
"Santidade para o Senhor". 

Mostrar Notas e Transcrições 

Descrição geral do podcast: 

Siga-o: A Come, Follow Me Podcast com Hank Smith & John Bytheway 

Você já sentiu que a preparação para sua aula semanal "Venha, Siga-me" é insuficiente? Junte-se aos 
anfitriões Hank Smith e John Bytheway enquanto eles entrevistam especialistas para fazer seu estudo para 
o curso "Vinde, siga-me" da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias não apenas agradável,
mas original e educacional. Se você está procurando recursos para tornar seu estudo fresco, fiel e
divertido - não importa sua idade - então junte-se a nós todas as sextas e sábados.

Descrições do Episódio Podcast: 

Parte 1: Como a construção de templos paralela à construção de uma vida espiritual corporativa e
individual? O Dr. Anthony Sweat examina o retorno dos israelitas exilados a Jerusalém e sua tentativa de 
reconstruir suas vidas espirituais e aprender a buscar a realização fora do materialismo, seu chamado a 
serem santos e a natureza essencial do culto ao templo.  

 Parte 2: 
O Dr. Anthony Sweat continua a explorar os temas de santidade pessoal, salvação, as características do 
Messias e os paralelos entre a esperança de redenção espiritual dos israelitas e a nossa própria. 

Códigos de tempo: 

Parte 1 
● 00:00 Parte 1-Dr. Anthony Sweat
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● 01:16 Introdução do Dr. Anthony Sweat 
● 03:56 Haggai como texto do templo 
● 05:39 Zechariah como companheiro de Haggai 
● 08:10 Paralelos à Doutrina e Convênios 
● 10:31 Quatro palavras para Haggai: Acusação, expectativa, convite, celebração 
● 12:15 Haggai 1: Acusação 
● 14:49 Encontrar o descanso no evangelho do pacto 
● 17:25 Israel se humilha 
● 19:24 Haggai 2: Expectativa, Convite e Celebração 
● 21:26 Considere seus caminhos 
● 26:56 Esperança de adoração no templo durante a Pandemia Covida 
● 29:19 Tanto Israel como seu templo precisavam ser reconstruídos 
● 36:24 O Segundo Período do Templo 
● 38:38 A palestra de Hank "Trial, Blessing, or Both?" e o Templo do Centro da Cidade de Provo 
● 41:41 A terceira profecia: Convite 
● 45:29 A quarta profecia: Celebração 
● 48:57 Abraão desejava as bênçãos do templo 
● 50:33 Endowment não é uma cerimônia, mas um poder: "We Need an Endowment" (Precisamos 

de um Endowment) 
● 56:30 O templo é nosso fundamento espiritual 
● 58:15 Fim da Parte 1-Dr. Anthony Sweat 

 
 
Parte 2 
 

● 00:00 Parte II- Dr. Anthony Sweat 
● 00:11 As duas partes de Zacarias 
● 01:10 Oito sonhos 
● 02:56 O sonho como Josué como Sumo Sacerdote 
● 07:20 Unção do templo 
● 8:59 Apelo para se tornar um povo santo 
● 11:37 Padrão de santidade pessoal 
● 13:14 Haggai constrói o templo, Zacarias constrói um povo do templo 
● 13:32 Como preparar o povo para o Messias 
● 15:30 Messias para salvar do pecado não apenas de Roma 
● 18:06 "30 moedas de prata" e "feridos na casa de meu amigo". 
● 25:40 Santidade para o Senhor 
● 30:54 Criação em Haggai e Zechariah 
● 37:25 Hank compartilha uma história pessoal sobre seu filho 
● 40:03 John compartilha uma história pessoal sobre um incêndio em uma casa 
● 41:48 Dr. Sweat compartilha sua mensagem final de Haggai e Zechariah 
● 48:05 Fim da Parte II-Dr. Anthony Sweat 
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Anthony R. Sweat recebeu um BFA em pintura e desenho da Universidade de Utah e seu MEd e PhD em 
currículo e instrução da Universidade Estadual de Utah. Antes de ingressar na faculdade de religião da 
BYU, ele trabalhou por treze anos com Seminários e Institutos de Religião. Dr. Sweat é autor de vários 
livros e artigos relacionados aos ensinamentos da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Sua 
pesquisa centra-se em fatores que influenciam a educação religiosa efetiva. Como artista praticante, suas 
pinturas se centram em aspectos importantes da história da Igreja, antes subrepresentados, para promover 
o aprendizado visual. Anthony e sua esposa, Cindy, são os pais de sete filhos e residem em Springville, 
Utah.  
 
 
 
 
Aviso de Uso Justo: 
 
O Follow Him Podcast com Hank Smith e John Bytheway pode fazer uso de material com direitos 
autorais, cujo uso nem sempre foi especificamente autorizado pelo detentor dos direitos autorais. Isto 
constitui um "uso justo" e qualquer material com direitos autorais, conforme previsto na seção 107 da Lei 
de Direitos Autorais dos EUA. De acordo com o Título 17 da Seção 107 da U.S.C., o material deste 
podcast é oferecido publicamente e sem fins lucrativos, ao público ou à Internet para comentários e fins 
educacionais e informativos sem fins lucrativos. A isenção de direitos autorais nos termos da Seção 107 
da Lei de Direitos Autorais de 1976, é permitido o uso justo" para fins tais como crítica, comentário, 
reportagem de notícias, ensino, bolsas de estudo e pesquisa. Nesses casos, é permitido o uso justo. 
 
Nenhum copyright(s) é(são) reivindicado(s). 
 
O conteúdo é transmitido para fins de estudo, pesquisa e educação. 
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justo": www.copyright.gov/fls/fl102.html. 
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Hank Smith:  00:01  Bem-vindo ao Follow Him, um podcast semanal dedicado a 
ajudar indivíduos e famílias com seu estudo Come Follow Me. 
Eu sou Hank Smith. 

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

Hank Smith:  00:11  Nós adoramos aprender. 

John Bytheway:  00:11  Nós adoramos rir. 

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

John Bytheway:  00:15  Como juntos O seguimos. 

Hank Smith:  00:20  Olá a todos. Bem-vindos a mais um episódio do followHIM. Meu 
nome é Hank Smith. Eu sou seu anfitrião. Estou aqui com meu 
santo co-apresentador, John Bytheway. John, nossas lições hoje 
estão em Haggai e Zechariah. Estamos falando de santidade, e 
adivinhe em quem eu pensei quando pensei na pessoa mais 
santa? Eu penso em Jesus, mas depois pensei em você, João, 
depois pensei em você logo depois de Jesus. Você é uma pessoa 
muito santa. 

John Bytheway:  00:45  Eu pensei que você quis dizer que eu tinha buracos em minhas 
meias. Era isso que eu pensava que você queria dizer com 
santo. 

Hank Smith:  00:49  Você é muito santo. Alguém compre meias novas para John. 
Tenho certeza de que há um ouvinte por aí que não se 
importaria de lhe mandar meias novas para lá, John. Ei, como 
eu disse, John, estamos hoje em Haggai e Zechariah, e 
precisávamos de alguém que viesse nos ajudar a entender estes 
livros, porque serei honesto, não posso dizer que me sinto um 
especialista neles, mas espero que até o final. Quem está 
conosco hoje? 
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John Bytheway:  01:13  Estamos emocionados por ter o Dr. Anthony Sweat de volta 
conosco novamente. Nós o chamamos de Tony porque o 
conhecemos, e posso dizer que sou seu amigo, Tony? 

Dr. Anthony Sweat:  01:20  Caramba! 

John Bytheway:  01:21  Isso é uma declaração justa? 

Dr. Anthony Sweat:  01:23  Não, essa é uma afirmação injusta. Você é um amigo querido. 
Você é um amigo querido. Sou muito grato por estar com vocês, 
seus grandes santos. Mais uma vez, obrigado por me 
receberem. 

John Bytheway:  01:33  Absolutamente. Adoramos ter você, e eu tenho alunos que 
estão pensando: "Ei, estou me preparando para ir ao templo, o 
que devo fazer? E eu sempre digo: "Oh, vai buscar o livro do Dr. 
Anthony Sweat, o Convite Sagrado e os Convênios Sagrados". 
Estes livros realmente abençoaram muitos dos meus alunos 
enquanto se preparavam para o templo, e meus filhos também. 

  01:48  Meus filhos que foram em missões. Eu os fiz ler isto. É tão útil 
ter não apenas uma expectativa, mas uma expectativa 
doutrinária e uma história de "O que estou fazendo aqui 
enquanto vou para o templo"? 

Dr. Anthony Sweat:  02:01  Eu aprecio o trabalho de seus homens, tudo o que você está 
fazendo, e por este trabalho incrível neste podcast, você e toda 
a equipe. Que grandes coisas vocês estão fazendo. Obrigado por 
abençoar tantos. E coletivamente, vou apenas interromper aqui 
para todos os ouvintes e apenas dizer obrigado pelo trabalho 
que vocês estão fazendo aqui, deixando-me fazer parte dele. 

John Bytheway:  02:18  Tive a sorte de estar aqui. Isso é tudo o que eu digo. Muitos de 
nossos ouvintes se lembrarão de Tony, mas deixe-me dar-lhe 
uma breve biografia, de qualquer forma. Anthony Sweat é 
professor assistente de História e Doutrina da Igreja na 
Universidade Brigham Young. Ele é autor de inúmeros livros 
mais vendidos e orador regular em vários eventos e 
conferências SUD. 

  02:38  Ele recebeu um BFA em Pintura e Desenho da Universidade de 
Utah, e mestrado em Educação e doutorado em Educação da 
Universidade Estadual de Utah. Ele e sua esposa Cindy, são pais 
de sete filhos e residem em Utah. E acho que nossos ouvintes 
vão se lembrar disso. Ainda não mostramos alguma da arte de 
Tony. Ele tinha alguma arte de Doutrina e Convênios que ele 
fez. 
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Hank Smith:  03:00  Absolutamente. Recomendamos muito qualquer coisa da arte 
de Tony, mas foi o livro que ele imprimiu no ano passado 
chamado Repicturing the Restoration (Reprimindo a 
Restauração). Usamos isso algumas vezes no ano passado. 

John Bytheway:  03:10  Tony, como você quer abordar estes dois livros? Acho que a 
maioria de nossos ouvintes não leu muito de Haggai e 
Zechariah. Podemos ter um ou dois por aí que estão pensando: 
"Você está brincando comigo? Estes são os meus favoritos", 
mas suponho que a maioria de nós não esteja familiarizada. O 
que você acha? 

Dr. Anthony Sweat:  03:26  A maioria de nós não está familiarizada com eles, e uma das 
razões que eu conheço é porque simplesmente olhei para o 
índice de citação das escrituras quantas vezes o livro de Haggai 
foi citado na história da conferência geral. É o terceiro a durar. 
Ele mal bateu Song of Solomon. Tem uma grande trajetória. Só 
foi citado 14 vezes em ambas as conferências, Journal of 
Discourses, Teachings of the Prophet Joseph Smith. 

  03:56  Estou dizendo isto na frente e você está pensando: "Oh não, 
você está minando o produto". Não, como eu lhe disse antes de 
começarmos, eu disse: "O slogan para isto precisa ser: 'Vamos 
fazer do Haggai o cara'". Este livro de Haggai é profundo, em 
particular porque é um livro centrado no templo. 

  04:14  Tem admoestações e aplicações maravilhosas relacionadas ao 
templo que, quando Hank me convidou para vir aqui com algum 
do meu trabalho no templo, quisemos ter certeza de que 
faríamos essa conexão. Portanto, acho que essa seria a primeira 
coisa para todos os ouvintes é ter certeza de que você está 
vendo o templo centralizado em torno do comando deles para 
reconstruir o templo que havia sido destruído. 

  04:35  Mas Haggai, é um texto poderoso, poderoso que, em essência, 
a parte que gosta de ser citada e as que são citadas muitas 
vezes têm a ver com a consideração de suas maneiras. 
Considere seus caminhos. É um dos dispositivos retóricos 
através deste livro. Tem apenas dois capítulos, e você verá que 
algumas vezes Haggai vai dizer às pessoas para considerarem 
seus caminhos. 

  04:58  Vamos entrar nisso, mas há grandes metáforas para que todos 
nós, em essência, reconsideremos nossas prioridades, onde o 
templo está nessas prioridades, e a outra que gosta de ser 
citada é que as pessoas têm um saco com buracos. Estávamos 
falando daquele famoso: "Você está colocando dinheiro em um 
saco com buracos". 
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  05:18  Em essência, você não está encontrando o cumprimento na vida 
que deseja porque está omitindo a coisa central que Deus quer 
que você faça que está centrada na reconstrução de Sua Cidade 
Santa e no meio dela, Seu Santo Templo. Essa é uma grande 
perspectiva por que Haggai é um livro realmente importante 
que espero que as pessoas amem à medida que entramos nele. 

  05:39  E então, obviamente, com Zacarias, que é um companheiro de 
Haggai, talvez isso seja uma coisa na frente é que Haggai e 
Zacarias devem ser lidos juntos. É bom que eles estejam 
emparelhados esta semana porque eles estão profetizando ao 
mesmo tempo. Haggai vai começar suas profecias em 520 AC. 
Zacarias iniciará suas profecias em 518, dois anos depois, diz 
ele. 

  06:00  Hank e John, acho que vocês tiveram Jared Ludlow que fez Ezra 
em seu podcast, mas Ezra 5:1 traz Haggai e Zechariah juntos. 
Este é Esdras 5:1: "Então os profetas, Ageu, o profeta, e 
Zacarias, o filho de Iddo, profetizaram aos judeus que estavam 
em Judá e Jerusalém". Portanto, é bom pensar em Ageu e 
Zacarias como profetas companheiros. Eles são Russell M. 
Nelson e Dallin. H Oaks. Eles são Lehi e Jeremias. Eles estão 
profetizando juntos ao mesmo tempo para os mesmos 
propósitos. 

Hank Smith:  06:35  Entendi. Vamos apenas fazer um pouco de história aqui só para 
alcançar a todos. Lehi deixou Jerusalém. Tivemos nosso 
cativeiro babilônico. A Babilônia governou a área por 70 anos, 
70 alguns anos ímpares. A Pérsia toma conta. Ciro, o grande, 
diz: "Você pode voltar e reconstruir seu templo". E então é aqui 
que entram esses jogadores como Esdras, Neemias, Ageu e 
Zacarias. Estou no caminho certo aí? 

Dr. Anthony Sweat:  07:03  Caminho certo, no lugar certo. E onde eles estão entrando é 
onde eles vão voltar. Ciro diz à casa de Judá e Benjamim: 
"Tenho cerca de 50.000 desses exilados que estão na 
Babilônia", que tinham sido conquistados pelos persas, e Ciro 
vai deixá-los voltar sob a direção divina para reconstruir o 
templo. 

  07:23  Isto já foi abordado em seus outros livros, mas só para atualizar, 
eles vão voltar à Terra Santa, principalmente da tribo de Judá e 
Benjamin, e vão lançar os alicerces do templo. Eles vão 
reconstruir o altar para que possam começar a oferecer 
sacrifícios. E depois, todos os trabalhos com alguns dos 
samaritanos e as questões políticas. 
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  07:44  E talvez para ir direto ao assunto, os judeus, ao voltarem, vão 
perder o zelo. Eles vão perder o foco. Eles vão perder suas 
prioridades. Eles vão ficar frustrados, cansados, colocar suas 
energias em outro lugar, e vão parar de reconstruir o templo 
por alguns anos, por até 15, 16 anos que eles deixaram passar 
uma vez que voltaram. 

  08:10  E Haggai e Zacarias vão chamá-los para lembrar: "O que Deus 
quer que eles façam é construir este templo e que deixem de se 
distrair e que suas prioridades sejam recentes". 

John Bytheway:  08:22  Isto nos lembra de algo do ano passado em Doutrina e 
Convênios? 

Dr. Anthony Sweat:  08:28  Sim, e Hank estava me provocando de antemão. Ele disse: 
"Agora, Tony, não quero que você entre aqui como um cara da 
história e doutrina da igreja, e em dois segundos seja como, 
'Agora isto me faz lembrar Oliver Cowdery'". 

Hank Smith:  08:38  É exatamente isso. 

Dr. Anthony Sweat:  08:39  Mas não há como contornar isso. Como eu estava estudando 
isto, não pude deixar de ver os paralelos entre isto e os santos 
que vão a Sião. Aqui você tem os santos em David Zion, em 
Jerusalém, que não constroem seu templo. E temos os santos 
na nova Jerusalém, em Independence, Missouri, que estão lá há 
vários anos. 

