. Eu fiz isso. Seu coração é amolecido 
tão rapidamente. E o Pai Celestial é assim quando nos 
ajoelhamos e dizemos, eu realmente fiz asneira. Porque todos 
nós, como pais, já tivemos essa situação. Mas se alguém está 
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disposto a ser dono dela e dizer, eu fiz algo realmente estúpido, 
você está imediatamente, você está disposto a perdoar. 

Hank Smith:  06:09  E como líderes, também podemos fazer isso. Poderíamos nos 
recusar a dizer que cometi um erro. É como, oh, as pessoas que 
eles eram... Isso me fez rir, John, obrigado por isso. 

John Hilton III:  06:17  Já que estamos aqui sobre este tema, acho que uma boa 
pergunta é: por que as pessoas querem uma imagem esculpida? 
E o manual "Venha me seguir" tem algumas grandes perguntas 
e pensamentos perspicazes neste ponto. Ele diz: por que você 
acha que os israelitas queriam um ídolo dourado? Por que o 
pecado dos israelitas era tão grave? Estes versos podem levá-lo 
a refletir sobre como você pode ser tentado a depositar sua 
confiança em alguém ou algo que não seja o Salvador. E eu 
tenho que ser honesto. Eu nunca desejei um bezerro de ouro 
em minha vida, nem uma única vez. Sou imune a esta tentação, 
mas você pensa no que isso pode representar em minha vida? 
Tantas vezes vou me sentir como, bem, sim, o Senhor é 
suficiente em minha vida, mas eu realmente quero o Senhor 
mais um bom emprego. Jesus mais um bom casamento é 
suficiente. Ou Jesus mais meus filhos fazendo exatamente o que 
eu quero. Isso é o suficiente. 

John Hilton III:  07:04  E eu acho que isto é um lembrete de que Jesus é suficiente, 
ponto final, é tudo que eu preciso. Eu não preciso do bezerro de 
ouro. Eu não preciso de mais nada e provavelmente nenhum de 
nós é tentado a adorar um ídolo nesse sentido. Acho que este é 
um grande ponto para recuar e dizer: "Estou procurando por 
minha segurança em algo que não seja o Salvador? Porque se 
eu estiver, então eu vou ser breve e sentir dor porque outras 
coisas vão me falhar em um momento ou outro. 

John Bytheway:  07:31  É como a declaração de Helaman. Ele é a única fundação segura 
e tudo o mais é uma má fundação. 

Hank Smith:  07:37  Parece que é quase mais fácil tirar o povo do Egito do que tirar 
o Egito do povo. Eles trouxeram muito de sua antiga vida com 
eles. Parece-me que eles estão tendo dificuldade em deixar isso 
ir e investir totalmente neste novo relacionamento com Deus 
que eles têm. Eles estão arrastando um pouco os pés. Os 
bezerros de ouro da minha vida, poderíamos fazer listas de 
coisas que muitas vezes priorizamos talvez como os bezerros de 
ouro de nossas vidas em frente. Acabamos de falar sobre o Dia 
do Sabá. Não estou disposto a desistir disto ou disto ou disto, 
embora eu saiba que provavelmente deveria. Esses são 
bezerros de ouro. São coisas das quais eu não quero desistir por 
meu relacionamento com Deus. E veja o versículo sete onde o 
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Senhor diz a Moisés: "Estas pessoas se corromperam". Eles 
fizeram isso. Eu não quero que eles sejam corruptos. Não quero 
que a vida deles tenha isso, mas eles o escolheram. 

Hank Smith:  08:34  Então, se eu penso nos bezerros de ouro da minha vida, John, 
penso em qualquer coisa que eu priorize mais alto do que o 
Senhor, ou talvez tão alto quanto ele. Você se lembra que o 
Ancião Scott diria: "Se você está vivendo como se o Senhor e 
seus mandamentos fossem uma de suas muitas prioridades 
importantes, você está claramente no caminho da tragédia". Eu 
me lembro do quê? Por exemplo, talvez minha alimentação de 
mídia social possa ser mais importante para mim do que meu 
estudo das escrituras. Ou um time profissional de basquete que 
não deveria ser nomeado pode ser mais importante para mim 
do que passar tempo com meus filhos ou assistir a seus eventos 
ou até mesmo ir ao templo com minha esposa, algo assim, onde 
eu só tenho estes bezerros de ouro em minha vida e eles estão 
corrompendo minha vida. Estou escolhendo a corrupção dessa 
maneira. 

John Hilton III:  09:25  E Hank, eu adoro como você está compartilhando alguns 
exemplos da vida real. Acho que este é um grande momento 
para "Senhor é eu?" como na última ceia quando Jesus diz: "Um 
de vocês vai me trair". Os discípulos dizem: "Sou eu?". Alguns 
de nós, provavelmente poderíamos estar ouvindo e pensar, oh 
sim, você sabe, rapaz, espero que meu marido ou espero que 
meu irmão esteja ouvindo este podcast agora mesmo. Porque 
eles têm alguns ídolos dourados dos quais têm que se livrar. 
Esta é uma grande oportunidade para pensar, ok, então como 
eu assumo a responsabilidade? Como posso ter certeza de que 
estou colocando Deus, não apenas uma das muitas prioridades 
importantes, mas realmente em primeiro lugar. 

Hank Smith:  09:58  O Egito me parece como uma Babilônia. Oh Babilônia, oh 
Babilônia, nós te despedimos. Estas pessoas precisam fazer isso 
com o Egito. Eles precisam se despedir e abraçar plenamente 
este relacionamento com Deus. Mas eu acho que o Egito, como 
a Babilônia, não dá licenças de saída com prazer. Ele se mantém 
e nós temos que abandonar deliberadamente as tradições do 
nosso passado. 

John Hilton III:  10:25  Começamos hoje com uma história que é um pouco 
perturbadora e que não se ouve muitas vezes na primária e 
temos outra que está surgindo agora mesmo. No versículo 25, 
quando Moisés viu que o povo estava correndo selvagem, pois 
Aarão os havia deixado correr selvagem até a zombaria de seus 
inimigos, então Moisés ficou no portão do acampamento e 
disse: "Quem está do lado dos Senhores? Vinde a mim". E todos 
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os filhos de Levi se reuniram em torno dele. E se alguma vez 
lermos isto primeiro, normalmente pararemos ali mesmo no 
versículo 26. E depois diremos, ok, fantástico. Agora, quem 
gostaria de cantar Quem está do Lado dos Lordes, Quem? E nós 
vamos cantar esse hino e isso será ótimo. E espero que não 
estraguemos esse hino para você pelo resto de sua vida.  

