
"O Convênio é Renovado" 

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:   

Rebekah era particularmente adequada para aconselhar Isaac e o que isso nos ensina sobre homens e 
mulheres trabalhando juntos? O Dr. Camille Fronk Olson ensina a força das forças complementares nas 
relações familiares, a força das relações de aliança e como a Bíblia hebraica demonstra a necessidade da 
Expiação de Jesus Cristo. 

Parte 2: 
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Aviso: Este documento é uma transcrição automatizada. 
Você pode encontrar alguns pequenos erros incluídos.



 
O Dr. Camille Fronk Olson retorna e instrui sobre a importância do casamento por aliança, como os 
Matriarcas e Patriarcas permitiram que as provas os aproximassem do Senhor, e como o povo do Antigo 
Testamento nos permite ver sua necessidade de redenção. 
 
 
 
 
 

Códigos de tempo: 
 
Parte 1  
   

● 00:00 Bem-vindo à Parte I 
● 01:06 Introdução do Dr. Camille Fronk Olson 
● 03:50 Aproximando-se do Antigo Testamento 
● 08:32 O Senhor se mantém com a família de Abraão 
● 10:25 A importância de toda a família e do plano de Deus através das famílias 
● 11:16 Sarah administrou a seu marido e mulheres no Antigo Testamento 
● 16:42 Aprendemos mais sobre Rebekah do que Isaac 
● 20:40 Abraão envia criado para encontrar a esposa do pacto para Isaac 
● 22:36 A esposa de Isaac tem agência para escolher este casamento e esta seção mostra o valor de 

Rebekah 
● 25:41 Assine o que o Senhor provê de quem deve ser esposa de Isaac 
● 27:48 Rebekah é uma parceira digna e futura matriarca 
● 33:30 Jesus fornece uma maneira de manter os convênios e Rebekah relata à sua mãe 
● 37:18 Laban, o irmão de Rebekah é apresentado 
● 39:42 Rebekah está pronta para deixar sua família e juntar-se a Isaac, embora ela nunca o tenha 

conhecido 
● 46:05 Rebekah leva sua enfermeira e outros com ela 
● 48:09 Rebekah como tipo da Igreja 
● 50:53 Abraão morre e está "reunido ao seu povo". 
● 52:03 Abraão se casa com uma terceira mulher - e tem seis filhos (um é importante para Moisés) 
● 55:15 Fim da Parte I 

 
 
Parte 2: 
 

● 00:00 Bem-vindo à Parte II 
● 00:20 Rebekah se véu 
● 01:57 Isaac escolhe amar Rebekah e ela é estéril 
● 06:34 A terra dos filisteus se torna a Palestina 
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● 09:58 Muitos dos matriarcas são estéreis até os filhos ou amor ao cônjuge 
● 13:26 Rebekah está grávida de gêmeos e Esaú e Jacob nascem 
● 20:01 O que é pottage e o direito de nascimento 
● 27:18 Esaú pode ver o direito de nascimento como uma responsabilidade e um problema maior  
● 30:35 Conversa de Bednar mais velho sobre negligenciar as relações eternas para desvios digitais 
● 31:08 Esaú se casa com duas mulheres fora do pacto, mas não desista de Esaú 
● 35:22 As dificuldades em Gênesis Capítulo 27 
● 40:01 Pele de animal, casaco de várias cores e uma peça de vestuário áspera 
● 42:25 Deus nunca teria honrado uma bênção dada por engano 
● 43:55 As mulheres no AT têm que ser espertas para realizar propósitos justos 
● 48:01 O Pacto Abraâmico em Gênesis 28 
● 52:21 Jacob viaja para Haran para evitar a raiva de Esaú e para encontrar uma esposa 
● 54:42 A bela reunião de Esaú e Jacob 
● 01:01:13 Fim da Parte II 
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Informações biográficas: 
 
    
 

 
Camille Fronk Olson é professor emérito, ex-presidente de departamento das Escrituras Antigas na 
BYU, e ex-professor no Centro de Jerusalém da BYU. Ela completou um PhD em Estudos do 
Oriente Médio, um mestrado em Estudos do Oriente Próximo e um bacharelado em Educação. 
Suas pesquisas se concentraram nas mulheres nas Escrituras, no diálogo SUD/evangélico, na 
doutrina SUD e nas famílias palestinas na Cisjordânia e na Faixa de Gaza. Suas publicações 
incluem Women of the Old Testament e Women of the New Testament. 
 