  09:02  Joseph Smith lança as pedras angulares em 1831, e em 1833 o 
Senhor diz: "Vamos fazer alguma coisa com isto? E quando os 
santos são exilados, a primeira coisa que o Senhor diz na Seção 
101 é: "Você deveria ter construído o templo como eu lhe 
disse". Há uma história repetida. E então, sem chegar aos dias 
modernos, hoje, obviamente, estamos construindo templos a 
um ritmo fenomenal. Mas a questão é, e vamos falar sobre isto, 
onde estão nossos esforços? Onde estão nossas energias? Onde 
estão nossas prioridades? 

Hank Smith:  09:29  Sim. 

Dr. Anthony Sweat:  09:30  Eles estão centrados nas coisas que não vão encher e não vão 
durar e não estão trazendo verdadeira alegria? Ou eles estão 
centrados nas coisas do templo? Você vê por que o Haggai é tão 
importante logo na frente? 
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Hank Smith:  09:42  Sim. Parece que você vai me pedir para fazer algo 
desconfortável hoje, Tony, que vai reconsiderar minhas 
prioridades e onde o templo se encaixa nessas prioridades. 

Dr. Anthony Sweat:  09:51  Eu nunca faria isso, Hank, nunca. 

Hank Smith:  09:54  Oh. 

Dr. Anthony Sweat:  09:55  Hank, quero que você considere seus modos, meu irmão. 

Hank Smith:  09:57  Certo. Estou nervoso e entusiasmado por me sentir motivado a 
voltar para o templo de melhores maneiras. 

Dr. Anthony Sweat:  10:06  Isso é o que espero que todos nós façamos. E a razão é porque 
temos um Haggai dos tempos modernos chamado Russell M. 
Nelson que está seguindo este padrão profético que você vê 
dos profetas antigos e modernos para fazê-lo, então espero que 
esse seja realmente o nosso resultado. 

Hank Smith:  10:22  Aos nossos ouvintes, poderíamos dizer: "Não deixe de ouvir 
agora". 

Dr. Anthony Sweat:  10:25  De jeito nenhum. 

Hank Smith:  10:26  Só porque você pode se sentir um pouco desconfortável, você 
sabe o que está por vir, mas vai ser bom. 

Dr. Anthony Sweat:  10:31  Sim. O Haggai é um livro muito esperançoso, e talvez de forma 
antecipada para dar aos ouvintes uma maneira de quebrá-lo, eu 
gosto de quebrar textos, porque nos dá maneiras fáceis de 
entendê-los. E a maneira como eu o quebraria é que Haggai vai 
ter quatro profecias que ele vai entregar ao longo de quatro 
meses. Quatro profecias em quatro meses. E eu dei um resumo 
de uma palavra sobre o que são as quatro profecias. 

  10:55  A primeira que eu chamo de acusação. A segunda profecia é a 
expectativa. A terceira é o convite. E a quarta eu chamaria de 
celebração. Vou dizer isso novamente. Acusação, expectativa, 
convite e celebração. Você vê profetas fazendo isso o tempo 
todo onde dizem: "Ei, há um problema, há um problema". Essa 
é a acusação. 

  11:22  E então eles vão elevar nossos horizontes. Eles vão tentar nos 
levar a fazer de forma mais elevada e mais santa, para usar essa 
frase que está sendo usada na igreja hoje. E essa é a 
expectativa. Vamos elevar a sua expectativa. E depois há o 
convite, que é agir e fazer e implementar algo. E depois, há a 
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promessa, a recompensa, que é a quarta profecia da 
celebração. E Haggai também vai seguir esse padrão. 

Hank Smith:  11:48  Eu amo isso. Acusação, expectativa, convite, celebração. Eu 
escrevi isto. Quatro profecias em quatro meses. É uma boa 
maneira de enquadrar o que estamos vendo aqui nestes dois 
capítulos. 

Dr. Anthony Sweat:  11:59  E o melhor é este livro de Haggai's short. Isto é como a versão 
do Antigo Testamento de Enos, onde você está como: "Sim". 

Hank Smith:  12:05  Sim. Quando você se depara com isso no estudo das escrituras 
familiares, você fica tipo: "Woo-hoo". 

Dr. Anthony Sweat:  12:10  Mas também é energia embalada. Podemos saltar para dentro 
dela? Vocês estão prontos? 

Hank Smith:  12:13  Sim, vamos fazer isso. 

John Bytheway:  12:14  Vamos fazer isso. 

Dr. Anthony Sweat:  12:15  Vamos começar no capítulo um do Haggai. Obviamente, você 
obtém o contexto lá no versículo um: "No segundo ano de 
Dario, o rei", ou seja, o rei da Pérsia, "no sexto mês, no primeiro 
dia do mês", então é aqui que estamos obtendo estes prazos. 
Eles usarão estes meses e os tempos e você verá que da 
primeira profecia ao segundo, passarão 24 dias, etc. 

  12:34  A propósito, ele vai se concentrar principalmente no verso um, 
seria importante notar, como se fala no livro de Ezra, que 
muitos de seus esforços, tanto Haggai como Zacarias, vão ser 
marcados ou destacados no verso um. Ele vai falar com 
Zerubbabel, que é o governador ou o líder político, quando eles 
voltarem, e depois Josué, que será da linhagem da linhagem do 
sumo sacerdote. Você tem os líderes do governador, 
Zerubbabel, e depois Joshua, que é nosso sumo sacerdote. 

  13:04  E muito do que eles vão fazer é falar e motivar esses dois 
grandes líderes dos judeus para ajudar na reconstrução de 
Jerusalém e do templo, especificamente. 

Hank Smith:  13:15  Certo. 

Dr. Anthony Sweat:  13:18  No versículo dois, "Assim fala o Senhor dos Exércitos dizendo: 
'Este povo diz que não chegou a hora, a hora em que a casa do 
Senhor deve ser construída'". Então é aqui que você vai obter a 
acusação. Ele diz: "Você está lá há 15, 16 anos e ainda está 
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dizendo que não chegou a hora". Então você vai levar a palavra 
do Senhor a Haggai, e veja o versículo quatro. Aqui está a 
primeira acusação. 

  13:39  "Está na hora de vós, ó vós, morardes em vossas casas seladas?" 
Ou suas casas seladas ou suas simpáticas, poderíamos dizer, 
suas casas chiques. 

Hank Smith:  13:48  Seu chique. 

Dr. Anthony Sweat:  13:49  "E esta casa é um desperdício de mentira?" O Senhor diz: "Você 
voltou e está reconstruindo a cidade". Isso é fantástico. E você 
construiu para si mesmo algumas casas agradáveis e 
confortáveis, mas minha casa mentira está em ruínas e você 
não está se concentrando lá". E então note que é aqui que ele 
vai apontar algumas de suas frustrações no versículo seis. 

  14:10  "Você semeou muito e traz pouco". Vocês comem, mas não têm 
o suficiente. Você bebe, mas não está cheio de bebida. Você se 
veste, mas não tem nada quente. E quem ganha salário, ganha 
salário para colocá-lo em uma bolsa com buracos", o que é uma 
ótima frase. 

Hank Smith:  14:29  E é. 

Dr. Anthony Sweat:  14:30  E John, você brincou, isto é um pouco como todos nós. Nós 
ganhamos dinheiro e pensamos: "Só vai para pagar todas essas 
contas". Mas eu acho que talvez num nível mais profundo, o 
Senhor aqui está tentando dizer: "Você está tentando encontrar 
felicidade e conforto em coisas que na verdade não trazem 
verdadeira felicidade e conforto". 

  14:49  Para mim, faz lembrar o discurso de outubro do Presidente 
Nelson, onde ele fala de pessoas que, em essência, estão 
exaustas, tentando fazer todas as coisas e seguir os caminhos 
do mundo e não estão encontrando a paz e o descanso 
prometidos através do Evangelho do Pacto e da divindade do 
Senhor e, em particular, de Suas promessas através do templo. 

  15:14  É assim que eu interpreto o versículo seis com isto. Você está 
comendo, está vestida, está bebendo, está ganhando dinheiro, 
mas ainda não está cheia. Poderia ser literal, mas também acho 
que é uma grande metáfora espiritual. 

Hank Smith:  15:25  Sim, eu acho que estou vendo exatamente a mesma coisa, 
Tony, é: "Vamos considerar seus modos e como eles não estão 
funcionando, estão? Você ainda está perdendo algo, não está? 
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Você pode dizer". É quase como se o Senhor estivesse dizendo: 
"Você está trabalhando muito e não está cheio, não é mesmo?" 

Dr. Anthony Sweat:  15:41  Sim. O Presidente Nelson chamou-o, em sua palestra, de os 
substitutos ocos que às vezes procuramos, e o Presidente 
Nelson disse: "Buscamos a felicidade onde não podemos 
encontrá-la". Isso parece ser apenas o que está acontecendo. É, 
novamente, estas pessoas do passado, vivem em tempos 
diferentes e têm contextos diferentes, mas a natureza humana 
não parece mudar através das dispensações. 

  16:09  As coisas que atormentam a natureza humana no passado são 
as mesmas que nos atormentam hoje, e portanto, as soluções 
que eles encontram são as soluções que nós também 
encontraremos. Eles vão encontrar grandes soluções ao ouvir 
Haggai e ao segui-lo. 

Hank Smith:  16:23  Estou vendo o pedido já chegando. É tão simples de se ver. 

Dr. Anthony Sweat:  16:29  Depois pule para os versículos 10 a 11. Haggai aqui vai fazer 
uma referência. Ele vai chamar sobre o "Você quer orvalho, mas 
a Terra ficou de nossos frutos". Há seca sobre a terra, sobre as 
montanhas do milho, o novo vinho, o óleo". Ele, em essência, 
vai fazer conexões aqui com Deuteronômio 28, com essas 
maldições. 

  16:51  Se você é um povo do pacto, mas não está vivendo o pacto, 
estas são algumas das maldições. Há essas bênçãos e maldições 
no livro de Deuteronômio, e ao lê-lo e estudá-lo, parece haver 
ali uma conexão, que ele está voltando a ouvir o que eles teriam 
visto nos cinco livros de Moisés com Deuteronômio, em 
particular. 

Hank Smith:  17:10  Apontando algo que eles dizem: "Oh sim, estamos sob esta 
condenação". 

Dr. Anthony Sweat:  17:14  Exatamente. Pode ser um pouco como o Presidente Benson 
dizendo: "Ei, deixe-me lembrar o que o Senhor disse na Seção 
84 da Doutrina e Convênios que precisamos nos lembrar do 
Livro de Mórmon". E aqui ele talvez esteja dizendo: "Ei, lembra-
se quando Moisés disse que se não vivermos como um povo de 
Deus pacto, sofreremos estas conseqüências?". E ele parece 
estar apontando essas conseqüências. 

  17:35  O grande problema é que, ao contrário de muito do Antigo 
Testamento, onde sua reação é: "Vamos apedrejar os profetas e 
expulsá-los", o povo aqui responde humildemente. Eles são um 
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grande exemplo para nós no versículo 12. Depois Zerubbabel, o 
filho de Shealtiel, e Josué, o filho de Josedech, o sumo 
sacerdote, recebem lá os dois grandes líderes. "Com todo o 
resto do povo obedeceu a voz do Senhor seu Deus e as palavras 
do profeta Ageu, como o Senhor seu Deus o havia enviado, e o 
povo temeu diante do Senhor. 

  18:11  Com esta justa resposta, o Senhor diz no versículo 13: 
"'Lembrai-vos, estou convosco', diz o Senhor". E no versículo 14, 
Ele desperta o espírito de Zorobabel, e também de Josué, o 
sumo sacerdote, e no final do versículo 14, "E vieram e 
trabalharam na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus". Eles 
chegam logo depois em questão de poucas semanas. 

  18:35  Mais uma vez, não posso deixar de fazer a conexão da história 
da igreja aqui de quando o Senhor repreende os santos em 
Kirtland. Se você se lembra na seção 88, o Senhor lhes diz para 
construir uma casa de Deus em Kirtland, Ohio, e seis meses 
depois, eles ainda não fizeram nada, e o Senhor os repreende 
como, "Por que você não construiu Minha casa"? Há este tema. 

  18:56  Novamente e sua resposta aqui é uma resposta de Hyrum 
Smith. Se você se lembra de Hyrum logo após aquela revelação 
chegar, ele vai e começa a cortar ervas daninhas. Ele pensa: "Eu 
vou fazer acontecer". E de muitas maneiras, Zerubbabel e 
Joshua, eles fazem exatamente a mesma coisa, assim como 
todo o resto do povo. 

John Bytheway:  19:13  Ainda estamos na primeira acusação de profecia? 

Dr. Anthony Sweat:  19:16  Sim. Esta ainda seria essa acusação. Sim, eu provavelmente 
deveria dizer que Haggai 1 ainda é toda essa primeira profecia. 

John Bytheway:  19:23  Ok. 

Dr. Anthony Sweat:  19:24  O capítulo dois vai quebrar as outras três profecias. 

Hank Smith:  19:27  Eu realmente gosto dessa história de Hyrum Smith. 

John Bytheway:  19:29  Sim, houve aquele atraso, e soa como: "Olhe, Ciro, o Grande, 
deixou você voltar para reconstruir o templo e você empatou". 
Eu adoro como diz, versículo quatro, como você o chamou? 
Suas casas chiques. 

Dr. Anthony Sweat:  19:44  Eu ia chamá-lo de sua casa Hank Smith, mas não queria 
envergonhá-lo diante de todos. 
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John Bytheway:  19:49  Algumas pessoas chegam a viver em Mapleton. Nem todos nós 
moramos. 

Hank Smith:  19:55  Para que conste, Tony vive a um quarto de milha de distância de 
mim. 

Dr. Anthony Sweat:  20:02  Mas há ali alguma verdade. De volta a: "Precisamos considerar 
nossos caminhos", se estou passando todo o meu tempo e 
cuidando da minha própria casa e construindo-a e tornando-a 
agradável, o que não tem nada de errado com isso, mas se 
estou omitindo cuidar da casa do Senhor, passando meu tempo 
lá, encontro coisas maravilhosas para decorar minha casa, posso 
ter certeza de que estou encontrando nomes para levar para a 
casa do Senhor? Se não estivermos fazendo essas coisas, o 
Senhor pode estar dizendo a você e a mim, talvez devêssemos 
reconsiderar um pouco nossos caminhos. 

Hank Smith:  20:34  O pedido está chegando tão rápido, que não quero passar por 
ele. Eu acho que você está exatamente certo, Tony. Se você for 
fazer a ponte para 2022, você diria: "Precisamos reconsiderar 
nossas prioridades". Onde se encaixa o templo? Estamos, da 
mesma forma no versículo seis, fazendo muito trabalho, mas 
não estando realmente cheios? Existe, talvez não uma maldição 
como você disse no versículo 11, mas um sentimento de que 
algo está faltando em minha vida? Então vamos ao versículo 
oito. Vá para a montanha, então. 

Dr. Anthony Sweat:  21:04  Sim. 

Hank Smith:  21:04  Vá para a montanha e vamos testar as promessas do Senhor, 
aqui. Enquanto você falava sobre como o povo respondia, 
pensei em todos os outros profetas do Antigo Testamento 
devem estar pensando: "Oh, que sorte". Porque muitas vezes é: 
"Profetas, profetizem, não profetizem. Saiam daqui. Não 
queremos ouvir de vocês". 

Dr. Anthony Sweat:  21:19  Eu sei. 

John Bytheway:  21:22  Sim. 

Dr. Anthony Sweat:  21:22  Nós não queremos ouvir isto. 

Hank Smith:  21:23  Esta resposta é tão humilde e boa. Eles começam a trabalhar. 

Dr. Anthony Sweat:  21:26  Antes de irmos à segunda profecia, certifique-se nos versículos 
cinco e sete do capítulo um, mais ou menos com o que estamos 
falando, onde o Senhor usa essa pergunta retórica ou essa frase 
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retórica, de qualquer forma. "Considerai vossos caminhos", diz 
Ele no versículo cinco, e novamente no versículo sete, "Assim 
diz o Senhor dos Exércitos, 'Considerai vossos caminhos'". E 
acho que não devemos ver isso de forma negativa. O conceito 
de arrependimento é uma reavaliação constante e um 
realinhamento constante. 