John Hilton III:  11:00  Porque logo após esta frase, "Quem está do lado do Senhor", 
versículo 27, Moisés lhes disse: "Assim diz o Senhor, o Deus de 
Israel, ponham sua espada do seu lado, cada um de vocês". Vão 
e voltem de porta em porta por todo o campo, e cada um de 
vocês mate seu irmão, seu amigo e seu vizinho. Os filhos de Levi 
fizeram como Moisés ordenou, e cerca de 3000 do povo caíram 
naquele dia". 

John Hilton III:  11:25  Este é um dos muitos, e já vimos alguns, e mais estão chegando 
no futuro, onde lemos algo no Antigo Testamento ou em outros 
livros das escrituras, e é um pouco perturbador, e pensamos: 
"Por que isto teria acontecido?", e não tenho uma resposta 
sólida sobre esta história específica, mas pensei que talvez 
pudéssemos apenas pensar juntos sobre alguns princípios 
básicos e algumas possibilidades a considerar quando lemos 
algo como isto que é perturbador. 

John Hilton III:  11:52  Esta história tem mais de 3.500 anos, então é muito possível 
que alguns detalhes específicos tenham sido perdidos. Essa é 
uma possibilidade. Outra possibilidade é que esta história tenha 
sido escrita por alguém em algum momento, provavelmente 
várias centenas de anos depois de ter acontecido. Esta história 
reflete mais a vontade de Deus ou a vontade de Moisés, ou 
talvez um redator posterior ou um ponto de vista de outra 
pessoa? Essa é uma possibilidade. Ou será possível que os 
israelitas, acabaram de testemunhar estas 10 pragas, 
testemunharam a travessia do Mar Vermelho, tiveram tantas 
testemunhas, e prometeram três vezes: "Vamos manter este 
pacto", e agora não estão vindo deliberadamente para o lado de 
Moisés. Eles estão escolhendo ver outro lado, e por causa desta 
responsabilidade acrescida, há uma responsabilidade acrescida. 
Essa é uma possibilidade, e pode haver outras coisas sobre as 
quais ainda não falamos. 

John Hilton III:  12:44  O manual Come Follow Me (Venha me seguir), que vem em 
apenas algumas semanas, tem uma pequena seção chamada 
The Historical Books of the Old Testament (Os livros históricos 
do Antigo Testamento), e eu vou ler um pequeno parágrafo 
dele. Ele diz: "O que devemos fazer quando encontrarmos 
passagens nas escrituras que parecem preocupantes? Primeiro, 
pode ajudar a considerar cada passagem em um contexto mais 
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amplo. Como ela se encaixa no plano de salvação de Deus? 
Como ela se encaixa no que você sabe sobre a natureza do Pai 
Celestial e de Jesus Cristo? Como se encaixa com as verdades 
reveladas em outras escrituras ou com os ensinamentos dos 
profetas vivos? e como se encaixa com os sussurros do espírito 
para seu próprio coração e mente?". Isto não resolve 
totalmente a questão de: "Uau. O que aconteceu naquele dia? 
Por que foi esse o caso?", mas espero que esses sejam alguns 
princípios que possam nos ajudar a manter não apenas essa 
história, mas outras histórias que encontraremos no futuro, em 
uma perspectiva. 

Hank Smith:  13:35  Eu gosto disso, John. Esta é a idéia onde você bate em algo 
assim e diz: "Eu não sei", e então você meio que segue em 
frente e o deixa ali sentado por um tempo, e talvez um dia mais 
tarde, você volta e faz mais sentido para você em uma 
determinada hora. Sim, você está certo. Apenas reconhecendo 
que as coisas estão difíceis, que isto é perturbador e que está 
tudo bem. Que é perturbador. Eu odiaria se alguém dissesse: 
"Esta é a minha parte favorita". Não jogue tudo fora porque 
você já atingiu esta parte perturbadora. Deixe-a apenas sentar 
por um tempo e veja se talvez mais tarde, você a entenda de 
outra maneira. 

John Bytheway:  14:06  É estranho que todos eles sejam filhos de Levi, apenas: "Nós 
vamos fazer isso". Quem está do lado do Senhor? Alguém mais 
disse que estamos do lado do Senhor, ou foram apenas os filhos 
de Levi? Tem que haver muito mais gente. Quando se lê, o povo 
está correndo louco, acho que nossos ouvintes prefeririam isso 
ao Rei James no versículo 25. 

John Hilton III:  14:26  Acho que a nota de rodapé no Rei James usa a palavra "nu", 
mas a nota de rodapé diz... 

John Bytheway:  14:31  Riotous? Ou solto. 

John Hilton III:  14:31  Algo como um motim. Sim, exatamente. 

Hank Smith:  14:35  Uma coisa, Johns, ao ler passagens difíceis como esta, eu tento 
lembrar que a morte é tão diferente para o Senhor do que é 
para nós. Para nós, parece tão final, e há aqui uma retribuição, 
mas para o Senhor, lembre-se de que a morte está se movendo 
para uma sala de aula diferente. Na doutrina dos últimos dias, 
acreditamos que as pessoas, na próxima vida, sabem que os 
mortos que se arrependerem serão redimidos. Portanto, talvez 
tente ver isso como uma das muitas possibilidades de que 
falamos. Tente ver isto como o Senhor movendo-os para uma 
sala de aula diferente para serem ensinados, em vez de ficar 
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aqui onde podem causar ainda mais danos se este tipo de 
comportamento continuar. É crucial para Israel que eles deixem 
o Egito para trás, tanto física como espiritualmente. 

John Hilton III:  15:20  Voltando à lista de possibilidades, às vezes, nós apenas 
chegamos a Isaías 55:8-9, onde o Senhor diz: "Porque os meus 
pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos 
caminhos são os meus caminhos". Portanto, pode haver 
algumas coisas que simplesmente não entendemos, e talvez 
quando estamos sentados com o Senhor na próxima vida, e Ele 
nos dá alguma perspectiva adicional ou alguns detalhes na 
história que não são registrados aqui, de repente, dizemos: "Oh, 
está bem". Isso faz sentido". 

Hank Smith:  15:41  Sim. Já pensei muitas vezes nisso. 

Hank Smith:  15:43  Antes de passarmos ao capítulo 33, eu queria fazer uma nota do 
Êxodo 32 verso 20. Estes são versos interessantes. São histórias 
interessantes em que Moisés leva o bezerro de ouro, moe-o em 
pó, mistura-o com água, então temos aqui nosso primeiro pó de 
proteína, e ele os fez beber dele, e eu pensei: "Cara, isso é tão 
interessante...". Ele está dizendo: "Ouça, se você gosta tanto, 
por que não vai em frente e interioriza?" 