Antes de vir para a BYU, a Irmã Olson lecionou no Seminário e Instituto da Igreja de Jesus Cristo 
dos Santos dos Últimos Dias na área de Salt Lake City e serviu como Reitora dos Estudantes no 
Colégio de Negócios SUD. Ela é ex-membro do Conselho Geral das Moças e serviu em tempo 
integral em uma missão em Toulouse, França. 
 
Camille Fronk Olson é casada com Paul F. Olson. Eles têm dois filhos e quatro netos. Ela não tem 
cães ou gatos. Ela é originária de Tremonton, Utah. 
 

 

Aviso de Uso Justo: 
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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. 
A emissora não obtém nenhum lucro com o conteúdo transmitido. Isto se enquadra nas diretrizes de "Uso 
justo": www.copyright.gov/fls/fl102.html. 
 
Nota: 
 

O Podcast Follow Him com Hank Smith e John Bytheway não é afiliado à Igreja de Jesus Cristo dos 
Santos dos Últimos Dias nem à Universidade Brigham Young. As opiniões expressas nos episódios 
representam apenas as opiniões dos convidados e dos podcasters. Embora as idéias apresentadas possam 
variar dos entendimentos ou ensinamentos tradicionais, elas não refletem de forma alguma críticas à 
Igreja de Jesus Cristo dos líderes, políticas ou práticas dos últimos dias. 
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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, nós o seguimos. 

Hank Smith:   00:20   Olá a todos. Bem-vindos a mais um episódio de "Follow Him". 
Eu sou seu anfitrião Hank Smith. E estou aqui com meu astuto 
co-apresentador de caça John Bytheway. 

John Bytheway:   00:32   Isso tem um certo anel de Esaú. Não é mesmo? 

Hank Smith:   00:35   É verdade. Sim. Eu ia dizer homem simples depois de Jacob, 
pensei que caçador astuto você se sentiria um pouco mais 
elogiado se eu dissesse dessa maneira. Estamos novamente em 
Gênesis esta semana, Gênesis capítulos 24 a 27. E John, 
estamos esperando por esta entrevista há algum tempo porque 
ambos temos laços com nosso convidado. Você pode dizer a 
todos que estão conosco? 

John Bytheway:   01:06   Sim. Estamos tão felizes em receber a Dra. Camille Fronk Olson, 
ela tinha fé em mim, então ainda estou ensinando. Hank, ela 
tinha fé em você, então você está ensinando. Nós estávamos 
brincando antes, sabemos que ela será responsabilizada por 
isso. Mas Camille é uma professora aposentada, ex-presidente 
do Departamento das Escrituras Antigas da BYU em Educação 
Religiosa. Ela é uma estudiosa que escreveu vários livros sobre o 
papel da mulher nas escrituras, o que é perfeito para os dias de 
hoje. Ela também tem falado amplamente de várias formas 
sobre as crenças dos santos dos últimos dias, especialmente no 
que diz respeito às mulheres. Ela nasceu e foi criada em 
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Tremonton, Utah, e serviu a uma missão na missão de Toulouse 
na França do sul da França. Ela é bacharel em educação pela 
Universidade Estadual de Utah, um MA, e ouça isto, em estudos 
do oeste asiático e um PhD em sociologia do Oriente Médio 
pela BYU. Ela começou sua carreira educacional como 
professora de seminário em tempo integral em uma época em 
que poucas mulheres ocupavam esse cargo. Ela estava então no 
corpo docente da LDS Business College, que passou a se chamar 
Ensign College agora onde ela também serviu como Reitora dos 
estudantes. Ela era membro em tempo integral do corpo 
docente das Escrituras Antigas da BYU em educação religiosa. 
Ela também serviu como membro do Conselho Geral das Jovens 
Mulheres e como professora no Centro Jerusalém da BYU. Eu só 
ia segurar isto porque este é como um dos livros mais bonitos 
nas minhas prateleiras atrás de mim, Mulheres do Antigo 
Testamento. Quero dizer, o papel, as ilustrações, Hank, eles não 
publicam livros como este, eu recebo papel de jornal reciclado 
em meus livros. Estes são lindos, lindos e ilustrados. Mas eu 
adoro que ela tenha feito tanto sobre as mulheres nas 
escrituras e no Antigo Testamento. E vamos nos beneficiar com 
isso hoje. Portanto, estamos tão felizes de tê-la aqui, Camille, 
como uma amiga e como uma colega respeitada. Obrigada por 
ter vindo. 