  21:53  Na verdade, gosto de usar essa palavra quando falo em 
particular aos mais jovens, que o arrependimento é um 
realinhamento. Se é aqui que Deus quer que estejamos e este 
somos nós e estamos tentando estar em sintonia com Ele, e às 
vezes estamos à deriva, e é natural. Todos nós fazemos isso. Eu 
sei que o faço com freqüência. E então nosso trabalho é 
considerar nossos caminhos e considerar nossos caminhos em 
comparação com os caminhos do Senhor e reavaliar e realinhar. 
Isso é realmente o que o arrependimento está em seu âmago, é 
um simples realinhamento. 

  22:22  Na verdade, acho que o convite para considerar nossos 
caminhos é esperançoso e é uma coisa amorosa. Não é uma 
condenação. Não acho que seja um exagero dizer que estes 
israelitas maravilhosos, estes judeus, eles vêem isso como uma 
grande coisa para eles, não como uma condenação. Eles 
respondem tão bem a isso. 

John Bytheway:  22:39  Acho que nossos irmãos e irmãs S e I lemos isto todos os anos 
no curso fretado da Igreja na Educação, a grande constituição 
dos seminários e institutos. 

Hank Smith:  22:49  Certo. J. Ruben Clark. 

John Bytheway:  22:50  Sim, J. Ruben Clark. E eu amo essa metáfora no início onde o 
marinheiro, quando eles estiveram no mar, a neblina entrou, as 
nuvens, eles não conseguiram se orientar, e eles aproveitarão 
sua primeira oportunidade quando o céu estiver claro para ver, 
"Ok, onde estão as estrelas? Onde estamos nós? Quem somos 
nós? Qual é o nosso curso?" 

  23:08  E essa conversa, ele começou assim, o que foi uma ótima 
maneira de dizer: "Certo, agora espere, quem somos nós? Onde 
estamos indo? O que devemos fazer"? E qual é a frase que você 
usou Tony? Realinhado. "Vamos realinhar o que estamos 
fazendo, redefinir nosso rumo, lembrar o que é mais 
importante, o que é menos importante". E eu gosto dessa 
metáfora de alguém no mar. 

Dr. Anthony Sweat:  23:28  De um marinheiro no mar. 
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John Bytheway:  23:30  Que olha para as estrelas e diz: "Certo, vamos colocar isto de 
volta nos eixos". 

Dr. Anthony Sweat:  23:33  Sim, "Vamos realinhar, vamos reavaliar, vamos repriorizar, 
vamos nos arrepender". E isto é algo que todos nós precisamos 
fazer. Sem ser excessivamente pessoal, minha esposa e eu 
recentemente... Em cada fase da vida em que você se encontra, 
nós nos sentamos e apenas dissemos: "Ei, estamos correndo um 
pouco de um lado para o outro em certos lugares e estamos um 
pouco sobrecarregados. Quais são realmente nossos objetivos 
que estamos buscando? Quais são os nossos motivos? Vamos 
examinar nossos corações. Vamos levar as coisas até o Senhor. 
Vamos descobrir onde talvez inadvertidamente ou 
inconscientemente e talvez às vezes conscientemente nos 
desviamos e vamos mais recentemente, repriorizar, realinhar". 
E todos precisamos estar fazendo isso. Há uma grande 
promessa e esperança em fazer isso. 

John Bytheway:  24:17  E precisamos reagir da mesma forma que estas pessoas 
reagiram também. Quando um profeta nos diz para fazer isso, 
não faça uma viagem de culpa, mas apenas diga: "Sim, tenho 
que olhar para isto e vou realinhar e consertar isto". 

Hank Smith:  24:28  Gosto do que vocês disseram lá, os dois. Podemos manter isto 
positivo. Gostamos de continuar seguindoHIM como uma zona 
livre de vergonha. Nós não sentimos vergonha. Podemos olhar 
para frente. A Expiação é um presente. Não é uma viagem de 
culpas. Como li o capítulo um, pensei comigo mesmo: "Você 
está certo. Eu não estou no templo o suficiente. Eu realmente 
não estou no templo o suficiente. Preciso estar lá mais vezes". 
Aqui estou considerando meus caminhos e dizendo: "Sim, é 
hora de eu agir como Zerubbabel e ir para a montanha". 

John Bytheway:  24:57  A nova ênfase com o novo programa para crianças e jovens é 
que um dos símbolos de pertencimento que eles dão a cada um 
dos jovens é um portador de recomendação do Templo, e eu 
fiquei realmente tocado por algo que o Presidente Steve Lund 
disse sobre isso, porque alguém disse: "Espere, então o 
portador é como um novo prêmio de escoteiro ou algo 
assim...". E ele disse: "Oh não, o portador recomendado não é o 
prêmio. Uma recomendação no portador, é isso que vamos 
fazer". 

  25:24  E para imaginar como é único qualquer jovem que tem uma 
recomendação, e depois este capítulo, "E a usa", este capítulo 
lembra, "Tenha uma recomendação, mas depois vá usá-la". 
Imagine que os jovens vão mais vezes ao templo e o poder e a 
força que conseguirão com esse avanço. Sim, pegue o suporte 
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recomendado, pegue a recomendação no suporte, e depois 
pegue você e a recomendação e a recomendação no suporte 
para o templo. 

Hank Smith:  25:50  Tony, você disse algo sobre eles perderem seu zelo. Eles voltam, 
constroem um pouco, constroem o altar, recolocam a fundação, 
mas depois perdem um pouco o zelo. Eu só me perguntava na 
minha cabeça se perdi meu zelo depois que tivemos esta 
pandemia onde os templos estavam fechados, e um desejo tão 
grande de estar no templo. Oh, queria estar de volta ao templo, 
queria estar de volta ao templo. Então o templo foi reaberto e 
nós inundamos o templo. E então eu me pergunto se perdemos 
um pouco desse zelo. 

Dr. Anthony Sweat:  26:16  Sim. E essa é uma ótima pergunta para cada um de nós, para 
fazer pessoalmente. E eu amo esse versículo onde diz: "Quem 
pode dizer demais do Senhor? Podemos alguma vez nos gloriar 
o suficiente em Seu nome?". Isso me faz pensar o mesmo com o 
templo. 

Hank Smith:  26:31  Sim, isso é Ammon no livro de Alma. 

Dr. Anthony Sweat:  26:34  E isso me faz pensar no mesmo com o templo. Quem pode dizer 
o suficiente sobre a Casa do Senhor? Quem pode se gloriar 
demais, ou quem pode ir demais? Não tenho certeza se é 
possível dizer: "Sim, eu venero demais o Senhor em Seu 
templo". Não tenho certeza de que isso tenha sido algo que 
tenha levado muitas pessoas a caminhos proibidos ou ruins. 

John Bytheway:  26:56  Uma das coisas que me deu muita paz durante a pandemia foi 
ter conferências gerais que não eram mais do tipo aberto ao 
público, mas ter novos templos anunciados durante a pandemia 
nos fez saber que um profeta com o dom da concessionária 
estava dizendo: "Nós vamos superar isto. De fato, vamos 
superar isto". Vamos construir templos, vamos precisar de 
mais". 

  27:18  E eu não sei quanto a vocês, mas eu apenas pensei: "Olhem 
para isso. Estamos em uma pandemia". 

Hank Smith:  27:22  Ainda em andamento. 

John Bytheway:  27:23  Estamos nos perguntando o que vai acontecer, e aqui estamos 
anunciando novos templos. Isto vai ser temporário e vamos 
avançar e vamos continuar fazendo o trabalho do Senhor nos 
templos. 
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Dr. Anthony Sweat:  27:33  Muito bom. 

Hank Smith:  27:34  Escrevi ao lado do meu capítulo um: "Cuidado com os 
substitutos ocos". Acho que essa é outra aplicação que não 
podemos perder. Se não tivermos cuidado, podemos encher 
nossas vidas com substitutos ocos para a Casa do Senhor. 

Dr. Anthony Sweat:  27:47  Sim, nós podemos. E tentando encontrar a felicidade onde ela 
simplesmente não é encontrada. Ela não satisfaz. Somos 
constantemente deixados insatisfeitos. Nunca há coisas 
suficientes, nunca há dinheiro suficiente, nunca há prazer 
suficiente, nunca há entretenimento suficiente, nunca há 
diversão suficiente. É uma parte insaciável do nosso apetite 
que, uma vez que descobrimos isso, é quando começamos a 
dizer: "Oh, eu entendo porque Jesus diz: 'Vou te dar um tipo de 
paz que você não pode obter em nenhum outro lugar'". 

Hank Smith:  28:17  John, tenho certeza que você pensou, é Jacob? Por que você 
trabalha para aquilo que não pode satisfazer? 2 Néfi 9 

John Bytheway:  28:24  Sim, ele estava dando o seu próprio tipo de pensamento: 
"Como isso está funcionando para você? Você não está 
chegando lá". 

Hank Smith:  28:30  Sim. 

John Bytheway:  28:31  "E você já notou que não está chegando lá?" E eu acho que 
todos nós às vezes podemos sentar e dizer: "Certo, quando é 
que eu me senti mais em paz? Quando eu me senti mais como 
se estivesse em um bom caminho? E considere nossos 
caminhos, dessa forma, como eu volto a isso"? 

  28:45  Mas quando Alma, em Alma cinco, aquele capítulo tremendo 
quando ele diz: "Houve um tempo em que você estava tão 
entusiasmado com o evangelho, isso fez você querer cantar. 
Lembra-se quando você sentiu vontade de cantar a canção do 
amor redentor? Você consegue sentir isso agora?" É um 
capítulo tão grande porque ele está falando com membros da 
igreja, mas eles perderam seu zelo, como você diz, Hank. "Você 
se sente assim agora? E se não, por que não?" Alma cinco é 
apenas um tipo fantástico de conversa de conferência, eu acho, 
que faz essa mesma pergunta. 

Hank Smith:  29:19  Posso ler apenas um parágrafo do manual que acrescenta ainda 
outra visão interessante a isto? Ele diz: "Mas não era apenas o 
Templo Sagrado que precisava ser reconstruído. De muitas 
maneiras, as pessoas estavam espiritualmente em ruínas e a 
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reconstrução de um povo santo requer mais do que cortar 
pedras e alinhá-las para construir uma parede do templo. Hoje, 
os templos têm a inscrição "Santidade ao Senhor" e essas 
palavras se aplicam não apenas a um edifício, mas a um modo 
de vida". 

Dr. Anthony Sweat:  29:46  Isso é engraçado. Eu marquei exatamente a mesma coisa no 
manual, Hank. Pensei que essa era uma grande parte da 
introdução a ele. 

John Bytheway:  29:53  Oh, quero dizer que acho que foi a Irmã Elaine Dalton, talvez, 
que disse que quanto mais nós vamos ao templo, mais o templo 
está em nós. Se você vai construir este templo físico, mas 
depois você vai construir seu próprio espírito, o templo se torna 
parte de você e parte de sua vida. 

Dr. Anthony Sweat:  30:08  Este pode ser um bom momento para passar para o segundo da 
expectativa, porque a segunda profecia que Haggai vai tocar ao 
passar para Haggai 2, nós construímos todas estas esperanças 
assim. Registramos nosso zelo, repriorizamos, redirecionamos o 
foco e, em seguida, meio que ficamos um pouco 
decepcionados, ou tropeçamos ou tropeçamos. É como se 
disséssemos: "Vou voltar a ficar em forma fisicamente", e seis 
semanas mais tarde ficamos tipo: "Não estou fazendo muito 
calor". 

Hank Smith:  30:35  Isto não está funcionando tão rápido quanto eu esperava. 

Dr. Anthony Sweat:  30:37  E de certa forma, é mais ou menos isso que acontece no Haggai 
2, com a segunda profecia. A segunda profecia, que eu quero 
chamar de expectativa, é Haggai 2, e vai do versículo 1 ao 
versículo 9 ou 10. Basicamente, o que está acontecendo aqui é 
que as pessoas começaram a trabalhar dentro de um mês. O 
Senhor está ajudando-as e encorajando-as, mas o trabalho 
delas ainda não chegou ao fim. 

  31:03  Veja o verso três. Haggai diz: "Quem dentre vós ficou que viu 
esta casa em sua primeira glória? E como você a vê agora? Não 
está em seus olhos, em comparação a ela, como nada?" 
Tradução: "Bom esforço, bom começo. Mas isto não é nada em 
comparação com o que era o templo de Salomão. Temos que 
fazer isto melhor". 

  31:28  E o povo também está triste. E alguns dos comentários que li 
sobre isto e alguns estudiosos de Ageu dizem que 
provavelmente havia judeus exilados que haviam retornado que 
se lembravam do primeiro templo de Salomão, e agora eles 
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estão voltando 70 anos mais tarde e vão: "Oh, cara. Oh, isto não 
é cortar". Isto não é nada em comparação". 

  31:48  Agora, ele vai tentar elevar o olhar deles, como, "Não, 
precisamos fazer isto como grande ou grandioso, melhor até 
mesmo que o templo de Salomão foi". E se você olhar para o 
versículo quatro, "'mas agora seja forte, oh Zerubbabel', diz o 
Senhor, 'e seja forte, oh Josué, o sumo sacerdote'". E se você 
olhar para o final do versículo quatro, "'Pois eu estou com você', 
diz o Senhor dos Exércitos'". 

  32:11  Versículo cinco: "De acordo com a palavra que eu fiz convosco 
quando saístes do Egito, assim meu espírito permanece entre 
vós". Não tenhais medo". O que é que isso tem eco aí mesmo? 
Seja forte. Não tenhais medo. Eu estou com vocês. 

Hank Smith:  32:24  E seu nome também é Joshua. 

Dr. Anthony Sweat:  32:26  Certo? E seu nome é Joshua. 

Hank Smith:  32:27  Sim. 

Dr. Anthony Sweat:  32:27  Você não pode deixar de fazer uma conexão aqui com Josué 1, 
onde o Senhor está ajudando Josué, dizendo-lhe para ser forte, 
para ter coragem, que eu estou com você, assim como o Senhor 
está com aqueles que saíram do Egito para a terra prometida, 
você está agora saindo do exílio de volta à terra prometida, e o 
Senhor vai estar com você para ajudá-lo. Não é uma grande 
conexão lá? 

Hank Smith:  32:50  Um jogo do seu nome ali é maravilhoso. E Joshua, o Joshua 
original, também enfrentou uma perspectiva assustadora. 

Dr. Anthony Sweat:  32:58  Sim. E então, no versículo seis, o Senhor dá esta grande frase: 
"'No entanto, uma vez que seja um pouco e eu sacudirei os Céus 
e a Terra e o mar e a terra seca. Sacudirei todas as nações e o 
desejo de todas as nações virá e encherei esta casa de glória', 
diz o Senhor dos Exércitos, 'A prata é minha, o ouro é meu', diz 
o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior 
que a da primeira", diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar 
darei a paz', diz o Senhor dos Exércitos". 

  33:40  Há o fim da segunda, uma espécie de elevação das vistas, 
elevando as expectativas, e alguns apenas grandes "one-liners" 
lá na segunda profecia, esta idéia de, "Eu sacudirei os Céus ou a 
Terra". Essa é uma das frases que é citada pelos primeiros 
líderes da igreja, de como o Senhor moverá o Céu e a Terra ou 
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fará com que as coisas aconteçam para cumprir Suas 
promessas. 

  34:05  E você recebe versos como Doctrine & Covenants 21:6 e 
Doctrine & Covenants 35:24. Essas podem ser algumas boas 
referências cruzadas onde o Senhor diz coisas como: "Eu farei 
tremer os céus para o seu bem". Isso é um jogo das palavras de 
Haggai, ali. E então você entra no versículo oito, onde o Senhor 
está lembrando a eles e a nós, tudo é Dele. Ele é o doador. Tudo 
o que temos é Dele, portanto, não só Ele pode nos dar tudo o 
que Ele tem para torná-lo possível, mas também tudo o que 
temos, somos mordomos e devemos dar a Ele. 

  34:40  Pode haver um duplo lembrete aqui no versículo oito que, "A 
prata e o ouro são meus". Como diz o Senhor: "Ei, se você 
quiser melhorar isto, talvez haja aqui algumas aplicações para a 
consagração". Eu dou as grandes coisas que te dei para a 
promoção de Minha causa". Dediquem esses meios, esses 
talentos, esse tempo para promover o trabalho". 

Hank Smith:  35:02  E um tesouro real, certo? 

Dr. Anthony Sweat:  35:05  E os tesouros reais que você tem. 

Hank Smith:  35:07  Sim. 