Hank Smith:  16:15  Portanto, talvez seja uma representação física do que eles estão 
fazendo espiritualmente. Eles estão internalizando esta 
idolatria, e ele diz: "Bem, deixe-me mostrar-lhe o quanto isto 
vai deixá-lo doente". Muitas vezes me perguntei se eu ia ao 
bispo e lhe dizia que tinha dificuldades com: "Ei, aqui está meu 
telefone, e estou lutando com pornografia ou algo assim", e ele 
tinha um liquidificador grande em seu escritório e misturou o 
telefone com um pouco de água e o misturou, e ele disse: 
"Certo, agora beba isto". Eu diria: "Eu nunca faria isso!". Bem, 
por que você está internalizando, espiritualmente, estas coisas? 
Se você não as deixaria entrar no seu corpo, por que está 
deixando entrar na sua mente e no seu coração? Então talvez 
haja ali uma lição interessante, mas eu pensei: "Uau, você gosta 
assim tanto disso? Muito bem. Você o bebe". 

John Bytheway:  16:59  Acho que foi o Ancião Bruce C. Haven que tivemos no podcast 
que disse que ao participarmos do sacramento, assimilamos a 
Expiação. Acho que essas são as palavras que ele usou. Nós o 
colocamos dentro, e é uma maneira positiva de ver a coisa. 
Pegue o pão, os emblemas do sacramento. 

John Hilton III:  17:16  Portanto, já falamos de tipos de Cristos, isto poderia ser como 
um antitipo de Cristo, em certo sentido. 
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Hank Smith:  17:21  Isso também seria uma boa lição de objeto para os pais. Se seus 
filhos amam a TV e não desistem dela, apenas... 

John Bytheway:  17:26  Coloque-o em um liquidificador. 

John Hilton III:  17:27  Triturá-lo em pó. 

Hank Smith:  17:28  Triture-o em pó, e todos nós o beberemos. Esse é o presente da 
noite familiar. Muito bem, John, queremos passar para 33. 

John Hilton III:  17:34  Portanto, o Senhor vai ter uma conversa com Moisés e, 
basicamente, vamos voltar para onde estávamos no Êxodo 24. 
Moisés vai voltar para a montanha, ele vai receber mais 
conhecimento e inspiração do Senhor. Talvez possamos 
destacar um par de frases realmente poderosas. No versículo 
11, vemos que, "O Senhor falou com Moisés cara a cara como 
um homem fala com seu amigo". Esse é um versículo poderoso 
em tantos níveis. Número um, ele nos diz algo sobre a natureza 
de Deus, que ele é um personagem. Também nos fala sobre o 
tipo de comunhão que podemos ter. 

John Hilton III:  18:10  Lembro-me bastante recentemente, o Élder M. Russell Ballard 
disse algo no sentido de que "cada membro da igreja pode ter 
uma relação apostólica com o Senhor". Para realmente elevar a 
fasquia de "Ok, eu posso realmente desenvolver um 
relacionamento próximo com o Senhor", e talvez o versículo 11 
seja outro desses, embora esteja claro em todo o texto que 
Moisés tem um relacionamento especial com Deus que é 
diferente dos outros, que eu posso me esforçar para ter essa 
habilidade em minhas orações para falar com o Senhor como 
um homem fala com seu amigo, para realmente conhecê-lo, 
para realmente se conectar com o Senhor em oração, e logo 
depois disso no versículo 12 é uma das minhas frases favoritas 
de todos os tempos. Sei que ambos gostam de encontrar estas 
frases curtas e poderosas das escrituras, e no versículo 12, 
Moisés diz: "Você disse que o conheço pelo nome", e eu amo 
isso, que o Senhor diz: "Eu o conheço pelo nome". Para mim, 
essas duas passagens juntas realmente dão um sentido para o 
tipo de relacionamento que podemos ter com o Senhor. Ele nos 
conhece pelo nome e se preocupa conosco, e assim quando 
colocamos esse tempo e esforço extra para desenvolver um 
relacionamento com Ele, não se perde tempo. 

Hank Smith:  19:22  Bonito. Essa é a primeira palavra da primeira visão, Joseph, 
certo? Nessa mesma primeira palavra, Joseph aprende. "Ele 
sabe quem eu sou. Ele sabe meu nome". O Senhor não disse: "Ei 
garoto", ou "Você", ou "Ei, garoto da fazenda". Um deles me 
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falou chamando-me pelo nome. "Eu sei o seu nome". Isso é 
lindo, John. 

John Hilton III:  19:45  Agora, já que estamos aqui, concluindo brevemente 33, se você 
olhar mais tarde, parece haver um verso que contradiz o verso 
11, no verso 20. Esta idéia de: "Ninguém pode olhar no meu 
rosto". Algumas pessoas têm se perguntado o que está 
acontecendo com esta contradição aqui. Por isso, mais uma vez, 
há muitas possibilidades. Uma é que talvez um editor posterior 
não goste da idéia de cara a cara ou tenha uma compreensão 
diferente dela, e assim talvez esteja colocando um contraponto 
lá, mas acho que o que talvez seja mais útil para os santos dos 
últimos dias é a tradução de Joseph Smith do Êxodo 33:20, que 
diz: "O Senhor disse a Moisés: 'Tu não podes ver meu rosto 
neste momento, pois nenhum homem me verá neste momento 
e viverá, eles são extremamente pecadores'". Portanto, mais 
uma vez, há muitas possibilidades. Desde a primeira visão, 
vemos que o Pai Celestial e Jesus Cristo têm corpos físicos, 
portanto não há dúvida de que Moisés poderia falar com eles 
cara a cara. 

Hank Smith:  20:41  O que vejo em 33 João é o Senhor dizendo: "Olha, quero dar-te 
esta terra que flui com leite e mel", ou seja, 33 versículo três: 
"Mas este é um povo de pescoço duro", e tudo o que 
discutimos hoje, parece que o Senhor está pronto para dar-lhes 
bênçãos, e suas próprias escolhas são o que os está segurando. 
Talvez a história da minha vida, certo? Que o Senhor está 
dizendo: "Aqui estão todas estas bênçãos". Estou pronto para 
dá-las a vocês". Você está pronto para escolhê-las? A terra 
prometida está pronta para você, mas você tem que se preparar 
para ela". 

John Hilton III:  21:15  Isso é lindo. Eu adoro isso. 

John Hilton III:  21:17  Assim, se entrarmos em Êxodo, capítulo 34, o Senhor diz a 
Moisés para cortar duas tábuas adicionais de pedra. Então, ele 
quebrou as duas primeiras tábuas, e estamos prestes a ver mais 
revelação sendo dada a Moisés. Há algumas passagens bonitas 
que provavelmente queremos destacar, começando no 
versículo seis. "O Senhor passou diante de Moisés e proclamou 
o Senhor o Senhor um Deus misericordioso e gracioso, lento 
para a ira e abundante em amor e fidelidade inabaláveis. 
Mantendo firme o amor pela milésima geração". Perdoando a 
iniqüidade, a transgressão e o pecado". Acho que estes são 
alguns versos... Lemos algumas coisas desafiadoras em nossos 
capítulos de hoje,  
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John Hilton III:  22:00  mas é importante lembrar que estes versículos descrevem o 
Senhor e então Moisés no versículo nove diz: "Se agora 
encontrei favor aos teus olhos, ó Senhor, eu rezo. Deixe o 
Senhor ir conosco". Embora este seja um povo de pescoço duro, 
perdoe nossa iniqüidade e nosso pecado e nos leve por sua 
herança". E falamos antes de rezar como um profeta. Acho que 
esta é uma bela maneira. Moisés não diz: "Ei, tu nos deves 
Senhor". Ele diz: "Olha, eu entendo. Não temos muito com que 
trabalhar, mas por favor, pode ter paciência conosco e fazer o 
que puder conosco, Senhor". Acho que essa é uma ótima 
maneira também de se aproximar do Senhor em oração. 