Dra. Camille Olson:   03:08   Obrigada. As mulheres do Antigo Testamento, oh, são tantas e 
suas histórias são tão únicas e em tão diferentes períodos de 
tempo. Por mulheres do Novo Testamento, que é do mesmo 
tamanho e formato, na verdade tenho quatro mulheres do 
Antigo Testamento para apresentá-lo, porque esta é a maneira 
como Mateus introduziu Jesus Cristo. Então é aí que você 
encontra Tamar e Rahab e Ruth e Betsabá, muito interessante. 
Você não pode contar a história do povo de Deus em nenhum 
momento sem ver a figura das mulheres de forma muito 
proeminente. 

Hank Smith:   03:50   John, Camille, hoje Gênesis 24 a 27, talvez como você aborde as 
escrituras antigas de maneira diferente de abordar outras 
escrituras do Antigo Testamento versus Novo Testamento? Algo 
parecido? 

Dra. Camille Olson:   04:05   Bem, eu acho que a Bíblia especificamente do Antigo e Novo 
Testamento, mas provavelmente ainda mais do Antigo 
Testamento, é tão crítico obter toda a história de fundo. É tão 
fácil simplesmente tirar estas histórias do contexto deles e 
colocá-las em nossos Quóruns dos Anciãos e Sociedades de 
Socorro do século 21, e ir imediatamente para as aplicações dos 
dias modernos. Sempre que fazemos isso, essas pessoas são 
mais estranhas e fazem coisas mais estranhas, e você só quer 
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dizer que eu não posso fazer o Antigo Testamento, vamos 
apenas descartar. Eu gostaria de poder viajar no tempo e voltar 
e ver a vida lá. Seria fascinante. E ficaríamos tão impressionados 
com seu intelecto e seus corações e sua compreensão das 
coisas que hoje não entendemos. Mas é uma cultura muito 
diferente, e quanto mais podemos entender essa cultura, mais 
podemos apreciar o que eles lidaram e talvez ser menos críticos 
de algumas das decisões que tomaram. 

Dra. Camille Olson:   05:15   A outra coisa que eu acho diferente de dizer, o Livro de 
Mórmon, especialmente, e que é o Antigo Testamento, mostra 
a humanidade de todos esses indivíduos. Já disse muitas vezes, 
não se pode confundir o Senhor com nenhum dos outros 
personagens, ele se destaca. Os outros têm necessidade de um 
redentor, muito claramente. 

John Bytheway:   05:44   Eu posso discernir entre mim e você. 

Dra. Camille Olson:   05:46   Sim. Sim. Às vezes as pessoas do Livro de Mórmon e você acha 
que elas estão indo muito bem, elas não precisam de expiação. 
Quer dizer, nós podemos transformá-los em tais heróis. E se 
não tivermos cuidado, faremos isso às pessoas, especialmente 
aos profetas do Antigo Testamento e do Livro do Gênesis, 
especialmente nestes capítulos em que estamos, são pessoas 
imperfeitas tentando fazer o melhor que podem. O Senhor 
capacita-os a fazer além de sua capacidade natural, mesmo 
quando continuam a tropeçar e a cair. E isso deve ser muito 
encorajador para nós. 

John Bytheway:   06:23   Quer dizer, o primogênito tem direito de nascimento ou é 
apenas uma tradição que falamos sobre isso nunca acontece? 

Dra. Camille Olson:   06:30   É muito mais fluido do que eu penso muitas vezes, gostamos de 
tornar as coisas tão simples e elas seguem estas regras. Por falar 
em famílias disfuncionais, acho que você apenas olha para a 
árvore genealógica de Abraão. E pessoas que apenas ficam 
chateadas quando, às vezes, casamentos múltiplos, mortes 
prematuras, adoções, divórcios, 

John Bytheway:   06:55   Rivalidades entre irmãos. 

Dra. Camille Olson:   06:59   Rivalidades entre irmãos, membros estranhos da família. Nós os 
pegamos a todos. Nós os pegamos a todos. Acho que tentando 
entender e apreciar que eles tinham leis e expectativas, de certa 
forma diferentes das que temos hoje, e eles podem nos ensinar. 
A principal coisa que continuo dizendo, podemos ficar tão 
envolvidos em histórias e personalidades às vezes e tentar 
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exonerar alguns ou fazer com que outros pareçam tão terríveis 
para que não magoemos outra pessoa, esquecemos que o 
objetivo da história é nos levar a Jesus Cristo e estas histórias 
estão aqui para nos ajudar a encontrá-lo. No Antigo 
Testamento, ele é o ponto focal, sempre, ele deve ser. Estes 
homens e estas mulheres nos ajudam a vê-lo melhor. 