Dr. Anthony Sweat:  35:07  Não o tem nas notas de rodapé, mas eu cruzaria essa referência 
com a Seção 104, onde o Senhor naquela seção do Doctrine & 
Covenants repetidamente lembra aos santos: "Todas as coisas 
são minhas". Elas são minhas, elas são minhas, elas são 
minhas". Acho que Ele o diz quatro vezes naquela seção. Há 
apenas alguma boa aplicação ali para, obviamente, princípios de 
consagração, princípios de dízimos e ofertas, para que o Senhor 
possa encher Sua casa de glória e que Ele possa criar lugares de 
paz para nós através do Santo Templo. 

Hank Smith:  35:39  Muito bem, essa promessa do versículo nove é fantástica. "A 
última casa será maior do que a primeira, e eu posso lhe dar o 
que você está perdendo". Posso dar a paz", o que você volta ao 
versículo seis é o que eles estavam perdendo. Capítulo um, 
versículo seis. "Vocês comem e não têm o suficiente". Você 
bebe, você não está cheio. Eu posso te dar o que vai te encher". 

John Bytheway:  35:59  "A glória desta última casa será maior do que a da primeira", e 
voltamos ao versículo três. "Bem, alguns de vocês viram a 
primeira. Vocês estão vendo agora?" Então é do tipo: "Escutem, 
se vocês fizerem o que devem fazer, eu farei com que seja ainda 
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melhor do que a média que vocês estão imaginando no verso 
três ou estão construindo no verso três". Eu farei melhor". 
Tony, talvez seja útil dizer aos nossos ouvintes. O primeiro 
templo que chamamos de templo de Salomão. 

Dr. Anthony Sweat:  36:24  Sim. 

John Bytheway:  36:24  Aquele templo é destruído. Cyrus os envia de volta. Eles estão 
reconstruindo o templo de Salomão. Qual era o nome do 
templo quando Jesus veio? 

Dr. Anthony Sweat:  36:34  Acabará sendo conhecido como o templo de Herodes, mas 
Herodes, em essência, vai melhorar, expandir o templo montar 
em grande escala e construir este templo que Zerubbabel e 
Josué vão supervisionar a reconstrução. 

Hank Smith:  36:48  Este é o início do segundo período do templo, certo? 

John Bytheway:  36:51  Certo. Acho que isso pode ser útil. A última vez que estive em 
Jerusalém, eu vi em uma das lojas de lá, você pode comprar 
pequenos modelos do segundo templo. E uma placa engraçada 
nela dizia: "Compre agora o segundo modelo do templo antes 
que o terceiro templo seja construído e os preços subam". 

Hank Smith:  37:08  Sim. 

John Bytheway:  37:10  Estamos antecipando um dia um terceiro templo, suponho eu. 

Hank Smith:  37:13  Este templo é na verdade destruído em 70 d.C., portanto será 
em 500 anos a partir desta época. 

John Bytheway:  37:20  Sim, que Jesus profetizou: "Não haverá uma pedra sobre outra". 
Isso é assim no futuro, mas esse é o segundo templo. 

Dr. Anthony Sweat:  37:27  Mas isso seria bom. Apenas, como você disse, Salomão constrói 
o primeiro. Destruído. Esta é a que será reconstruída por 
Zerubbabel e Josué, e então Herodes se ampliará e se 
expandirá. Mas é o segundo período do templo. Como Hank 
disse, é o início do segundo período do templo. Mas nós o 
conhecemos como o templo de Herodes, é o que eles muitas 
vezes o chamarão no tempo de Jesus. 

Hank Smith:  37:45  Homem, essa promessa no versículo nove pode ser aplicada ao 
seu futuro pode ser maior do que o seu passado. 

Dr. Anthony Sweat:  37:54  Sim. 
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Hank Smith:  37:55  "E eu posso lhe dar paz". Se você se realinhar", como temos 
falado, "realinhar-se comigo, posso lhe dar um futuro melhor do 
que você teve no passado". E talvez o passado tenha sido ótimo, 
mas posso lhe dar algo melhor". Adoro essa promessa de 
"posso lhe dar algo melhor". Confie em mim". 

Dr. Anthony Sweat:  38:09  Eu também. 

John Bytheway:  38:10  Essa frase: "Neste lugar, eu darei paz", estou certo de que você 
e muitos de nossos ouvintes concordarão, onde está o lugar 
mais pacífico que você já esteve em sua vida? Eu sei o que eu 
diria, e sei o que vocês diriam. E esse é um lugar onde eu recebo 
mais clareza, mais direção. É como se o melhor lugar para 
considerar seus caminhos que eu possa pensar, fosse estar lá e 
sentir tanto do mundo lá fora e longe. Adoro essa frase: "Neste 
lugar, darei a paz". E eu encontrei essa promessa respondida 
repetidas vezes para mim. 

Dr. Anthony Sweat:  38:48  Mais uma vez, o manual tem uma conexão maravilhosa com o 
que vocês estão trazendo no versículo nove. Com "A glória 
desta última casa será maior do que a primeira", o manual tem 
uma boa conexão com o Templo do Centro da Cidade de Provo. 
Assista ao pequeno vídeo clipe que eles têm ali. Vejam isso. 
Muitos de seus ouvintes estão familiarizados com a história 
daquele edifício. Alguns não estão. 

  39:06  Era um tabernáculo. Não era um templo originalmente, era um 
tabernáculo, um velho tabernáculo pioneiro que 
acidentalmente, sem nenhuma intenção maliciosa da parte de 
ninguém, acidentalmente ardeu. E o Presidente Monson 
anunciou que eles iriam reconstruí-lo, e não apenas reconstruí-
lo como um tabernáculo, mas como um templo. E há apenas 
uma metáfora maravilhosa. E é. A glória daquela casa agora é 
maior do que a primeira. E que grande metáfora, acho que foi 
Linda Burton que deu uma grande palestra onde disse: 
"Pessoalmente, passamos por coisas semelhantes onde 
sofremos perdas, muitas vezes sem culpa nossa". E através das 
promessas divinas do Senhor, Ele pode redimir, Ele pode 
retificar, Ele pode restaurar, Ele pode recuperar, Ele pode 
recompensar de maneiras que nós nem sequer podemos 
imaginar". 

  39:56  Com algumas das injustiças ou injustiças ou perdas que 
experimentamos na mortalidade, o Senhor é um restaurador, 
esse é um de Seus títulos centrais. Ele é um restaurador. Ele é 
um restaurador das bênçãos perdidas, da esperança perdida, 
através deste mundo caído, e Ele pode tornar o futuro maior do 
que o passado. 
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John Bytheway:  40:17  Hank, você não dá uma palestra sobre isso? Já ouvi você dar 
uma palestra sobre isso. 

Hank Smith:  40:22  Sim. Eu fiz uma palestra em CD. Você se lembra de CDs, John? 
Eu não sei se você se lembra de CDs. Lembro. 

John Bytheway:  40:27  CDs. Certificado de um depósito. Não, não é isso. 

Hank Smith:  40:30  Sim, esses CDs antigos que você costumava colocar no carro e 
você podia prender seus filhos no carro e fazê-los ouvir suas 
conversas, o que eu fiz com vocês dois, a propósito. Eu prendi 
meus filhos no carro e fiz com que eles ouvissem sua conversa. 
Mas eu fiz uma. Chamei-lhe Julgamento, Bênção, ou Ambos. E 
eu usei essa história do Tabernáculo Provo. E este é um 
daqueles pontos onde você pode usar Isaías literalmente. 
Lembre-se que Isaías disse: "O Senhor pode dar-lhe beleza para 
as cinzas". 

John Bytheway:  40:54  Eu ia dizer isso. Literalmente, beleza para as cinzas. 

Hank Smith:  40:57  Com aquele templo. 

Dr. Anthony Sweat:  40:58  Sim, beleza para as cinzas. 

John Bytheway:  41:00  E torná-lo melhor do que era antes. Eu estava ontem ensinando 
o Livro de Mórmon, e estávamos falando sobre a perda do 
manuscrito de 116 páginas roubado. 

Hank Smith:  41:10  Certo. Sim. 

John Bytheway:  41:12  E o Senhor disse: "Tudo bem, eu tenho este segundo registro e 
ele vai lançar maiores visões". E é algo que você pensou ser uma 
perda, voltou, no final ainda melhor". É uma das coisas que o 
Senhor faz, como você disse. Ele é um restaurador, Ele pode 
tornar as coisas melhores do que elas eram. 

Dr. Anthony Sweat:  41:27  Sim. Esse é um dos meus títulos. Obviamente, há tantos nomes 
de Jesus, mas um dos meus títulos favoritos é um restaurador. 
Jesus é um restaurador. Bem, devemos passar para a terceira 
profecia? 

Hank Smith:  41:39  Sim. Vamos fazer isso. 

Dr. Anthony Sweat:  41:41  Em torno do versículo 10 começa o terceiro, "No quarto e 
vigésimo dia do nono mês do segundo", para que você possa 
ver que eles começaram no sexto mês. Agora é o nono mês. 
Estamos três meses depois. "Veio a palavra do Senhor para 
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Haggai, o profeta". O terceiro é os versículos 10 a 19. Se eu 
pudesse resumir este, este será o verdadeiro convite, mais ou 
menos o que estávamos dizendo. Não se trata apenas de 
reconstruir um templo, mas de reconstruir nossas vidas. 

  42:04  E isto vai ser um apelo para uma maior santidade. E nisto, Ageu 
vai apelar para os sacerdotes que obviamente conhecem o livro 
de Levítico. E ele vai dar-lhes algumas indicações no versículo 
12. "Se alguém leva carne santa na saia de sua roupa, e com sua 
saia, toca o pão ou a panela ou o vinho ou o óleo ou qualquer 
carne, será santo?" E o padre respondeu e disse "Não". 

  42:28  Eles vão a algumas leis levíticas aqui sobre o que torna as coisas 
limpas e impuras. Eles dizem: "Como se você tem esta carne 
que se toca em algo impuro, agora a carne é impura", então ele 
vai dizer em 13: "Se alguém que é impuro por um cadáver toca 
qualquer parte disto, será que é impuro? E o padre respondeu e 
disse: "Bem, será imundo". 

  42:49  E agora ele vai fazer a conexão com eles. Então Haggai 
respondeu no versículo 14 e disse: "'Assim é este povo, e assim 
é esta nação diante de mim, diz o Senhor". E assim é todo 
trabalho de suas mãos". E o que eles oferecem ali é impuro". E 
agora peço que considerem, a partir deste dia e para cima, de 
antes que uma pedra seja colocada sobre uma pedra no templo 
do Senhor". 

  43:15  E então ele vai voltar a alguns de seus sofrimentos que tiveram 
no versículo 17, e então 18 lhes diz: "Considerai novamente a 
partir deste dia, mesmo a partir do dia em que a fundação do 
templo do Senhor foi lançada, considerai-o". A semente já está 
no celeiro? Sim. A videira e a figueira e a romãzeira e a oliveira 
ainda não produziram frutos. A partir deste dia, eu os 
abençoarei". 

  43:41  Agora, se estamos faltando lá, em essência o que ele acabou de 
dizer é, como no livro do Levítico, se algo está limpo toca algo 
que está impuro, que agora está impuro, se você está impuro 
enquanto constrói este templo, você vai tornar o templo 
impuro. Você precisa limpar seu coração, purificar sua vida, 
viver como pessoas santas enquanto trabalha neste templo e 
vem a este templo. 

  44:09  E lembre-se que o que trouxe os problemas no passado foi que 
você não estava sendo santo, então se você quer as bênçãos do 
Senhor, não apenas para tornar Sua casa santa, mas para tornar 
sua vida santa, e então você encontrará o Senhor derramando 
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Suas bênçãos. Esse parece ser o ponto crucial da terceira 
profecia de Ageu, e é por isso que eu a chamo de convite. 

Hank Smith:  44:29  E Tony, eu vou voltar à história da igreja para você, não foi, se 
bem me lembro, no ano passado, foi a construção do templo 
que criou uma santidade? Foi quase como se o Senhor dissesse: 
"Quero que você leve os três anos para construir este Templo 
Kirtland", e quando os três anos terminaram, o edifício já estava 
pronto, mas as pessoas também estavam prontas através do 
edifício. 

Dr. Anthony Sweat:  44:52  E então o Senhor derrama aquele dom pentecostal sobre eles. 
Mas quase foi o processo de sua construção. E ao mesmo 
tempo, na Doutrina e Convênios na seção 88, o Senhor 
repetidamente lhes dá a palavra santificar. Santificar. Santificai-
vos, tornai-vos mais puros e santos. E vocês vêem uma coisa 
semelhante, aqui. Reconstruam o templo. Não construam 
apenas o edifício. Construam-no em suas vidas. Sejam santos, 
porque é aí que as bênçãos realmente virão. 

Hank Smith:  45:22  Eles tinham começado no edifício, e agora o Senhor está 
pensando: "Vamos trabalhar em você". 

Dr. Anthony Sweat:  45:25  Sim, exatamente. Linha após linha. 

Hank Smith:  45:28  Eu gosto disso. 

Dr. Anthony Sweat:  45:29  Esse foi o terceiro. Esse é o convite. Esse tipo de convite leva a 
esta quarta, que é a profecia mais curta, versículos 20 a 23, que 
é a celebração, ou em outras palavras, vem ao mesmo tempo 
que a terceira, mas será uma celebração do que vai acontecer. E 
é uma promessa de que o Senhor irá realmente restabelecer 
uma linha davídica e que um rei virá, e Zerubbabel será um tipo 
ou ele será uma sombra do futuro rei de Israel. 

  46:03  Você está vendo isto, como: "Deixe-me acusar onde você está 
errado". Deixe-me levantar sua mira. Deixe-me dar-lhe um 
convite à santidade. E eu quero que você se prepare para 
receber o Senhor. Temos que preparar um povo para receber 
Jesus". E nestes versículos, você vê no versículo 20, a palavra do 
Senhor vem a Haggai. 21, Ele quer falar com Zerubbabel, o 
governador. Mais uma vez, "Sacudirei os Céus e a Terra". 

  46:28  22, "Eu derrubarei o trono dos reinos". Destruirei a força dos 
reinos dos pagãos". E ele dá estas promessas que o Senhor 
eventualmente conquistará. Ele virá e estabelecerá Seu reino. E 
então, no versículo 23, há ali alguma aplicação poderosa. 
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"'Naquele dia', diz o Senhor dos Exércitos, 'te tomarei, oh 
Zerubbabel, meu servo, filho de Shealtiel', diz o Senhor, 'e te 
farei como um selo'". 

  46:57  E um selo, se você olhar para aquela nota de rodapé que está 
em suas referências, "'Eu te farei como alguém com autoridade, 
pois eu te escolhi', diz o Senhor dos Anfitriões". E há duas 
maneiras de olhar para isto. Você poderia olhar para 
Zerubbabel como um tipo e uma sombra do futuro rei e reino 
através de Jesus, o que eu acho que é como muitos estudiosos 
poderiam interpretar isso. 

  47:20  Mas como santos dos últimos dias, vejo isto também como um 
tipo para nós, onde o Senhor está dizendo: "Preciso preparar 
um povo que esteja pronto para receber o Senhor". Você é um 
sacerdote escolhido e um sacerdócio real como se estivesse 
voltando para Moisés. Vocês devem ser uma nação santa, um 
reino de sacerdotes e sacerdotisas". Moisés o chama de um 
reino de sacerdotes. Joseph Smith, quando eles estão 
construindo o templo, diz que o Senhor pretende fazer de vocês 
um reino de sacerdotes. 

  47:54  Pessoas que têm autoridade, que foram lavadas e ungidas e 
consagradas e que se afastaram dos caminhos do mundo, que 
entraram em uma ordem sagrada do Filho de Deus, uma ordem 
de pessoas ou uma classe de pessoas que deram suas vidas a 
Deus, para se dedicarem à Sua vontade. E que estas são as 
pessoas que o Senhor precisa estar preparado para recebê-Lo. 

  48:21  Você está vendo essa aplicação direta aqui, de eles se 
preparando para receber Jesus. E agora temos profetas hoje nos 
dizendo: "Santificai-vos". Centralizem-se no templo". Tornai-vos 
um povo do pacto. Fechar-se em seus convênios. Estejam 
prontos para receber o Senhor". Há um padrão maravilhoso que 
está ressurgindo em nossos dias. Eu só acho que seria 
negligente se não víssemos o que Haggai prometeu ao povo, 
que eles terão paz, que terão descanso, que terão poder. E tudo 
isso está centrado no templo. 

Hank Smith:  48:54  Que eles se tornarão santos. 