Hank Smith:  22:35  É interessante que Moisés até mesmo se apodera dele, de 
nosso perdão e de nossa iniqüidade e nosso pecado, onde pelo 
menos no bezerro de ouro, ele não fazia parte disso. 

John Bytheway:  22:46  Sim, mas ele se identifica com seu povo. Essa é outra idéia de 
defensor que você apontou, John, onde eu sou um defensor do 
meu povo. Eu realmente amo a percepção sobre não apenas 
perceber que os profetas rezam, mas perceber o que eles 
dizem. 

John Hilton III:  23:00  Se passarmos ao versículo 11, o Senhor dá alguns mandamentos 
interessantes e eu queria talvez fazer uma pequena tempestade 
de ideias sobre o que isto parece para nós hoje? Então, para 
Moisés, o Senhor diz: "Observai o que eu vos ordeno hoje". 
Veja, eu vou expulsar diante de você os amoritas, os cananeus, 
os hititas, os perizitas, os hivitas e os jebusitas. Cuidado para 
não fazer um pacto com os habitantes da terra para a qual 
vocês vão, ou isso se tornará um laço entre vocês. Derrubareis 
seus altares, quebrareis suas colunas, cortareis suas urnas 
sagradas, pois não adorareis outro Deus". 

John Hilton III:  23:31  É realmente claro que o Senhor está chamando Seu povo para 
ser separado e distinto dos outros povos do mundo. E eu acho 
que esta é uma das razões pelas quais sou tão grato pelos 
profetas vivos. Deus não está nos dizendo hoje através dos 
profetas vivos para nos isolarmos, nós deveríamos estar no 
mundo, mas não do mundo. E assim eu acho que o princípio 
aqui é, você tem que ser separado e distinto e eu adoraria suas 
idéias sobre como você acha que o princípio geral se parece 
conosco em nossa sociedade de hoje, onde estamos vivendo em 
uma sociedade secular? 

Hank Smith:  24:04  Ele disse de volta em 33, versículo 16. Assim estaremos 
separados. É distinto. Estou olhando para o verso 33, versículo 
16, distintivo. E aceitando o fato de que quando você estiver em 
um relacionamento com o Senhor, você será diferente da 
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maioria das pessoas. No ano passado, falamos sobre a palavra 
de sabedoria. Sim, sendo um código de saúde, mas mais 
importante, sendo algo que o torna diferente. As roupas são 
outra coisa em que as pessoas diriam: "Oh, isso é estranho". É 
estranho, que peculiar". E você diria: "Bem, isto é parte de mim 
aceitar o fato de que sou diferente. Meu relacionamento com o 
Senhor me faz diferente". E eu acho que foi Elaine Dalton que 
disse: "Se você quer fazer a diferença, você tem que estar 
disposto a ser diferente". Para mim, é o Senhor dizendo que 
você não vai participar de mais nada nesta terra, porque eu 
quero que você continue diferente de todos os outros. 

John Bytheway:  25:00  Será que quando eles estavam no Egito e talvez John, você saiba 
disso, eles aceitaram alguns dos deuses egípcios? E o Senhor 
está lhe dizendo para não fazer isso desta vez? Sou todo eu. E 
não comece a absorver a cultura ao seu redor. Será que eles 
aceitaram alguns dos deuses egípcios? E talvez uma das razões 
para as pragas fosse descontar cada um desses deuses para os 
egípcios e para a casa de Israel? 

John Hilton III:  25:25  Sinceramente, não estou claro sobre isso. A idéia das 10 pragas 
e do combate aos 10 deuses egípcios, acho que é bastante 
clara, mas não sei se temos provas bíblicas de que os israelitas 
eram...é certamente possível. 

Hank Smith:  25:38  Ah, sim. Você pensaria que isso seria algo que eventualmente se 
tornaria....I quero dizer, você está construindo estes templos. 
Você está construindo estas estátuas. Sim, estou construindo. 

John Hilton III:  25:43  Você está vivendo a cultura. 

John Bytheway:  25:46  Tenho me perguntado se depois de tanto tempo no Egito, talvez 
eles tivessem adotado alguma da cultura, talvez até alguns dos 
deuses do Egito e que talvez o Senhor só queira pegar aquela 
tábua de apagar a seco e simplesmente apagar tudo. E não 
partilhem dessa cultura. Eu sou Jeová. Você deve me adorar. 
Caramba, fale de uma tábua limpa. Vá em frente e comece tudo 
de novo. Refiro-me a essa frase no versículo 15, que afirmação 
forte. Eles se prostituem atrás de outros deuses, uau. Não faça 
um pacto com eles. Comece tudo de novo. 

John Hilton III:  26:20  Também acho que precisamos lembrar que Deus não está nos 
dizendo isto porque Ele precisa que o adoremos 
constantemente para construir sua auto-estima ou algo 
parecido. Isto é porque encontramos felicidade e alegria ao 
estarmos conectados a Cristo. E encontramos tristeza à medida 
que perdemos essa conexão. Se voltássemos ao versículo 10, o 
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Senhor diz: "Nisto, faço um pacto". Diante de todo seu povo, 
farei maravilhas como se não tivesse sido feito em toda a terra". 

John Hilton III:  26:50  E mais uma vez, Deus quer fazer algo surpreendente de nós. E 
Ele quer que nos conectemos com Ele, não para seu próprio 
propósito, mas para que Ele possa fazer de nós mais do que nós 
mesmos e olhar para o final do versículo 10, outro grande forro. 
A última linha, no Rei James, usa a palavra terrível, mas na 
tradução alternativa é fantástica. Então o Senhor diz: "Pois é 
uma coisa incrível que farei com você". E eu adoro isso. Deus 
está dizendo: "Quero fazer de você uma coisa incrível". Estou 
lhe pedindo, esteja comigo, para que eu possa fazer isso por 
você. 

Hank Smith:  27:24  Certo, e limpe todas essas outras coisas de sua vida. Eu não 
quero que outros deuses ali manchem nosso relacionamento. 
Quero dar-lhe isto plenamente. 