Dr. Anthony Sweat:  48:57  Eles se tornarão santos. E vocês já me ouviram dizer isto antes, 
mas eu amo Abraão capítulo um, versículo dois, quando Abraão 
diz que desejava as bênçãos dos pais, e as bênçãos dos pais, 
como foi interpretado pelos oficiais e autoridades da igreja, 
estas são as bênçãos do pacto de exaltação que só se 
encontram no templo. 
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  49:22  E Abraão diz: "Tornei-me um herdeiro legítimo, um sumo 
sacerdote, alguém escolhido, parte de um povo do pacto real". 
E então eu amo o que Abraão diz. Abraão diz que queria maior 
felicidade, maior paz, maior descanso, maior conhecimento e 
maior força. Abraão 1:2 é tão fantástico com o templo, porque 
não duvido que possamos encontrar alguma medida de paz, 
alguma medida de felicidade ou alguma medida de descanso, 
mas no final das contas não vai satisfazer. 

  50:03  O convite aqui é: Você quer mais paz? Você quer um descanso 
maior? Você quer mais poder? Maior poder para detectar as 
decepções do adversário? Superar as provações e tribulações da 
mortalidade? Maior conhecimento, maior capacidade de ouvir a 
voz de Deus? Maior conexão com o ministério dos anjos? Maior 
capacidade de compreender os caminhos do Senhor"... Isso é o 
que o templo nos oferece. Isso é o que é o dom. 

  50:33  A investidura, como já disse antes, não é uma cerimônia. A 
investidura é um poder. A cerimônia ou a apresentação do dom 
do qual participamos é um ritual autorizado para abrir e facilitar 
o poder. O poder da piedade é encontrado nestas ordenanças, 
mas temos que viver nossas vidas de tal forma, aderindo a estes 
convênios e conceitos no templo que, linha por linha e pouco a 
pouco, trazem isso em nossa vida, esta maior paz, esta maior 
felicidade, este maior conhecimento, este maior descanso, esta 
maior conexão com Deus. 

  51:17  E seríamos negligentes se não estivéssemos, de volta ao 
realinhamento, repriorizando-nos sobre aquelas promessas que 
são feitas através do Santo Templo e do dom. 

Hank Smith:  51:28  Acho que vale a pena repetir aí, Tony, que você disse que há 
uma diferença entre o dom, o poder que recebemos, e a 
apresentação do dom. 

John Bytheway:  51:36  Sim. 

Hank Smith:  51:37  Isto vem de sua incrível devoção à BYU. Espero que todos 
depois de ouvir este episódio de followHIM, você possa ir ao 
YouTube ou... 

John Bytheway:  51:46  Speeches.byu.edu. 

Hank Smith:  51:48  Sim. E você pode procurar a devoção de Tony chamada "We 
Need an Endowment" (Precisamos de uma doação). Ele diz 
coisas muito semelhantes aqui, que o dom não é algo que se 
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tira na primeira vez que se vai ao templo. É um poder que entra 
em sua vida gradualmente à medida que você participa. 

Dr. Anthony Sweat:  52:04  Sim, sim. E isso é uma mudança fundamental porque, de volta 
às expectativas e convites de que estamos falando aqui com 
Haggai, alguém pode ter a expectativa de que, "Oh, eu vou ao 
templo e sou dotado". E podem sair três horas depois e podem 
não se sentir substancialmente diferentes depois de passar pela 
cerimônia pela primeira vez. 

  52:26  Mas o convite é para voltarmos repetidamente ao templo, para 
entendermos repetidamente os convênios e os conceitos que 
são apresentados e embalados simbolicamente, quase como 
uma metáfora para nós, uma parábola gigantesca para 
decodificarmos, e depois para implementarmos esses convênios 
e conceitos em nossa vida. É quando o poder do dom, o poder 
espiritual, pouco a pouco se constrói dentro de nós, e 
começamos a ganhar o poder de superar este mundo. 

  53:05  Você mencionou minha devoção, Precisamos de uma Dotação 
Final. Recebi essa frase de quando Joseph Smith estava falando 
ao Quórum dos 12, e ele disse: "Você precisa de um dom para 
estar preparado e capaz de superar todas as coisas". E este é o 
mesmo convite para você e para mim, que o poder do dom nos 
permite, através da graça de Jesus Cristo, através de nossa 
conexão de pacto com Ele, superar este mundo. 

  53:37  E é por isso que o poder do dom é diferente da apresentação. 
Temos que receber o dom da mesma forma que recebemos o 
Espírito Santo. As mãos são colocadas sobre sua cabeça depois 
de batizado, e você recebe uma injunção divina para ir receber 
o Espírito Santo. É um processo pela maneira como vivemos, e 
da mesma forma como participamos da cerimônia do dom, e 
que nos abre o caminho para recebermos a plenitude do 
Espírito Santo. 

  54:07  É o que Joseph chama ou reza na Seção 109 quando dedica o 
Templo de Kirtland. À medida que os vivermos e 
implementarmos, teremos maior poder para vencer os desafios 
que estamos enfrentando. 

Hank Smith:  54:19  Tony, isto pode parecer um pouco estranho, mas na verdade 
vou citar você e sua devoção enquanto você está sentado aqui 
mesmo. Você disse: "Poder e capacidade não vêm em uma 
única classe". Gostaríamos que viessem, mas eles simplesmente 
não podem. Temos de colocar no trabalho de forma 
consistente". Tornar-se dotado de poder divino é um pouco 
como passar por um programa universitário ou um diploma. Só 
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porque fomos aceitos, não nos faz educados. A educação vem 
lentamente, até mesmo dolorosamente", especialmente 
quando tudo é devido ao mesmo tempo em torno das finais, 
certo? 

  54:47  "Raramente a aprendizagem vem dramaticamente ou de uma 
só vez". A maior parte vem quase imperceptivelmente com o 
tempo". Esta frase aqui é realmente a muleta do que estamos 
dizendo sobre voltar ao templo uma e outra vez. "A instrução, 
especialmente a educação no templo, é paga pela persistência". 

Dr. Anthony Sweat:  55:08  Essa é a frase que você provavelmente escreveu, Hank. 

Hank Smith:  55:10  Sim, foi com esse que eu o ajudei. 

Dr. Anthony Sweat:  55:12  Isso mesmo. Hank foi bom o suficiente para rever e me ajudar 
com esse roteiro, então se essa é uma boa frase, você 
provavelmente a escreveu, meu amigo. 

Hank Smith:  55:18  É isso que estamos querendo dizer com isso? O dom vem do 
retorno, o poder vem do retorno e do retorno. 

Dr. Anthony Sweat:  55:26  Sim. Retornando e vivendo, implementando-as. Como você e eu 
vivemos, nosso poder de convênio virá à nossa vida. 

Hank Smith:  55:35  Não é necessariamente o que acontece no templo, é também o 
que acontece fora do templo em minha vida. 

Dr. Anthony Sweat:  55:40  Com certeza. 

John Bytheway:  55:41  Ambos me lembram da idéia de receber o Espírito Santo de ser 
um processo. Não tanto um evento, mas um contínuo. Quanto 
mais eu pondero este verso, mais ele sobe nos gráficos do meu 
top 10. Seção 50 versículo 20, "O que é de Deus é luz e aquele 
que recebe luz e continua em Deus". Eu amo essas três 
palavras. Basta continuar em Deus. "Recebe mais luz, e essa luz 
cresce mais e mais brilhante até o dia perfeito". 

  56:12  É esse processo de continuar no dom que continua. Obrigado 
por fazer essa distinção. A apresentação do dote não é o dote. 
Eu escrevi: "O dom é o poder de recebimento ao longo do 
tempo nesse processo". Ótimo material. 

Dr. Anthony Sweat:  56:30  E o Presidente Nelson, mais uma vez, homem, somos 
abençoados com um profeta de profetas. Em seu discurso, O 
Templo é nossa Fundação Espiritual, ele disse isto, voltando a 
reconsiderar nossos caminhos e lançando alicerces, "Agora é 
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hora de cada um de nós implementar medidas extraordinárias, 
talvez medidas que nunca tenhamos tomado antes, para 
fortalecer nosso fundamento espiritual pessoal. O Templo está 
no centro do fortalecimento de nossa fé e de nossa fortaleza 
espiritual". 

  57:00  E este é ele ensinando este conceito. "Ao mantermos nossos 
convênios, Ele nos dá Seu poder de cura e fortalecimento. E oh, 
como vamos precisar desse poder nos próximos dias". 

John Bytheway:  57:15  Uau. 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 Dr. Tony Sweat, os livros de Haggai e 
Zechariah. 

Hank Smith:  00:09  Tony, como você quer se aproximar de Zacarias? 

Dr. Anthony Sweat:  00:11  Assim, o manual Venha, Siga-me delineou os capítulos 1 a 3 e 7 
a 14. Mas se você quiser apenas uma visão geral, isto está logo 
fora do Dicionário da Bíblia, o livro de Zacarias tem duas 
divisões, Zacarias 1 a 8, uma série de visões esboçando o futuro 
do povo de Deus, e Zacarias 9 a 14, profecias sobre o Messias e 
eventos que precedem Sua "segunda vinda". Essa é uma boa 
divisão. Talvez eu possa dar outra subdivisão. Novamente, 
lembre-se que Zacarias é um companheiro de Haggai. Eles estão 
pregando ao mesmo tempo. De fato, Zacarias 1:1 diz 
especificamente que ele está pregando dois meses depois que 
Haggai começa a profetizar. Portanto, eles estão pregando 
literalmente ao mesmo tempo. Então, pegue todo o contexto 
do qual acabamos de falar com Haggai, e coloque-o em 
Zacarias, já que estamos estudando isso. Mas eu poderia 
quebrá-lo um pouco mais. 

  01:10  Em Zacarias 1 a 6, ele vai ter oito sonhos. E, estes oito sonhos 
são um tanto bizarros, muitos deles são. Mas eles são sonhos 
simbólicos. Eles parecem ser sonhos reveladores. Vou 
parafrasear um pouco de como estes oito sonhos estão 
organizados. Há um pequeno vídeo do The Bible Project que 
tem apenas cinco minutos de duração que resume o livro de 
Zacarias e os coloca nestes sonhos. E eu acho que eles fizeram 
um ótimo trabalho. Eles dizem, e eu concordo enquanto os leio, 
que os sonhos agem como se fossem paralelos. Então você tem 
o primeiro e o oitavo sonho que vão juntos, o segundo e o 
sétimo sonho que vão juntos, o terceiro e o sexto sonho, e o 
quarto e o quinto. E quase age como um chiasmus, porque o 
quarto e o quinto sonho são o ápice. 

  01:59  O primeiro e o oitavo sonho, cada um deles é sobre quatro 
cavaleiros que estão trazendo a paz a Jerusalém, algumas 
destas promessas. O segundo e o sétimo sonhos são todos 
sobre as reflexões sobre os pecados de Israel e suas deficiências 
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que são trazidos, seus problemas e serem levados cativos para a 
Babilônia. E é aqui que se obtém, algumas destas visões são 
quatro chifres que surgiram, e então ele vai trazer quatro 
carpinteiros para ajudar a consertá-los. A terceira e a sexta 
visão ou sonho são todos sobre a reconstrução de Jerusalém. 
Na terceira, a pessoa vem com uma vara de medir e mostra 
como Jerusalém será grande, e o sexto sonho é onde você vê o 
grande rolo voador, ou o pergaminho que dá a volta e condena 
a todos por sua maldade. E então o quarto e o quinto sonho são 
como que o auge deste chiasmus, e eles são sobre Josué, o 
sumo sacerdote, e Zerubbabel, o governador. 

  02:56  Eu realmente acho que passar algum tempo em Zacarias 3, com 
esta visão particularmente de Josué, o sumo sacerdote, é 
significativo, então podemos ir lá? 

Hank Smith:  03:05  Claro, absolutamente. E podemos vincular esse vídeo em nossas 
notas do programa. Todos só precisam ir até o followhim.co. 
followhim.co, e ir até as notas do programa para este episódio e 
você pode assistir ao vídeo que Tony acabou de referir. 

Dr. Anthony Sweat:  03:18  Sim. Está muito, muito bem feito. 

  03:20  Portanto, de volta a este ponto culminante. É o pináculo porque 
vai ser Zerubbabel e Josué, o sumo sacerdote, que ajudam 
realmente a orientar, dirigir e motivar o povo para reconstruir o 
templo e Jerusalém. Mas eu realmente amo o capítulo 3 de 
Zacarias. Portanto, vá para o versículo 1. 

  03:37  "E ele me mostrou Josué, o sumo sacerdote de pé diante do 
anjo do Senhor, e Satanás de pé à sua direita para lhe resistir. E 
o Senhor disse a Satanás: 'O Senhor te repreenda, ó Satanás; até 
o Senhor que havia escolhido Jerusalém te repreenda'. Não é 
esta uma marca arrancada do fogo? Agora, Josué estava vestido 
com roupas imundas e se apresentou diante do anjo. E ele 
respondeu e falou aos que estavam diante dele, dizendo: "Tirai 
dele as vestes imundas". E a ele disse: "Eis que fiz passar de ti a 
tua iniqüidade, e te vestirei com uma muda de vestes". E eu 
disse: 'Que ele ponha uma mitra justa'", ou seja, um boné, um 
novo boné sacerdotal, "'sobre sua cabeça'". Então eles 
colocaram uma mitra justa em sua cabeça, e o vestiram com 
roupas. E o anjo do Senhor ficou de pé". 

  04:41  E então no versículo 8: "E ouve agora, ó Josué, sumo sacerdote, 
tu e teus companheiros que se sentam diante de ti", interpreto 
isso como outros sacerdotes que fazem parte deste grupo 
sacerdotal com ele, "pois são homens que se admiram". O 
simbolismo ali é tão evidente. Você vê rapidamente como eu 
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estou lendo que eu queria ler o capítulo três e esta visão de 
Joshua. Você tem alguém que Satanás está tentando parar e 
frustrar. Ele tem em roupas imundas que são provavelmente 
simbólicas de sua fraqueza ou deficiência ou pecado. E então 
você tem o Senhor vindo e literalmente lhe dando novas roupas 
para cobrir seus pecados e fraquezas. E sua roupa do templo, é 
uma reminiscência da roupa do templo. Todos sabemos, e já 
ouvimos muitas vezes, que a expiação, algumas das palavras de 
fundo chegam até a roupa ou para cobrir, para cobrir nossos 
pecados. 

  05:41  Apenas belas metáforas para o que, não apenas o Senhor faz 
por nós ao tirar nossos pecados e expulsar os efeitos do 
adversário em nossas vidas, mas novamente, maravilhosas 
conexões no templo, que através do templo, podemos nos 
tornar limpos. Há referências aqui, obviamente, implicações, 
falando de coisas santas de maneiras santas, para nos 
tornarmos parte de um povo ungido do Senhor, que então 
carrega e usa uma veste literal que cobre nossa nudez, que nos 
lembra de nossos convênios e age como proteção contra o 
pecado e a tentação, como os profetas ensinaram sobre a veste 
santa, e é por isso que ela é tão importante. Obviamente 
também, uma referência a eles como sacerdotes e pessoas que 
se perguntam a eles, um conjunto diferente de pessoas. Vocês 
foram limpos e abençoados, e se diferenciaram e se vestiram 
para serem pessoas que são diferentes, pessoas que podem até 
se maravilhar. Apenas belos versos ali dentro. 

Hank Smith:  06:46  Isso realmente é. Então você tem Satanás querendo derrubar 
Josué, e assim o Senhor reclina Josué. Ele tira suas roupas 
imundas, coloca-o em roupas novas, muito parecidas com o que 
diríamos serem as roupas usadas no templo. E agora Josué, o 
que ele diz? Levarei o ramo ao meu servo. 

Dr. Anthony Sweat:  07:09  Sim. 

Hank Smith:  07:09  Lembra-me um pouco o chamado de Isaías. 

Dr. Anthony Sweat:  07:12  Sim. 

Hank Smith:  07:13  Onde ele diz: "Tenho meus lábios impuros", e um anjo vem e 
tira a impureza de seus lábios, e agora ele está pronto para 
servir. 

Dr. Anthony Sweat:  07:20  Sim. Talvez para aqueles que ainda não entraram no templo 
para o dom, ou se há alguém que não é da fé santa dos últimos 
dias, é tão importante entender que quando vamos ao templo 
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santo, somos lavados e ungidos. Estamos vestidos com roupas 
sagradas, sacerdotais e vestes que nos lembram que devemos 
ser um povo separado, uma nação santa, um povo real. E essa 
purificação, essa vestimenta, essa cobertura é toda simbólica e 
acionada através da expiação de Jesus Cristo e Ele nos salvando, 
da mesma forma que aqui Josué está sendo purificado e 
purificado. É realmente bonito. 

Hank Smith:  08:06  A própria roupa que representa a expiação me cobre. É isso que 
você está dizendo, Tony? 

Dr. Anthony Sweat:  08:12  Sim, exatamente. 

Hank Smith:  08:14  Temos sorte em tê-lo aqui, Tony, para nos mostrar isto. 

Dr. Anthony Sweat:  08:16  Bem, isto é apenas um bom material de Zacarias. E Zacarias 3 é 
onde o manual Come, Follow Me pára. Entenda que estas 
visões, elas levam até o capítulo 6. E então, nos capítulos 7 e 8 
de Zacarias, é aqui que o manual volta a pegar, o que é um 
ótimo lugar para nós pegarmos porque, se você olhar o 
versículo 3, então agora ele vai parar de falar sobre seus 
sonhos. E nos capítulos 7 e 8, em particular, ele vai fazer 
algumas exortações para viver vidas santas, para viver vidas 
dedicadas e santificadas. Portanto, se você olhar o versículo 3 
de Zacarias 7, "Fale aos sacerdotes que estavam na casa do 
Senhor dos Exércitos, e aos profetas". 

  08:59  E, deixe-me fazer aqui novamente uma pausa, como foi 
ensinado várias vezes publicamente por nossos líderes da igreja 
hoje, nos últimos dias, o Senhor está tentando criar uma nação 
santa de sacerdotes e sacerdotisas para Ele. E é isso que o 
templo está fazendo. Portanto, acho que há aqui alguma 
aplicação direta para nós como santos dos últimos dias que 
estão tentando viver vidas sacerdotais, santificadas, santas e 
separadas. Portanto, pule agora para o versículo 9. "Assim fala o 
Senhor dos Exércitos: 'Executai o verdadeiro juízo, e usai de 
misericórdia e compaixão cada homem para com seu irmão, e 
não oprimais a viúva, nem o órfão, nem o estranho, nem o 
pobre'. E que nenhum de vocês imagine o mal contra seu irmão 
em seu coração". Isto soa muito semelhante a alguns dos 
convênios que fazemos no templo sagrado". 

Hank Smith:  09:54  Absolutamente. 

Dr. Anthony Sweat:  09:55  Convênios para viver vidas santas, para consagrar, para ajudar 
os outros, para ser obediente, para ser casto, para ser puro, 
para ser compassivo. 
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Hank Smith:  10:04  Cuidado com a maneira como falamos. 

Dr. Anthony Sweat:  10:06  Observe a maneira como falamos dos outros. Há coisas 
realmente, realmente ótimas lá. 

  10:11  E então, se você for ao capítulo 8 versículo 3, "Voltarei a Sião e 
habitarei no meio de Jerusalém". Mais uma vez, esta é a 
promessa do templo, voltando a Moisés. A glória do Senhor 
estará lá. Sua presença estará lá. Uma nuvem estará sobre o 
tabernáculo. E agora Ele está dando essa mesma promessa 
como: "Vou estar com você em Jerusalém, neste templo, e você 
precisa estar preparado". Então Ele diz no versículo 8, Ele está 
falando sobre aqueles que foram dispersos e levados embora. 
Versículo 8: "Eu os trarei, e eles habitarão no meio de 
Jerusalém, e eles serão meu povo, e eu serei seu Deus, em 
verdade e em justiça". 

  10:58  E então Ele vai dar mais algumas direções de leis para viver. 
Vejam o versículo 16. "Estas são as coisas que fareis; falai a 
verdade a cada homem ao seu próximo; executai o juízo da 
verdade e da paz em vossos portões". Versículo 17: "Que 
nenhum de vós imagine o mal em vossos corações contra o seu 
próximo". Ele está reiterando isto. "'Que nenhum falso 
juramento, pois tudo isso são coisas que eu odeio', diz o 
Senhor". Ele até prossegue dizendo no versículo 19, e fala sobre 
jejum no quarto e quinto mês. Portanto, estas chamadas ao 
jejum repetidamente. 

  11:37  E então, no versículo 21, ele lhes diz: "Orai ao Senhor e buscai o 
Senhor dos Exércitos". Então, estão vendo novamente um 
padrão. Quando eu estava aqui com vocês antes e fiz a seção 
88, e eu disse que, na seção 88, vocês vêem o Senhor começar a 
traçar um padrão, uma forma santa de viver, para nos ajudar a 
sermos dotados de Seu poder. E na seção 88, o Senhor diz 
coisas como, ser consagrado, ser casto, ser obediente. Não seja 
ocioso. Não fale o mal. Não encontre faltas. Ele os ensina a orar. 
Ele os ensina a jejuar, e eles fazem isso no Templo de Kirtland. É 
assim que eles entram no Templo. Eles convocam reuniões 
sagradas. Eles se livram de sua leveza de espírito. Eles rezam ao 
Senhor. Eles vêm jejuando. Fazem convênios para que vivam de 
maneira sagrada. E então o Senhor lhes promete esta efusão 
Pentecostal de Seu espírito e de Seu poder. 

Hank Smith:  12:34  Tony, eu me lembro disso, porque você estava dizendo que Ele 
estava lançando as bases para que eles tivessem a apresentação 
do dom mais tarde, mais tarde. Mas era o começo. Então você 
está dizendo que a mesma coisa está acontecendo aqui, ou algo 
semelhante? 
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Dr. Anthony Sweat:  12:47  Tudo o que estou vendo são ecos é o que estou dizendo. São 
ecos semelhantes de, viver estas leis sagradas, executar o 
julgamento, não falar mal, rezar, cuidar do próximo, ter 
compaixão, jejuar. São apenas ecos da mesma idéia do que um 
povo do pacto que se esforça para seguir Jesus faz. 

Hank Smith:  13:07  Falamos sobre Zacarias ser ao mesmo tempo que Haggai, então 
eles estão no meio de, vamos construir o templo. 

Dr. Anthony Sweat:  13:14  Sim. Este é exatamente o mesmo contexto do Haggai. São eles 
tentando reconstruir o templo, restabelecendo-se em 
Jerusalém. 

Hank Smith:  13:21  Então é quase como se Haggai estivesse construindo o templo, 
e Zacarias estivesse construindo o povo. 

Dr. Anthony Sweat:  13:27  Sim. Você poderia pensar dessa maneira. 

Hank Smith:  13:29  Muito bem. Aonde você quer ir em seguida? 

Dr. Anthony Sweat:  13:32  Depois deste tipo de chamado à santidade nos capítulos 7 a 8. O 
resto das 9 a 14, Zacarias vai realmente tentar preparar o povo 
para receber o Messias, e ele vai fazer muitas profecias 
messiânicas. E é aqui que vamos ver muitas dessas profecias de 
Zacarias que acabam sendo citadas no Novo Testamento pelos 
escritores dos evangelhos, porque Zacarias vai profetizar tão 
claramente a vinda do Messias. E ele parece estar falando para 
preparar o povo tanto para sua primeira vinda quanto para sua 
derradeira segunda vinda. O manual Vem, Segue-Me tem um 
grande pequeno quadro, recomendo que você olhe para isso, 
onde eles têm estas profecias, e depois seu cumprimento 
vinculado ou sua referência vinculada em outras escrituras. 
Portanto, pensei que seria bom apenas olhar para elas e falar 
sobre elas. 

  14:26  Portanto, o primeiro a que se referem é Zacarias 9:9-11, e é 
aqui que Zacarias vai dar a profecia sobre montar no burro. 
"Alegra-te muito, ó filha de Sião; grita, ó filha de Jerusalém; eis 
que teu Rei vem a ti; ele é justo e tem salvação; humilde, e 
montado num jumento, e num jumentinho o potro de um 
jumento". Vemos este cumprimento quando Jesus cavalga 
triunfante em Jerusalém, de que se fala no capítulo 21 de 
Mateus. E Mateus faz uma alusão direta a esta profecia de 
Zacarias. 

Hank Smith:  15:06  Falaremos mais sobre isto no próximo ano, mas Mateus é o 
nosso homem para usar o Antigo Testamento para provar que 
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Jesus é o Messias. Ele conhece muito bem seu Antigo 
Testamento. Ele conhece sua Bíblia hebraica. E nesta, ele vê um 
cumprimento absoluto, com o Salvador entrando em Jerusalém 
naquela entrada triunfal. Ele vê isso e depois cita diretamente 
Zacarias. 

Dr. Anthony Sweat:  15:29  Sim. 

John Bytheway:  15:30  Eu sempre me perguntei sobre isso, apenas uma pergunta 
rápida. Se eles o receberam tão triunfantemente porque 
esperavam mais de um Messias político do que de um para 
salvá-los do pecado e da morte, o que você pensa sobre isso? 

Hank Smith:  15:43  Oh, eu acho que sim. 

John Bytheway:  15:44  Sempre me perguntei o que Jesus estava pensando quando 
todos estavam comemorando e ele pensava: "Sim, bem, você 
está mal-entendido. Eu não sou esse tipo de Messias. Não sou 
eu quem vai expulsar os romanos". Mas eu sempre me 
perguntei, porque sim, "Obrigado pela acolhida, mas quando 
você descobre que eu realmente vim para libertá-lo de inimigos 
mais duros chamados pecado e morte, então alguns de vocês 
podem não sentir o mesmo, mas..." 

Hank Smith:  16:04  O que é fascinante é que, em Zacarias, apenas alguns versos 
depois, ele fala sobre o sangue do pacto. 

John Bytheway:  16:10  Sim. 

Hank Smith:  16:10  Onde talvez eles tenham perdido essa parte. Desculpe, Tony, o 
que você ia dizer? 

Dr. Anthony Sweat:  16:15  Eu ia dizer, John, acho que você está certo. Quero dizer, um 
escritor disse que Jesus parece ter um conjunto de prioridades 
diferente do que nós às vezes gostamos. E, quando Jesus 
cavalga triunfante em Jerusalém, acho que há pistas e 
indicações de que eles queriam liberdade da opressão política. 
Eles queriam seu panificador automático. Eles queriam seu 
curandeiro, e não estavam necessariamente concentrados em 
que suas almas fossem curadas. E, ironicamente, a primeira 
coisa que Jesus faz depois de ter cavalgado triunfante é limpar o 
templo. Ele não limpa os romanos, Ele limpa o templo. Isso só 
serve para mostrar que, mesmo às vezes em nossas próprias 
vidas, nós o queremos com razão, queremos o Jardim do Éden, 
e queremos que estes diferentes desafios sejam tirados de 
nossas vidas, de nossas vidas temporais, e Jesus está aqui para 
dizer: "Eu estou aqui para curar sua alma. Estou aqui para te 
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redimir do pecado". E, não será até o milênio que estaremos 
completamente redimidos dos aspectos temporais da queda. E 
precisamos ter a certeza de que não os tiramos do mal e 
perdemos também nossa fé no trabalho do Messias. 

Hank Smith:  17:20  Queremos o Jardim do Éden e temos o Jardim do Getsêmani, 
parece que é o Jardim do Getsêmani. 

Dr. Anthony Sweat:  17:24  Sim. 

John Bytheway:  17:25  Então você acha que as pessoas em geral, quando Jesus entrou 
a cavalo, provavelmente tinham este Zacarias 9:9 em mente, 
pelo menos alguns deles tinham? 

Hank Smith:  17:34  Sim. Bem, pelo menos, eles também têm os Salmos em mente, 
porque eles cantam os Salmos do messias. Eu já ouvi dizer antes 
que eles queriam trazer Jesus depois da entrada triunfal e 
coroá-lo rei. Eles não se deram conta de qual coroa Ele iria 
receber. Ele vai ser coroado, e Ele vai ser rei, mas vai parecer 
diferente do que eles pensavam. 

John Bytheway:  17:55  E eu amo o que você disse Tony, Ele não foi para a Fortaleza 
Antônia, Ele foi para o templo. Esse é um ponto muito bom. 

Dr. Anthony Sweat:  18:03  Isso mesmo. O que mostra Suas prioridades para nós. 

  18:06  Bem, a próxima profecia que eles mencionam está em Zacarias 
11:12-13, novamente, Zacarias está falando sobre o futuro 
Messias. E, no capítulo 11, versículos 12 a 13, versículo 12: "Eu 
lhes disse: 'Se pensais bem, dai-me o meu preço; e, se não, 
deixai de suportar'. Então eles pesaram pelo meu preço 30 
moedas de prata. E o Senhor me disse: 'Lançai-o ao oleiro': um 
bom preço ao qual eu paguei o preço deles. E eu levei as 30 
moedas de prata e lancei-as ao oleiro na casa do Senhor". 
Obviamente, poderia haver várias camadas de interpretação 
dessa profecia em particular, mas é difícil não ver Judas traindo 
Jesus por 30 moedas de prata, e então essas 30 moedas de 
prata depois de seu arrependimento terem sido lançadas no 
que é considerado, não é chamado de campo de oleiros? Se 
estou me lembrando bem. Portanto, eu sei que são oleiros 
diferentes, ou presumo que sim, mas você vê uma conexão 
direta também ali. 

John Bytheway:  19:05  Estou procurando aqui no Guia de Estudos do Antigo 
Testamento. Tom Valletta foi o editor geral aqui. Ele realmente 
lecionou no seminário de Highland quando eu estava lá. E, 
Richard Draper escreveu um ensaio chamado O Livro de 
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Zacarias. Ele disse: "No capítulo 11, Zacarias apresentou a 
alegoria do bom pastor que tenta salvar as ovelhas, mas por 
causa da oposição, ele não pode fazer isso. Finalmente, ele 
desiste com raiva, quebra seus dois cajados e exige seu salário. 
Ele pagou a soma de 30 moedas de prata. Estas ele joga diante 
do oleiro dentro da casa do Senhor, em testemunho diante de 
Jeová de seus erros e rejeições. Esta alegoria reflete a rejeição 
do verdadeiro pastor que foi vendido por 30 moedas de prata, e 
entregue aos falsos irmãos. O resgate do traidor, mais tarde, 
comprou um campo de oleiro. Ver Mateus 27:7-10". 

Dr. Anthony Sweat:  19:56  Sim. Isso é ótimo. É difícil não ver isso. 

  20:00  Se quisermos saltar para Zacarias 12:10, há outro direto. 
Novamente, Zacarias continua a falar de um povo que se 
prepara para o Messias. Ele diz no versículo 10: "derramarei 
sobre a casa de Davi, e sobre os habitantes de Jerusalém, o 
espírito de graça e de súplicas; e olharão para mim, a quem 
traspassaram, e chorarão por ele, como se chora por seu único 
filho, e estarão em amargura por ele, como se está em 
amargura por seu primogênito". E então, o manual faz 
referência ao Evangelho de João capítulo 19 versículo 37, e 
também Apocalipse capítulo 1 versículo 7. É difícil não ver essa 
conexão também ali. 

  20:50  E se amarra ao próximo no capítulo 13 versículos 6 a 7 de 
Zacarias: "E dir-lhe-emos: 'O que são estas feridas nas tuas 
mãos? Então ele responderá: 'Aqueles com os quais eu fui 
ferido na casa de meus amigos'". E, John, você mencionou na 
introdução quando estávamos iniciando este episódio, Doctrine 
& Covenants seção 45, versículos 47 a 53, fará referência direta 
a eles e dará uma interpretação moderna dos mesmos. Eu vou 
ler essa seção 45, e isto é antes da segunda vinda. Então, 
obviamente, o piercing de Jesus, você vê aquela metáfora do 
piercing de Cristo para Sua crucificação que acabamos de ler no 
capítulo 12 de Zacarias, e então, em Zacarias 13, eles 
perguntam: "O que são estas feridas? E na seção 45 de Doutrina 
e Convênios, o Senhor as coloca juntas, falando da segunda 
vinda, versículo 48, "E então o Senhor porá o pé sobre este 
monte", que é o Monte das Oliveiras, "e ele se fenderá em dois, 
e a terra tremerá e se moverá de um lado para o outro, e os 
céus também tremerão". Há uma pequena referência ao 
Haggai. 

  22:03  "E o Senhor proferirá Sua voz, e todas as extremidades da terra 
a ouvirão; e as nações da terra lamentarão, e os que riram 
verão sua insensatez. E a calamidade cobrirá o escarnecedor, e 
o escarnecedor será consumido; e os que vigiaram pela 
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iniqüidade serão abatidos e lançados no fogo". Agora, aqui está 
a conexão direta de Zacarias. "E então os judeus olharão para 
mim e dirão: 'O que são estas feridas nas tuas mãos e em teus 
pés? Então saberão que eu sou o Senhor, pois lhes direi: 'Estas 
feridas são as feridas com as quais fui ferido na casa de meus 
amigos'. Eu sou aquele que foi levantado". Eu sou Jesus que foi 
crucificado". Eu sou o Filho de Deus". E então chorarão por 
causa de suas iniqüidades e lamentarão porque perseguiram 
seu rei". Portanto, falando do eventual reconhecimento e 
redenção da casa de Judá, também lá na segunda vinda. 