John Hilton III:  27:33  Portanto, nossos capítulos de hoje não têm realmente uma 
conclusão satisfatória porque o Senhor vai dar a Moisés alguma 
revelação adicional e então toda essa revelação vai ser 
desdobrada para nós em nossos próximos capítulos "Vem, 
Segue-Me", e vai ser agendada enquanto eles constroem o 
tabernáculo. Mas pensei que talvez uma boa maneira de 
concluirmos hoje talvez seja recuar e pensar em todas as 
diferentes maneiras em que Moisés é um tipo de Jesus Cristo. E 
provavelmente há muito mais do que podemos enumerar agora 
mesmo. 

John Hilton III:  28:01  Mas basta pensar em alguns que surgiram nos versos que 
examinamos hoje. Moisés está jejuando por 40 dias e 40 noites, 
assim como Jesus jejuou por 40 dias e 40 noites. Moisés recebe 
a lei na montanha, enquanto Jesus dá a nova lei na Montanha 
com o Sermão da Montanha. Há outras conexões como Moisés 
como o mediador dizendo que ele vai fazer uma expiação 
pleiteando por seu povo. Jesus, fazendo verdadeiramente uma 
expiação implorando por nós. Há o sangue do velho pacto. Há o 
sangue do novo pacto. Penso que Moisés é um grande exemplo 
da frase bíblica que todas as coisas testemunham de Cristo e 
Moisés como uma pessoa testemunhou diretamente de Cristo, 
mas também Moisés a pessoa testemunha de Cristo. 

Hank Smith:  28:50  E João, você começou hoje com o Êxodo 24 com Moisés 
aspergindo o sangue e nós poderíamos dizer: "Oh, o que está 
acontecendo aqui?" Mas podemos ver a morte do Salvador, o 
Salvador na cruz oferecendo seu próprio sangue em sacrifício. 
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John Hilton III:  29:04  Em Colossenses, o apóstolo Paulo fala sobre o sangue da cruz. E 
Jesus falou sobre o sangue de seu Novo Testamento, portanto, 
essa é outra conexão poderosa. 

Hank Smith:  29:13  Eu gosto disto. Procurando o Salvador nestes capítulos. 

John Bytheway:  29:18  João, você acabou de delinear algumas das maneiras nestes 
capítulos, mas quais são algumas das outras maneiras fora 
destes capítulos que Moisés é um tipo tão forte de Cristo? 

John Hilton III:  29:26  Apenas alguns exemplos que me vêm à mente. Desde cedo, 
ambos têm experiências próximas da morte quando bebê. Você 
tem o Faraó tentando matar meninos bebês, Herodes tentando 
matar meninos bebês. Moisés está entrando e saindo do Egito 
assim como Jesus está entrando e saindo do Egito. 
Recentemente, falamos sobre a água que flui de uma rocha 
enquanto Moisés recebe água para o povo. A água flui do lado 
de Jesus na cruz. E Jesus havia dito anteriormente: "Se alguém 
tiver sede, que venha a mim, porque do meu ventre sairão 
águas vivas". Acho que este será apenas um tema. O maná e 
Jesus como o pão da vida. Mas de tantas maneiras, a história do 
Êxodo e de Moisés, em particular, é a história de Jesus. E isso é 
verdade em todas as outras passagens da Escritura que 
veremos. A história de Davi e Golias é sobre alguém que é fraco 
derrotando o forte por nós, Jesus dessa mesma forma. E por 
isso eu amo o que falamos logo no início de encontrar todas as 
formas que podemos identificar Jesus nestas passagens do 
antigo Testamento. 

John Bytheway:  30:33  Há outro que é apenas divertido, porque não é bíblico, mas está 
em Josefo. E se você já viu o filme, os 10 Mandamentos, que é 
onde eu aprendi sobre Moisés pela primeira vez, estava vendo 
aquele filme. Logo no início, eles estão falando com o faraó, 
Setti o primeiro e os sacerdotes do faraó estão dizendo que há 
uma palavra entre os hebreus sobre um libertador. E um deles 
diz que uma estrela proclama seu nascimento. E isso é de 
Josefo, disse que havia uma nova estrela quando Moisés 
nasceu. E eu sempre pensei: "É por isso que isso está no filme". 
Porque Josephus disse que havia uma nova estrela. De tantas 
maneiras, é tão fácil ver muitas coisas que Moisés fez que o 
Salvador fez. Eu sempre penso em nos levar para fora da 
escravidão para a terra prometida, como Moisés fez. E Jesus nos 
conduz para fora da escravidão espiritual através de sua 
Expiação para estarmos novamente com ele. Por isso, adoro 
que possamos tirar tanto de Cristo do Antigo Testamento. 

Hank Smith:  31:29  Este acabou de ser um dia fantástico. Estou olhando para tudo o 
que falamos ao aprender que o sábado é um deleite, falando 

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

Exodus 24, 31-34 Transcrição Parte 2 followHIM Podcast Página 14



sobre aqueles que foram abençoados por trabalhar nos 
detalhes do templo com seus dons. Conversamos sobre os 
atrasos às vezes na vida e o testemunho dos mandamentos, que 
às vezes nos corrompemos ou às vezes culpamos outros como 
Aaron. Não fui eu que o fiz. Foi outra pessoa que descobrimos 
na vida de que falamos. Moisés diz: "Senhor, tu me conheces, tu 
me conheces pelo nome". Tudo isso é lindo. Oh, e o Senhor diz: 
"Quero fazer coisas incríveis por você. Quero te dar uma terra 
que flua com leite e mel". Tudo isso parece muito real até 2022 
e nós podemos aprender estas mesmas lições. Então, deixem-
me perguntar a ambos, quando vocês experimentaram algumas 
dessas mesmas coisas? 

John Hilton III:  32:25  Poderíamos ter uma parte três deste episódio porque, 
enquanto você estava falando, eu estava pensando: "Uau, eu 
tenho histórias que eu poderia compartilhar sobre todas elas", 
mas uma que me veio à mente enquanto você estava falando 
foi a demora e se conecta com alguns dos outros princípios. 
Uma experiência da minha vida em 2007, comecei a sentir que 
deveria começar um programa de doutorado. Então me 
candidatei com um ano e meio de antecedência, fui aceito em 
um programa de doutorado. E na época eu estava trabalhando 
para o programa do seminário e instituto na Flórida. E fiz uma 
candidatura que, daqui a um ano e meio, quero poder mudar. E 
achei que isso era muito razoável, dando-lhes tempo suficiente, 
mas isto também era o meio de uma crise habitacional.  

John Hilton III:  33:00  E assim, por uma variedade de razões, a igreja se suspendeu. 
Era muito caro mudar os funcionários de um lugar para outro e 
então eles disseram: "Não podemos mudá-los de lugar". 

John Hilton III:  33:09  Rezei e me senti realmente confiante de que deveríamos 
vender nossa casa e nos mudar para Utah e iniciar este 
programa de doutorado. E eu senti especificamente o Senhor 
dizer: "Não se preocupe. Tudo vai dar certo". 