John Bytheway:  23:00  O fato de que o próprio Salvador usaria isso naquela revelação, 
e que Ele acrescentaria algum detalhe extra: "O que são aquelas 
feridas em tuas mãos e em teus pés", e que Zacarias diria: "Eles 
olharão para mim a quem eles trespassaram suas mãos e pés, 
também o seu lado". Isso me faz lembrar, voltando a Isaías, 
quando fizemos Isaías 49, onde diz: "Eles podem esquecer, mas 
eu não te esquecerei". Eu te gravei nas palmas das minhas 
mãos". A nota de rodapé ali é para Zacarias 13:6. Eu sempre 
gosto de mostrar aos meus alunos, porque é uma maneira tão 
visual de pensar sobre isso. A linguagem dos sinais para Jesus, 
você já a viu antes, a linguagem dos sinais americanos para 
Jesus? Está tocando a palma das mãos, uma após a outra. E se 
você fizer Jesus Cristo, você faria uma espécie de letra C e 
desceria. Mas, aquele visual de suas mãos sendo trespassado 
com "Eu te agarrei nas palmas das minhas mãos" é justo, isso é 
realmente poderoso para mim de Isaías. 

  24:00  E sei que havia o costume de tatuar coisas nas mãos, mas o fato 
de que essa nota de rodapé está lá nos diz, sim, que poderia 
haver outro nível dessas feridas em suas mãos, o que, outro 
tópico fascinante que meus alunos mencionaram, "Ei, eu pensei 
que quando ressuscitamos, essas feridas estavam todas 
curadas". Por que Jesus ainda tem feridas"? E o Élder Holland 
abordou isto e assim por diante, mas acho que é para cumprir 
esta profecia aqui em Zacarias 13 e na seção 45, para que eles 
saibam quem ele é, para que quando ele fosse aos nefitas, eles 
pudessem saber quem ele era e ele pudesse fazê-los subir um a 
um e serem testemunhas disso. O que vocês pensam sobre 
isso? 

Hank Smith:  24:41  Sim, absolutamente. 

Dr. Anthony Sweat:  24:42  Bem, e os nefitas, quando o vêem e vêem as feridas e são 
capazes de interagir com ele, eles dizem que sabem que este é 
o Messias. E esta parece ser também a profecia, que nos 
últimos dias, estes judeus maravilhosos que estão esperando o 
Messias, eles o reconhecerão quando ele voltar. 
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Hank Smith:  25:01  Eu gosto da conexão entre estas duas seções. A primeira 
metade de Zacarias está preparando um povo para o Messias. 
Lembro-me, no ano passado, de falar da segunda vinda e da 
construção de Sião, e que para que o rei venha, deve haver um 
reino para ele vir e um povo para ele vir. Por isso, gosto da 
conexão que você fez. Estas não são duas coisas distintas, só 
aqui está Zacarias dizendo para ser um povo do pacto, aqui está 
Zacarias falando sobre o Messias. Estes dois estão ligados. 

Dr. Anthony Sweat:  25:31  Eles são. Essa é uma boa conexão que você fez aqui. Não estou 
certo de ter feito isso abertamente, mas gosto de como você 
acabou de explicitar isso. Hank, isso é uma boa percepção. 

  25:40  E talvez este fosse um bom momento para amarrar, mesmo não 
sendo uma profecia messiânica direta, esta conexão entre a 
preparação para o Messias e ter um povo preparado para 
recebê-lo, um rei para o reino. Vá para Zacarias capítulo 14, o 
último. E em Zacarias 14, há aqui algumas grandes coisas. Mas 
veja o versículo, famoso no versículo 20: "Naquele dia haverá 
até os sinos dos cavalos, santidade para o Senhor, e as panelas 
na casa do Senhor serão como as taças diante do altar". Sim, 
toda panela em Jerusalém e em Judá será santidade para o 
Senhor". Obviamente, essa frase, quando vamos ao templo, de 
volta a um lugar para um povo e um reino para um rei, quando 
vamos ao templo santo, muitas vezes os templos terão escrito 
santidade ao Senhor, a casa do Senhor. E eles estão levando 
isso... Isso é mencionado anteriormente no Antigo Testamento. 
Mas novamente, essa frase, que será um lugar tão sagrado, e 
pessoas que, mesmo nos sinos dos cavalos será escrita 
santidade para o Senhor. 

  26:57  Eu não sei como isso se aplica hoje. Não sei como devem ser as 
jantes do seu carro ou os adesivos do pára-choques. Esta frase 
em Zacarias, Joseph Smith fará referência quando ele estiver 
tentando estabelecer Zion e preparar a nova Jerusalém para 
receber Jesus. Ouça o que Joseph diz: "Ao falar da reunião, 
queremos ser entendidos segundo as Escrituras, a reunião dos 
eleitos do Senhor, de todas as nações da Terra, e trazê-los ao 
lugar do Senhor dos Exércitos, onde a cidade da retidão será 
construída, e onde o povo será de um só coração e de uma só 
mente quando o Salvador vier". Sim, onde o povo andará com 
Deus como Enoque e será livre do pecado, a palavra do Senhor 
é preciosa. E quando lemos que o véu espalhado por todas as 
nações será destruído, e os puros de coração verão a Deus, e 
viverão com Ele mil anos na terra. Queremos que todos os 
homens honestos tenham a oportunidade de reunir e construir 
uma cidade de justiça, onde mesmo sobre os sinos dos cavalos 
seja escrita a santidade ao Senhor". 
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  28:09  Portanto, sim, Hank, essa idéia, é indubitável ver essa conexão 
de um povo que não só está preparando um lugar para o 
Salvador, mas que está se preparando, que Sião só pode ser 
construída sobre princípios de retidão, e o propósito de Sião é 
reunir pessoas em torno do templo, para que possam conhecer 
o Senhor, conhecer seus caminhos, segui-lo e ser um povo 
preparado para recebê-lo. É isso que nossos profetas de hoje 
nos chamam a fazer. Nós somos o povo moderno de Haggai e 
Zacarias. E ao invés de Ageu e Zacarias, como eu disse, temos o 
Presidente Nelson e o Presidente Oaks e o Presidente Eyring, e 
os servos do Senhor nos chamando para centralizar nossas vidas 
em Jesus. Seja um povo do pacto. Vá para o templo. 
Comprometa-se com ele. Encontre a paz e descanse. Santificar-
nos. Venha até ele. Amar e servir aos outros, e ser o povo que 
está preparado para recebê-lo. Não posso deixar de ver uma 
repetição da história e uma aplicação direta hoje para nós. 

John Bytheway:  29:18  Desde que falamos sobre o Êxodo, e vi alguns dos belos visuais 
do templo estando no centro deles que todos eles acampavam 
por aí, achei que era o visual mais legal de Deus quer estar no 
centro de sua vida, e quer estar com você. E você vai levar isso 
com você enquanto viaja que Deus estará sempre com você, 
que é isso que Ele quer. E, a essa lista que você acabou de dar 
de tudo o que nos foi pedido, eu adoro que o Presidente Nelson 
nos tenha pedido para aprendermos a ouvi-Lo. Os jovens, todos 
nós precisamos aprender a ouvi-Lo. E, podemos ver que no 
novo panfleto For The Strength Of Youth é muito mais um 
esforço para, não procurar uma lista aqui de fazer e não fazer, 
mas ajoelhar-se com base nestes princípios, e ouvi-lo para 
descobrir como governar sua vida e viver sua vida. E, isso está 
colocando muito em todos nós. 

Dr. Anthony Sweat:  30:16  Mas, talvez conectando o Haggai de volta também. Eu adoro 
onde o Senhor diz: "Eu estarei com você". Eu vou fortalecê-lo. 
Eu o ajudarei. Não tenha medo. O Senhor vai realizar seu 
trabalho". Para mim, Haggai e Zacarias, mais uma vez, são livros 
de esperança. Eles estão esperançosos de que o Senhor nos 
guie, esteja conosco, nos dirija e possamos ser um povo 
preparado para recebê-Lo como um todo. 

John Bytheway:  30:43  No início, falávamos de errar, de tomar como uma viagem de 
culpa que poderíamos fazer, mas, em vez disso, tomando-a 
como, é hora de nos realinharmos, de nos orientarmos 
novamente. 

Hank Smith:  30:54  Tony, John, eu queria perguntar uma coisa a vocês. Vocês são 
ambos pais incríveis. Eu estava olhando para estes versos que 
Tony nos mostrou em Zacarias 7 e Zacarias 8. Olhe para Zacarias 
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7 versos 9 e 10. "O Senhor está pedindo a seu povo que execute 
o verdadeiro julgamento, que mostre misericórdia e 
compaixão". Cada homem a seu irmão". Não oprima a viúva, o 
sem pai, o estranho, o pobre". Não imagine o mal contra seu 
irmão e seu coração". E ali, no versículo 8: "Falai a verdade a 
cada homem. Executai o julgamento da verdade e da paz em 
vossos portões". Tomo isso como significando em sua casa. 
"Não imagine o mal em seu coração contra o seu próximo". Lá 
está ele novamente. "Não ameis o falso juramento". Para mim, 
todos estes são princípios maravilhosos para se viver. 

  31:40  Estou me perguntando como você ensina seus filhos a fazer 
estas coisas, para ser honesto. Como você ensina seus filhos a 
mostrar misericórdia e compaixão para com outras pessoas, e a 
não imaginar o mal em seu coração contra ninguém? Acho que 
isso é uma coisa difícil de fazer para a maioria dos pais. Acho 
que há pais que ouvem dizer: "Sim, como faço isso? Eu quero 
fazer isso, mas simplesmente não sei exatamente como". Quais 
são seus pensamentos? Eu sei que vocês não são pais perfeitos, 
mas são pais muito bons. O que vocês dois acham? 

John Bytheway:  32:05  Eu me arrependo muito aos meus filhos. E, provavelmente você 
já ouviu a frase, não consigo ouvir o que você diz porque o que 
você está gritando tão alto em meus ouvidos. E esse tipo de 
mensagem para as crianças é muito mais forte quando estamos 
tentando viver aquilo de que estamos falando. 

Hank Smith:  32:24  Sim. O que você quer dizer com isso, John, arrependendo-se de 
seus filhos? O que você quer dizer com isso? Eu amo essa frase. 

John Bytheway:  32:28  "Ei, desculpe ter explodido por causa daquela bagunça na 
cozinha. Pessoal, eu não deveria ter dito isso do jeito que eu 
disse". E, as próprias coisas de que estamos falando, amar o 
próximo e não julgar severamente, e deixá-los saber que eu 
também tenho que realinhar minha vida o tempo todo. E eu 
também pensei em... Hank, você meio que me abriu a 
compreensão de como existem grandes jóias no dicionário 
bíblico. Você estava me falando sobre algumas delas, e é um 
lugar divertido só de ler. Mas um deles fala sobre o templo, e 
diz, só o lar pode se comparar ao templo em sacralidade. E o 
que era interessante sobre isso, não diz apenas a capela ou a 
casa de reunião, diz a casa. E tentando fazer de nossa casa 
como um templo, onde falamos uns com os outros da maneira 
como falamos uns com os outros. 

  33:18  E isso é uma ordem alta. Eu não sou bom nisso. Mas, isso me 
ajuda a pensar sobre quais escolhas fazemos com o que 
observamos ou escutamos. Mas acho que voltando à outra 
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parte, só tenho que deixar meus filhos saberem que também 
estou tentando viver o Evangelho, e às vezes, estou estragando 
tudo. E talvez isso lhes dê permissão para também saberem que 
todos nós vamos tropeçar e cometer erros, mas vamos nos 
levantar e continuar tentando, e vamos nos ajoelhar para a 
oração familiar à noite e perdoar uns aos outros e tentar fazer 
melhor amanhã. 

Hank Smith:  33:50  Sim, acho que todos nós podemos ser um pouco mais 
cuidadosos sobre a maneira como falamos de outras pessoas ao 
redor de nossos filhos, quando o Senhor diz, não imagine o mal 
contra seu irmão. 

Dr. Anthony Sweat:  34:02  Tenha misericórdia e compaixão. 

John Bytheway:  34:04  Sim. 

Hank Smith:  34:05  Podemos ser cuidadosos, especialmente na forma como 
falamos de nossos vizinhos, na forma como falamos de nosso 
bispo. Estamos ensinando nesses momentos. 

John Bytheway:  34:12  E eu amo Elder Holland dizendo: "Bem, então seja gentil, e seja 
grato que o Senhor é gentil". É uma maneira mais feliz de viver, 
e nós nos tratamos assim e deixamos que nossos filhos nos 
vejam fazer isso. Espero que isso ajude. 

Dr. Anthony Sweat:  34:24  Oh, acho que ambos são mais sábios do que eu. E você disse 
algumas coisas excelentes. Adoro o que ambos disseram, 
porque me lembra, há um ditado atribuído ao Buda, onde diz: 
"Aquele que me vê vê o ensinamento", e isso coloca muita 
pressão sobre os pais. Mas obviamente, de volta à 
parentalidade, é um desafio tão grande. Mas eu acho que é 
importante talvez recuar contra... Temos que reconhecer toda 
parte de certas influências culturais e fatores e tradições, e é 
bom recuar contra algumas coisas como: "Seja apenas amigo de 
seus filhos". Eles só precisam que vocês sejam amigos". Como 
pai, eu rejeito isso fundamentalmente. 

  35:09  Meus filhos podem conseguir amigos em qualquer lugar. Eles 
não podem ter uma mãe e um pai em qualquer lugar. E, o papel 
de mãe e pai não é apenas ser um amigo. É claro que 
precisamos ter relacionamentos amorosos e profundos, mas 
isso é diferente de ser apenas um amigo, um amigo. Um pai é 
um líder. E um líder muitas vezes é, número um, mostrando um 
exemplo e, número dois, não deixando que você... Às vezes eu 
ouço as crianças dizerem: "Oh, eu amo esses amigos porque 
eles simplesmente me deixam". Eles nunca me dão nenhum 
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pesar por...". E eu costumo dizer: "Bem, eles não são muito 
bons amigos", porque seus melhores amigos e os melhores pais 
e os melhores líderes são aqueles que ajudam a nos elevar a ser 
quem devemos ser e a viver da maneira que devemos. 

John Bytheway:  35:54  Sim. Estes profetas estão nos convidando para terras mais altas. 
Eles não estão dizendo: "Você é ótimo do jeito que você é hoje". 
Eles estão nos convidando a nos examinarmos, a considerarmos 
nossos caminhos e a fazermos um pouco melhor. 

Dr. Anthony Sweat:  36:05  Eles estão fazendo coisas como, o que está acontecendo em seu 
coração? Novamente, de volta a Haggai e Zacarias, o que está 
acontecendo em seu coração? Pare de perseguir estas bolsas 
com buracos. Pare de tentar encontrar comida e bebida e coisas 
que nunca enchem. E se não tivermos cuidado como pais 
modernos, podemos ser tão culpados disso como qualquer 
outra coisa, onde elogiamos e empurramos nossos filhos em um 
milhão de direções, tentando ter auto-realização, quando a 
pergunta que deveríamos estar elogiando e falando e 
analisando como, "Ei, estou mais orgulhoso de sua integridade 
ou de sua desportividade, do que do fato de você ser um grande 
atleta". 

John Bytheway:  36:44  Ou que você ganhou a eleição ou algo assim. Sim. 

Dr. Anthony Sweat:  36:47  Sim, exatamente. Eu adoro isso... "Eu só quero elogiá-lo por ser 
tão gentil. Só quero te dizer que te amo e te agradecer por 
servir a outra pessoa". Acho que esse tipo de coisas, de volta a 
ajudá-los a mostrar misericórdia e a não falar mal dos outros e a 
santificar seus corações, essas são muitas vezes as discussões e 
os elogios que ficam com as crianças talvez um pouco mais, e 
têm mais efeito sobre eles do que tentar fazê-los se tornarem 
os melhores. Mas, vamos ter certeza de que não estamos, como 
pais, fazendo o que Haggai nos disse para não fazer, e paremos 
de perseguir as coisas com nossos filhos que realmente não 
satisfazem. 