John Hilton III:  33:19  Mas, nos meses seguintes, nada deu certo. Meu empregador 
disse: "Se você se mudar, perderá seu emprego". 

John Hilton III:  33:24  E eu pensei: "Ok, eles provavelmente estão apenas brincando". 

John Hilton III:  33:27  Mas eles não estavam brincando. Eu perdi meu emprego. E 
vender nossa casa em meio a uma crise habitacional foi terrível. 
Foi um milagre que nossa casa sequer tenha sido vendida. Mas, 
ao longo destes meses, quando tudo parecia que estava 
desmoronando e algumas coisas na verdade não pareciam estar 
desmoronando, elas desmoronaram. Eu estava constantemente 
estressado e nervoso. E mesmo que o Senhor tivesse dito: 
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"Tudo vai dar certo, não se preocupe", eu me preocupava o 
tempo todo. 

John Hilton III:  33:53  E para mim, talvez seja um pequeno exemplo, mas acho que é 
um exemplo real de atraso. Mesmo que eu não tenha saído da 
igreja ou quebrado meus convênios, eu me senti tão espancado 
por dentro. E eu meio que consigo ver o Senhor chorando um 
pouco por mim dizendo: "John, você não precisava fazer isso. 
Aqueles nove meses quando sua vida estava apenas cheia de 
estresse constante. Eu lhe disse que tudo ia dar certo. Você 
poderia ter gostado daqueles nove meses. Eles não precisavam 
ter sido nove meses de estresse. Eu gostaria que você me 
tivesse deixado entrar". 

John Hilton III:  34:23  A parte feliz da história é que, a longo prazo, as coisas deram 
certo. Eventualmente, consegui obter um doutorado. Fui 
contratado para meu trabalho de sonho, lecionando religião na 
BYU. E agora, olhando para trás, sinto que todo este episódio 
fazia parte do fato de o Senhor ter feito uma coisa fantástica em 
minha vida, mas isso não significa que não tenha sido doloroso 
na época. E voltando a um dos princípios dos quais falamos 
anteriormente, o bezerro de ouro. Acho que para mim, meu 
bezerro de ouro era saber exatamente como tudo iria 
funcionar. Esse ainda é um dos ídolos que eu tenho hoje. Eu não 
gosto de incertezas. Eu não gosto de surpresas. Quero saber 
exatamente o que vai acontecer e como as coisas vão dar certo. 
E, neste caso, eu não sabia disso. E foi tão doloroso. Eu estava 
basicamente dizendo: "Sim, Jesus é suficiente". 

John Hilton III:  35:06  Mas realmente o que eu queria dizer era Jesus mais saber que 
tudo vai dar certo, isso é o suficiente. E poder ver cada detalhe. 
Essa é uma experiência da minha vida em que vi alguns dos 
princípios de que temos falado a nível pessoal. 

John Bytheway:  35:18  Acho que muitos de nossos jovens ouvintes adultos estão 
pensando em como as coisas seriam complicadas. Você recebeu 
sua chamada para a missão aqui, mas depois não foi realmente 
para lá. Você aprendeu um idioma aqui, mas nem mesmo usou 
esse idioma ou talvez não tenha usado. E então você foi 
chamado de volta para casa e depois nem sequer viu o MTC. E 
nós tínhamos um filho em nossa ala. Era tão bom. Ele se 
levantou e disse: "Eu tive o privilégio de servir durante uma 
pandemia mundial". 

John Bytheway:  35:45  E eu soube imediatamente, oh, bom. Ouça a maneira como o 
Senhor o ajudou a pensar nisso. E ele falou sobre ser chamado 
para a África do Sul e depois ser chamado para casa. E depois 
conseguir um emprego, porque ele não sabia o que ia 
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acontecer. Foi um grande atraso. E trabalhou como um EMT ou 
algo assim, e depois foi chamado para o Novo México. E como, 
de repente, as coisas que ele aprendeu, ele usou no Novo 
México. E depois de volta à África do Sul. 

John Bytheway:  36:09  Elder Forsyth disse, sua frase final, se bem me lembro, foi: 
"Minha missão não saiu do jeito que eu esperava, mas 
aconteceu mais bonito do que eu havia planejado". 

John Bytheway:  36:19  E eu fiquei tão gratificado ao ouvir sua perspectiva de confiar no 
Senhor o suficiente para dizer: "Oh, pode haver um atraso. Pode 
não ser o que eu pensava, mas funcionou lindamente". E tudo 
isso foi, manteve sua fé no Senhor. 

Hank Smith:  36:36  Isso é excelente. Você conhece aquela frase, Exodus 33:12, que 
João nos mostrou aqui. Moisés diz: "Tu disseste: 'Eu te conheço 
pelo nome e também encontraste graça aos meus olhos'". 

Hank Smith:  36:49  Moisés está confiando na idéia de que o Senhor sabe quem ele 
é e que o Senhor conhece cada indivíduo. Já em 2005, o Élder 
David Bednar deu uma palestra chamada The Tender Mercies of 
the Lord (As Ternas Misericórdias do Senhor). Foi sua primeira 
palestra completa na Conferência Geral. Ele havia sido chamado 
seis meses antes e deu seu testemunho na conferência. Ele 
falou sobre o momento em que foi chamado e sustentado como 
membro dos 12. E ele disse: "Quero descrever e discutir a 
opressão espiritual que recebi alguns momentos antes de pisar 
neste púlpito durante a sessão da manhã de domingo da 
Conferência Geral em outubro passado". 

Hank Smith:  37:28  Ele fala do Ancião Uchtdorf, que havia sido chamado ao mesmo 
tempo em que ele havia nascido seu testemunho. "Todos nós 
ficamos de pé e cantamos juntos". O hino intermediário, 
Redentor de Israel". Ele diz: "Agora a música para as várias 
sessões da conferência tinha sido determinada muitas semanas 
antes, e obviamente muito antes do meu novo chamado para 
servir". Se, entretanto, eu tivesse sido convidado a sugerir um 
hino intermediário para aquela sessão específica da 
conferência, um hino que teria sido tanto edificante e calmante 
espiritualmente para mim e para a congregação antes do meu 
primeiro discurso neste centro de conferências, eu teria 
selecionado meu hino favorito, o Redentor de Israel". Era o 
mesmo hino. "Lágrimas me encheram os olhos enquanto eu 
estava com vocês para cantar aquele hino agitado da 
restauração". 

Hank Smith:  38:14  Ele continua um pouco mais tarde e diz: "Um Salvador amoroso 
estava me enviando uma mensagem muito pessoal e oportuna 
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de conforto e tranqüilidade através de um hino selecionado 
semanas antes. Alguns podem considerar esta experiência como 
simplesmente uma agradável coincidência, mas eu testifico que 
as ternas misericórdias do Senhor são reais. Elas não ocorrem 
de forma aleatória ou por mera coincidência". 

Hank Smith:  38:40  E já ouvi Elder Bednar falar sobre isso em outros momentos 
onde ele diz: "O Senhor nos conhece, cada um de nós, um por 
um, nome por nome". 

Hank Smith:  38:49  Desde aquela conversa, tentei encontrar e registrar e prestar 
atenção naquelas experiências onde vejo que o Senhor me 
conhece e sabe meu nome, sabe quem eu sou. E à medida que 
escrevo e testifico sobre elas, descubro que recebo mais delas. 
Descubro que o Senhor vê que estou levando-as a sério. E para 
mim, essa é uma das coisas incríveis que o Senhor fez por mim, 
foi me mostrar: "Ei, eu te conheço". Eu sei quem você é". Eu sei 
o que você está passando. Estou ciente de você". 

Hank Smith:  39:22  Nosso amigo, John Hilton III, ele é tão grande. Eles fizeram três 
dele. Tem sido um privilégio tê-lo conosco hoje. E esta não será 
a última vez que o teremos conosco. Então, antes de deixá-lo ir 
e dizer adeus só por agora, porque tenho certeza de que o 
teremos de volta em breve, quais são seus pensamentos de 
despedida para os nossos ouvintes? 

John Hilton III:  39:42  É que estávamos apenas concluindo, Hank, você compartilhou 
alguns belos pensamentos sobre misericórdias ternas e John e 
eu conversamos sobre algumas histórias onde há atrasos, mas 
no final as coisas deram certo. Só quero tirar um momento e 
falar diretamente com as pessoas que não estão vendo 
misericórdias ternas neste momento, que você está em um 
atraso e as coisas não parecem que vão dar certo. Acho que 
alguns dos exemplos mais dolorosos disto são com desafios 
físicos e também com desafios sobre os quais não temos 
controle. Talvez haja uma criança que se tenha perdido ou que 
tenha feito más escolhas. E talvez essa criança não vá fazer uma 
mudança dramática como Alma, a mais nova, fez. 

John Hilton III:  40:18  Mas a todos que estão no meio deste atraso divino, eu quero 
testemunhar que Jesus Cristo é real. Ele o conhece pelo nome. 
Ele se preocupa com você. E como vimos ao longo destes 
relatos das escrituras e veremos como continuamos a passar 
pelo Êxodo e além, Jesus Cristo vive, Ele nos ama. E mesmo que 
seja doloroso, quando somos capazes de permanecer naqueles 
momentos difíceis com Jesus, estamos sempre em melhor 
situação do que quando o deixamos. E eu sei que isso é 
verdade. 
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Hank Smith:  40:51  Eu adoro isso, John. John, muito obrigado, muito obrigado. Não 
é de admirar que o curso que você criou se chame Buscando 
Jesus. Parece que você faz isso diariamente. Apenas como um 
lembrete para todos, você pode descobrir que onde quer que 
você receba seus podcasts. 

Hank Smith:  41:04  John Bytheway, tivemos um grande dia. 

John Bytheway:  41:06  Realmente fantástico. 

Hank Smith:  41:07  Sinto que compreendo estes capítulos mais do que nunca. 
Tenho anotações que vou usar em minhas aulas. Esperamos que 
todos vocês tenham gostado de estar conosco hoje e que 
tenham suas escrituras e estejam tomando notas e 
compartilhando isto com outras pessoas para que possam ter 
estas mesmas experiências. Por isso, de meus dois amigos 
Johns, John Hilton e John Bytheway, queremos agradecer a 
nossos produtores executivos, Steve e Shannon Sorensen; 
nossos patrocinadores, David e Verla Sorensen. Obrigado por 
estarem aqui, e esperamos que todos vocês se juntem a nós em 
nosso próximo episódio do FollowHIM. 
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Hank Smith:  00:04  Olá, meus amigos. Bem-vindos a outros favoritosHIM. Meu 
nome é Hank Smith. Estou aqui com o maravilhoso John, 
Bytheway. Somos os anfitriões de um podcast chamado 
followHIM. Mas toda semana, fazemos um pequeno clip 
chamado followHIM Favoritos, onde respondemos apenas a 
uma única pergunta da lição desta semana. 

Hank Smith:  00:20  John, estamos no Êxodo 24, 31 a 34, e vamos nos concentrar em 
uma pergunta do Capítulo 31, que é tudo sobre o dia de sábado. 
Por que o dia do sábado é importante? Porque eu me lembro 
quando eu era criança, eu teria dito que o sábado era um 
grande dia de "Não faça isso". Não diga isso. Não assista a isso. 
Não ria disso. Não olhe para isso. Não brinque com isso". 
Portanto, havia muito "não faça isso" no dia de sábado, e isso 
me gerou um pouco de ressentimento. Eu me lembro de não 
amar o domingo. Então o que é o Êxodo 31? E o que você tem a 
dizer sobre como podemos tornar o sábado um dia melhor, 
certo? Um dia que esperamos ansiosamente, em vez de um dia 
que tememos. 

John Bytheway:  01:04  Há algumas grandes linhas aqui que eu sei que o Presidente 
Nelson falou, e isso é que o Sábado será um sinal entre mim e 
você. 

Hank Smith:  01:13  Isso é Êxodo 31:13, também Êxodo 31:17. 

John Bytheway:  01:17  Também está em Ezequiel 20:20, que é o que eu gosto porque 
20:20 é fácil de lembrar, porque soa como uma boa visão, como 
se o Senhor estivesse te observando, como se o Senhor tivesse 
uma câmera escondida em você e estivesse te observando, será 
que ele seria capaz de dizer que seu dia de sábado é diferente 



dos outros dias? E é um sinal entre mim e você através de suas 
gerações. 

John Bytheway:  01:40  E eu não sei, isso me ajudou muito. Pensei em meu primeiro 
ano de casamento, olhei para meu planejador do dia Franklin. 
Isto está voltando. Certo. Não era eletrônico. Estava no que 
chamamos de papel. Não, estava no papiro que eu recebi do 
Nilo. E eu só me lembro de olhar para a data de 9 de agosto e 
dizer: "Isso é alguma coisa". O que é isso?". E estou tão feliz. 
Lembro-me que era o aniversário do nosso primeiro encontro. 

John Bytheway:  02:07  E assim eu parei. Comprei uma rosa ou algo assim. Apenas, 
gastei cinco dólares ou algo assim, mas isso teve um impacto 
tão grande em Kim. Ela disse: "Você se lembrou de nosso 
primeiro encontro?". Era uma coisa simples, mas eu me lembrei 
dela no seu dia ou em nosso dia, eu me lembro dela e escrevi 
uma pequena nota. E me ocorreu que Deus tem um dia, e como 
fazer isso diferente para agradecê-lo por tudo o que fez por nós. 