Hank Smith:  37:25  Lembro-me uma vez, meu filho, ele vai ouvir isto e pensar: "Sou 
muito bom", e ele é, mas uma vez, quando era apenas jovem, 
ele viu que sua irmã mais velha estava tendo um dia realmente 
difícil. Algo havia acontecido na escola com alguns amigos, e 
depois com um treinador, e teve apenas um daqueles dias em 
que o mundo caiu. Eu o vi pular em sua bicicleta e ele desceu a 
milha ou milha e meia até o posto de gasolina, comprou um par 
de guloseimas para ela e as enfiou debaixo de sua porta com 
um bilhete que dizia: "Só de pensar em você hoje". Eu sei que 
você teve um dia difícil". E aqui está ele, apenas um rapaz de 12 
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ou 13 anos, e acho que esses são os momentos, Tony, que nós 
dizemos, é o que estamos procurando, meu amigo. 

Dr. Anthony Sweat:  38:08  Eu adoro isso. 

Hank Smith:  38:09  Em vez dos momentos em que talvez ele ganhe um torneio de 
natação, você pensa: "Sim, o primeiro lugar". Isso é o que 
procuramos". Não, nós estamos atrás de misericórdia e 
compaixão. É disso que se trata como uma família. E, para todas 
aquelas pessoas que estão ouvindo e que dizem: "Oh cara, isso 
não soa como a minha casa", não se preocupe, essa é uma 
ocasião rara na minha casa. Ele a insultou no dia seguinte, assim 
como todo irmão. 

Dr. Anthony Sweat:  38:32  E sendo real. Na família Sweat, temos agora sete filhos. Três 
deles agora são jovens adultos e estão fora de casa. Mas dos 
quatro que permanecem, não é incomum ouvir apenas os 
irmãos se balbuciando uns nos outros, sendo tão duros uns com 
os outros. Eles são ótimos garotos, não me interpretem mal. 
Eles são ótimos garotos. Mas, no outro dia, nós nos sentamos. 
Estávamos fazendo a noite em casa da nossa família juntos, e 
estávamos revendo algumas das coisas do novo panfleto 
Strength Of Youth. E ficamos pensando: "Quais são algumas 
maneiras de sermos melhores?". E isso tinha a ver com a 
linguagem e como falamos sobre isso. E eles estavam falando 
sobre coisas na escola e com seus amigos, e eu disse: "Que tal 
falarmos sobre não dizer um ao outro que somos todos um 
bando de idiotas, e que somos tão burros quanto rochas". 
Talvez possamos começar por aí". 

Hank Smith:  39:19  Comece aqui na casa. 

Dr. Anthony Sweat:  39:21  "Comece aqui mesmo, em casa. Que tal praticarmos"? E eles 
dizem: "É uma boa idéia, papai". 

Hank Smith:  39:25  "Pai, eu nunca pensei nisso. Você é brilhante". 

Dr. Anthony Sweat:  39:27  Nunca pensei sobre isso. Estes são reais. Não vamos ter 
nenhum ouvinte com idéias falsas de que as coisas são 
perfeitas. 

Hank Smith:  39:35  Estamos tentando, como todos os outros. Mas a tentativa é 
importante. Quando seus filhos falam mal de outras pessoas, 
especialmente de sua própria família, a mãe e o pai dizem algo, 
para que seja hora de dar um passo à frente. Eu talvez até 
consiga isso em vinil. Zacarias 7:9, "Mostre misericórdia e 
compaixão cada homem para com seu irmão". 
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Dr. Anthony Sweat:  39:57  Isso mesmo. 

John Bytheway:  39:58  Use o irmão literalmente lá na família. 

Hank Smith:  40:01  Sim. 

John Bytheway:  40:03  Hank, nós tivemos, há quase 10 anos atrás, um incêndio em 
casa. E, foi interessante como aquele julgamento tornou nossa 
família mais próxima, porque sabíamos que tínhamos um ao 
outro quando não podíamos sequer ficar em nossa casa. E, às 
vezes, esses julgamentos podem nos ajudar a ver, meu irmão 
está aqui, minha irmã está aqui, minha esposa... Eu só acho que 
isso às vezes é outra beleza para as cinzas. O Senhor pode 
transformar algo que é difícil em... Não importa o que me 
aconteça na escola, posso voltar para casa e tenho meus irmãos 
e irmãs. Se pudermos ajudá-los a olhar um para o outro dessa 
maneira. Eu tenho o apoio de meus irmãos e irmãs. Mas é mais 
fácil falar do que fazer, é para isso que estamos indo. Amar 
nossos vizinhos deve começar em casa e sair, e não o contrário. 

Dr. Anthony Sweat:  40:50  Bem, como você está dizendo isso, me faz pensar no tema dos 
jovens que diz: "Eu servirei aos outros começando em minha 
própria casa". 

John Bytheway:  40:58  Início. Eles não terminam por aí. 

Dr. Anthony Sweat:  41:00  Adoro esse conceito, e já falamos sobre isso várias vezes, que o 
lar é onde praticamos e tentamos aprender a implementar 
essas formas sagradas de vida, e é porque é o melhor 
laboratório para descobri-las juntos. 

Hank Smith:  41:14  Tony, Dr. Sweat, tem sido apenas um prazer tê-lo conosco hoje. 
E gostaríamos de encorajar todos os nossos ouvintes a irem 
ouvir os outros episódios. Se você gostou deste episódio com 
Tony, volte ao ano passado. Tivemo-lo aqui três vezes. Foi 
fenomenal a cada vez. Na verdade, ele foi nosso primeiro 
convidado. 

Dr. Anthony Sweat:  41:33  Eu fiz. Eu tenho que ser o primeiro. 

Hank Smith:  41:35  Em followHIM. Volte e ouça essa abertura. Você dirá: "Uau, 
esses caras melhoraram muito". 

Dr. Anthony Sweat:  41:41  Essa foi minha reivindicação à fama. Eu digo aos meus filhos, foi 
aí que eu atingi o auge. Tudo está a descer. 

Hank Smith:  41:45  O primeiro convidado a seguirHIM. 
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Dr. Anthony Sweat:  41:47  Primeiro convidado a seguirHIM. 

Hank Smith:  41:48  Nós não tínhamos idéia do que estávamos fazendo naquela 
época. Tony, nós o tivemos, preste seu testemunho e nos 
ensine em todos aqueles episódios do ano passado. Então, 
estou pensando, com este episódio, o que você quer que os 
nossos ouvintes aprendam com este aprendizado? O que você 
acha que seria uma boa mensagem final para eles? 

Dr. Anthony Sweat:  42:03  Sim. Essa é uma ótima pergunta. Nós meio que começamos este 
episódio falando sobre como, pelo menos na minha opinião, 
Haggai e Zacarias são livros de esperança, porque há muitas 
promessas do Senhor. Há muitas coisas futuras pelas quais se 
espera ansiosamente. Talvez eu termine por aí. Para cada uma 
dessas grandes pessoas que estão ouvindo, não importa de 
onde você venha, há sempre razões para ter esperança por 
causa do Salvador. Suas promessas são certas. Como o Livro de 
Mórmon repetidamente enfatiza, é isso que ele parece estar 
dizendo aqui em Haggai e Zacarias para mim. Estas promessas 
encontrarão cumprimento. E, quando o Presidente Nelson 
recentemente, vou parafraseá-lo, não consigo lembrar a frase 
exata, mas ele basicamente disse, os maiores eventos que já 
aconteceram ainda estão por vir. Isso é fantástico. Você 
contempla todas as obras maravilhosas de Deus, no passado 
que estudamos, enquanto olhamos para o Antigo Testamento, o 
Livro de Mórmon, e até mesmo na história da igreja. E as 
maiores coisas ainda estão por vir. 

  43:15  Enquanto nos preparamos para receber o Messias para sua 
segunda vinda, como estas pessoas estavam tentando se 
preparar para sua primeira vinda, eu só espero que ninguém lá 
fora perca a esperança. Às vezes, em minha posição de 
professor de religião, vejo pessoas que às vezes ficam um pouco 
frustradas ou encontram falhas e o que percebem como 
fraquezas ou falhas ou aspectos caídos da restauração, 
respostas que não sabemos, coisas que não estão resolvidas. E 
às vezes, eu só quero dizer-lhes, tenho esperança. O arco do 
mundo está se inclinando para a restauração. Assim como 
Jerusalém e o templo foram restaurados aqui, o mundo vai ser 
restaurado. Jesus vai superar todos os efeitos da queda de Adão 
e Eva. Ele é um redentor completo, do pecado e da morte, mas 
também da injustiça, da injustiça, da ignorância, da dor, do 
sofrimento. Todos os efeitos da queda de Adão e Eva desta 
esfera mortal telestial serão vencidos. 

  44:24  Agora, ainda não é a hora. E o tempo nem sequer será quando 
Jesus voltar. Vamos ter mil anos dele governando e reinando, 
para que ele faça todas as coisas bem. E então, ao final de seu 
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milênio, ele apresentará este reino ao Pai, aperfeiçoado, 
purificado e pronto para receber a presença de Deus, o Pai. 
Então, ele se tornará um reino celestial. Portanto, não perca a 
fé agora mesmo, simplesmente porque estamos atualmente... 
Desculpem-me. Simplesmente porque estamos atualmente em 
um reino celeste. Pense se o povo de Haggai tivesse perdido seu 
animus. Pense se eles tivessem perdido sua esperança, 
simplesmente porque ainda não podiam vê-la, e as coisas eram 
difíceis e desconhecidas e desafiadoras. Isso faz parte de ter fé e 
de continuar na restauração contínua é ter esperança de que 
Jesus cumprirá estas promessas. 

  45:38  E, como você pode ver, eu fico emocionado o tempo todo. Peço 
desculpas por isso. É o mais próximo que estarei de me 
comparar ao Presidente Eyring é, eu me desculpo porque ele 
fica emocionado, eu também posso, às vezes. Mas, é só porque 
é tão profundo em minha alma que tenho esperança e fé e 
caridade, esses grandes dons. Deus me deu aqueles da 
restauração que ele vai trabalhar seu trabalho. Ele é capaz de 
fazer seu trabalho. Mas não vamos ficar impacientes. Não 
percamos essa esperança, pois o estamos deixando trabalhar 
seu trabalho de restauração, pois continuamos tendo 
esperança. Talvez esse seja meu chamado para qualquer um 
que esteja por aí, neste momento, nesse exato momento. As 
promessas de Jesus são certas, e um dia veremos o 
cumprimento de tudo o que ele prometeu, assim como 
prometeu a essas grandes pessoas do passado. 

Hank Smith:  46:32  Bonito. Queremos agradecer-lhe por estar aqui conosco. 
Adoramos tê-lo conoscoHIM. Obrigado, Dr. Sweat. 

Dr. Anthony Sweat:  46:41  Eu adoro estar com vocês, meus queridos amigos. Eu amo vocês 
dois. Obrigado por tudo o que vocês fazem. 

John Bytheway:  46:45  Obrigado. 

Hank Smith:  46:46  Queremos agradecer ao Dr. Anthony Sweat por estar conosco 
hoje. Que delícia. Queremos agradecer a nossos produtores 
executivos, Steve e Shannon Sorensen, e a nossos 
patrocinadores, David e Verla Sorensen. Esperamos que todos 
vocês se juntem a nós na próxima semana. Temos outro 
episódio que se aproxima do followHIM. 

  47:04  Temos uma equipe de produção incrível que queremos que 
você conheça. David Perry, Lisa Spice, Jamie Nielson, Will 
Stoughton, Krystal Roberts e Ariel Cuadra. Obrigado à nossa 
incrível equipe de produção. 
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Hank Smith:  00:05  Olá, meus amigos. Bem-vindos a outros favoritosHIM. Meu 
nome é Hank Smith e estou aqui com o incrível John Bytheway. 
Olá, John Bytheway. 

John Bytheway:  00:15  Fico espantado que você diga isso. 

Hank Smith:  00:16  Bem, eu acho que você é fantástico, John. Esta semana estamos 
estudando Haggai e Zechariah, e para acompanharHIM 
Favoritos este ano estamos fazendo uma única pergunta de 
cada semana de aula. Bem, a pergunta desta semana, John, é o 
que significa considerar seus caminhos? O Senhor traz isso à 
tona algumas vezes no livro de Haggai. Considere seus 
caminhos. O que você acha que Ele quer dizer com essa frase: 
"Considere seus caminhos"? 

John Bytheway:  00:45  Assim que vi isso, me lembrei de um dos meus provérbios 
favoritos, que diz exatamente a mesma coisa em palavras 
diferentes, pondere o caminho dos teus pés. Pondere ou 
considere, qual caminho você está seguindo? Para onde você 
está caminhando? O que você está fazendo? 

Hank Smith:  01:00  Vamos analisar o caminho que estamos trilhando. 

John Bytheway:  01:02  Ao que isso vai levar? E você e eu adoramos o versículo 6. "Você 
semeou muito", semeou, não como agulha e linha, mas como 
sementes. "Você semeou muito e traz pouco". Você come, mas 
não tem o suficiente. Você bebe, mas não está cheio de bebida. 
Você se veste, mas não tem nada quente". Esta é a parte que 
nós achamos engraçada. "Aquele que ganha salário, ganha 
salário para colocá-lo em um saco com buracos". 

Hank Smith:  01:28  Você está colocando seu dinheiro em uma bolsa com buracos. 

John Bytheway:  01:30  É como se tudo isso que você está fazendo não estivesse 
fazendo nenhum bem. Então ele repete no versículo 7: "Assim 
diz o Senhor dos Exércitos considere seus caminhos". 

Hank Smith:  01:38  Acho que alguém poderia dizer isto assim, John. Eles poderiam 
dizer: "Como isso está funcionando para você?". 
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John Bytheway:  01:44  Sim. Então, como isso está funcionando para você? E ele lhe diz 
a resposta. Está, não está no Verso 6. Olhe, você faz isso e não 
tem nada fora de tudo isso. Então, considere seus modos. 
Aonde devemos chegar quando fizermos isso? 

Hank Smith:  01:56  Acho que parte disto é dizer, vamos analisar onde você está 
agora mesmo. Vamos analisar a maneira como você usa seu 
tempo. Vamos analisar suas escolhas de entretenimento. 
Vamos analisá-lo e vamos ver se ele está levando você aonde 
você quer ir. O que é que você me disse? É melhor querermos o 
que realmente queremos. Você realmente quer seguir por este 
caminho que você está seguindo? Você realmente quer as 
conseqüências destas escolhas? Bem, se não, vamos mudar 
nossas escolhas. 

John Bytheway:  02:22  Hank, eu tive um professor fantástico do sexto ano chamado Sr. 
Byer. Ele tinha tantas citações na parede, tantas citações na 
parede. E uma delas dizia: "Uma pessoa madura é capaz de 
conectar escolhas com conseqüências". E eu acho que 
considerando seus modos é, se eu fizer isso, então o quê? E ser 
capaz de dizer: "Qual é o fim deste caminho? Qual é o fim deste 
caminho? E será que eu quero mesmo isso?" E para um jovem 
ouvir isso e fazer isso, rapaz, eles se distinguiriam muito entre 
os jovens. Alguns jovens só vão pensar, alguns adultos eu acho 
que também, talvez 10, 15 minutos para o futuro. Mas imagine 
se pudéssemos pensar a longo prazo. Vejam o novo tema do 
sacerdócio Aarônico, onde se fala de eu me tornar um 
missionário diligente, um marido leal, um pai amoroso. Tem 
estes lugares que você quer seguir o caminho, e então você 
considera suas escolhas ao longo desse caminho. O tema das 
jovens mulheres diz coisas semelhantes sobre, para onde vou? 
Estou tentando ir para o templo. 

  03:26  Então, como devo considerar o que estou fazendo hoje? Isso me 
levará àquele lugar que eu quero estar? 

Hank Smith:  03:32  Muito bom. Você não quer subir a escada do sucesso apenas 
para descobrir quando chegar lá, ela está encostada à parede 
errada. Vamos analisar, para onde isto me leva? Onde eu vou 
parar se continuar por este caminho? Considere seus caminhos. 

  03:47  Bem, esperamos que você se junte a nós em nosso podcast. 
Chama-se followHIM. Você pode obtê-lo onde quer que você 
consiga seus podcasts. Esta semana estamos com o Dr. Anthony 
Sweat. Tony, nós gostamos de chamá-lo. E você vai adorar a sua 
opinião sobre estes dois livros. E então na próxima semana 
volte e junte-se a nós para mais um favorito HIM. 
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