John Bytheway:  02:33  E na verdade, não há realmente um dia de descanso, 
especialmente se você tem um chamado pesado, mas está 
descansando das coisas mundanas e de todas essas coisas. E 
você pode pensar em coisas mais maravilhosas durante todo 
aquele dia. Muito disso é apenas uma questão de ter uma boa 
atitude, eu acho, e ter certeza de que você faça do sábado um 
sinal para o Senhor. E eu tenho dificuldade de lembrar 
exatamente como isso funcionou para mim quando era 
adolescente. O que você acha? 

Hank Smith:  02:59  Bem, a única coisa que eu vejo aqui no versículo 17, capítulo 31, 
versículo 17 é que diz o Senhor, ele usou o sétimo dia para 
descansar e foi refrescado. 

John Bytheway:  03:09  Sim. Olhe para estas duas palavras: descansado e refrescado. 

Hank Smith:  03:11  Descansar e refrescar-se. E aprendi através dos anos, e 
novamente, acho que não entendi isto quando eu era 
adolescente, mas aprendi através dos anos que o trabalho do 
Senhor é bastante refrescante no que você faz nos outros seis 
dias da semana. Portanto, esta idéia de... Eis o que eu penso, é 
que o Senhor diz aqui: "Se você fizer o que eu lhe peço neste 
dia, eu posso fazer seus outros seis dias". Posso fazer com que 
você melhore. Eu posso fazer você mais rápido. Posso torná-lo 
mais esperto. Eu posso fazer com que você tenha a perspectiva 
correta nesses outros seis dias. Dê-me um dia por semana, e 
nesses outros seis dias, posso torná-lo melhor, mais rápido e 
mais inteligente do que você teria sido se tivesse usado todos os 
sete dias para fazer seu próprio trabalho". 



Hank Smith:  03:53  E eu acho que, para mim, essa tem sido a questão da fé, onde 
eu digo: "Ok, eu confio em você que se eu colocar tudo isso de 
lado, concentre-se em você e em seu trabalho neste dia", e eu 
tenho sido um marido, pai, professor melhor nos outros seis 
dias da semana do que seria se eu dedicasse todos os sete dias 
ao meu próprio trabalho. Portanto, é um pouco de fé, também, 
que eu estou dizendo que confio nele que ele sabe o que está 
fazendo. 

John Bytheway:  04:16  Tantas, provavelmente centenas, milhares de histórias sobre 
pessoas que honraram o sábado e foram abençoadas por ele. E 
lembro-me apenas de um velho ditado sobre os judeus. Não era 
tanto que os judeus guardavam o sábado, mas o sábado 
guardava os judeus. Tornou-se um dia tão especial para eles 
que os ajudou e os preservou. E também me lembro de Truman 
Madsen dizer uma vez que seremos responsáveis pela alegria 
que poderíamos ter sentido no Sábado, mas não o fizemos. 

Hank Smith:  04:44  Isso é engraçado. 

John Bytheway:  04:44  Portanto, aguarde com expectativa, um tempo para descansar 
das coisas mundanas e descansar e se refrescar. E se você não 
consegue descobrir como fazer deste um dia maravilhoso, 
descubra como fazer deste um dia maravilhoso. 

Hank Smith:  04:54  Sim. Isso é o que eu diria é que você pode fazer isso. Você pode 
ser criativo com isso. Em vez de olhar para tudo o que você não 
pode fazer, olhe em volta e veja o que você pode fazer. Há 
momentos em que eu fico sentado com meus filhos, se eu 
conseguir um par de horas no domingo, e geralmente é hora 
que não consigo durante a semana. Nós apenas nos sentamos 
por aí. Conversamos. Fazemos jogos. Damos um belo passeio 
juntos. E eu me sinto muito refrescado por esse tempo apenas 
passando com meus entes queridos, ou com os membros da 
minha ala, servindo-os, batendo às portas, dizendo olá, 
visitando as pessoas, há um refresco que vem. 

John Bytheway:  05:33  Sim. Há muitos jovens provavelmente ouvindo, mas rapaz, 
quando penso nisso agora, acho que, oh bom, alguns dos meus 
filhos que estão na faculdade provavelmente vão aparecer. 
Estou ansioso para ter a família por perto, o jantar de domingo, 
e "Como foi sua semana? E o que está acontecendo?" E depois 
podemos fazer um pouco Venham, sigam-me juntos, e vamos 
abrir isto, de que eu e Hank podemos falar, certo? Estou ansioso 
por isso. Então você pode fazer isso. Você pode fazê-lo, se você 
realmente quiser. Você pode fazer seu Sabbath maravilhoso. 



Hank Smith:  06:02  Há uma atitude sobre isso que, se você assumir uma certa 
perspectiva, uma certa lente, você vai começar a ver o que você 
quer ver. Portanto, se você quer ver algo miserável, então você 
vai ver isso. Mas se você apenas experimentar isto, experimente 
o que John e eu estamos dizendo aqui, apenas experimente, 
coloque esta lente de: "Ok, o Senhor sabe o que ele está 
fazendo obviamente. Ele sabe mais sobre esta vida do que eu". 
Por isso, vou tentar à sua maneira. Vou procurar o bem neste 
sistema que ele criou para o Sábado", e ver o que acontece. 
Veja o que acontece. Sim, você vai começar a ver coisas que 
talvez nunca tenha visto antes. 

John Bytheway:  06:35  Tivemos esta discussão com nossos filhos que eu acho que Elder 
Bednar fala sobre sua esposa ir à igreja não apenas para ouvir e 
ser alimentada e instruída, mas para olhar em volta e dizer, com 
quem eu posso falar? Com quem eu posso servir? A quem posso 
incentivar? Quem posso encontrar e dizer: "Cara, é bom ver 
você esta semana, e como foi sua semana"? E o aspecto de 
serviço do sábado é algo maravilhoso que podemos fazer, não 
apenas ir às nossas reuniões para que tudo seja sobre mim, e se 
esta lição não for boa, eu vou estar no sofá da entrada, mas sair 
para dizer, quem eu posso levantar e incentivar? E isso fará 
deste dia um dia melhor para você também. 

Hank Smith:  07:12  Notei que em minha leitura dos quatro evangelhos, que Jesus 
está sempre curando as pessoas no sábado. Não é verdade? Ele 
diz repetidamente. O homem não foi feito para o Sábado, mas o 
Sábado foi feito para o homem. Ele foi feito como um presente 
para você, e você pode ir e fazer algumas curas de si mesmo e 
de outros no Sábado, se assim o desejar. 

John Bytheway:  07:32  Adoro-o. 

Hank Smith:  07:33  Esperamos que você se junte a nós em nosso podcast completo. 
É chamado followHIM. Estamos com o Dr. John Hilton III esta 
semana, falando sobre estes capítulos. Venha se juntar a nós na 
próxima semana para outro FollowHIM Favoritos. 
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