John Bytheway:   07:51   Uma das coisas que eu realmente gostei ao ensinar o Livro de 
Mórmon foi que notei que o plano de salvação, é chamado 
apenas três vezes, é chamado cerca de 15 vezes o plano de 
redenção e a idéia de um redentor e uma necessidade de um 
redentor. E então notei que os que usavam a frase eram 
principalmente Alma e os filhos de Mosias porque sabiam que 
precisavam de um redentor. E estou olhando para o que você 
acabou de dizer no Antigo Testamento, essas pessoas, estamos 
tentando exonerá-los, mas todos eles precisavam de um 
redentor, essa é a questão. Aponte-nos para Cristo. 

Dra. Camille Olson:   08:27   Ou seja, e mostra seu poder em cada uma das páginas. 

Hank Smith:   08:32   Uma coisa que me impressionou em Camille é que aqui está a 
Torre de Babel, o mundo ficou mau, o Senhor escolhe Abraão e 
Sara para salvar o mundo e ele fica com eles apesar de, como 
você disse, eles tropeçarem por aí. Ele poderia dizer, sabe de 
uma coisa, vamos escolher outro casal. 

John Bytheway:   08:54   De volta à velha prancheta de desenho. 

Hank Smith:   08:55   Acho que ele estragou tudo aqui. Sim. Ele fica com esta família, 
Abraão, Sara, Isaac, Rebekah, Jacob, Rachel e Bilhah, e todo o 
resto. Ele fica com eles. Ele não desiste deles. 

Dra. Camille Olson:   09:08   É isso mesmo. Acho que esse é todo o contexto e estamos 
falando principalmente de Isaac e Rebekah e sua família 
imediata aqui. Acho que temos em mente, esta é uma família e 
essas gerações estão interligadas. É preciso colocar Isaac e 
Rebekah e seus filhos, Esaú e Jacob neste contexto maior, não 
só com Abraão e Sara, mas também com Hagar, que está se 
desenvolvendo nesta história. E depois a próxima geração com 
não só Léia e Raquel, mas também Bilhah e Zilpah, e vai para os 
12 filhos e depois a próxima geração com Manasseh e Efraim, e 
a esposa de José, Asenath. Há algo em todo esse grande quadro 
que nos mostra que o poder e a autoridade de Deus para 
pronunciar suas bênçãos foi dado através destes chefes desta 
família estendida. Mas ele confiou também que eles precisavam 
de uma matriarca ou de suas esposas para ter uma posição 
muito significativa e influenciaram ativamente o bem-estar 
dessas famílias e criaram um ambiente onde a vida poderia 

Genesis 24-27 followHIM Podcast Notas e Transcrição Página 10



progredir e alcançar o plano de Deus. Eles eram muito, muito 
importantes. 

Dra. Camille Olson:   10:37   O que eu acho sobre essas histórias no Gênesis, elas são fáceis 
de fazer piadas, e eu acho que muitas vezes algumas dessas 
histórias se tornaram cômicas, que nós diminuímos os papéis 
dessas mulheres em apenas ter filhos, quantos bebês elas 
podem ter, e a competição entre elas. É muito maior do que 
isso. Sublinha a importância da família inteira e do plano de 
Deus, desde o início, para fazê-lo através das famílias. 

Hank Smith:   11:07   Isto é ótimo. Sim. Estas mulheres não assumem papéis nos 
bastidores, elas estão recebendo revelação e dirigindo o curso 
da família. 

Dra. Camille Olson:   11:16   É no final da seção 132 da Doutrina e Convênios que lemos que 
Sarah administrou a seu marido, administrado. Acabo de 
descobrir o papel administrativo que todas aquelas mulheres 
tinham naquelas gerações, que os maridos precisavam delas. 
Voltamos claramente para Adão e Eva quando Eva foi chamada 
de reunião de ajuda para Adão. E essas mulheres precisavam de 
ajuda em um momento em que os maridos precisavam de 
inspiração em sua liderança. 

Dra. Camille Olson:   11:55   Grande quadro, isto está apenas nos começando, mas só para 
ver isto. Lembre-se de que em Gênesis 21, Deus orientou 
Abraão a ouvir a voz de Sara quando ela tinha a ver com Isaac e 
Ismael, tornando-os juntos. Hagar recebeu o testemunho de um 
anjo do Senhor a respeito do importante papel de seu filho por 
nascer. Em Gênesis 16, o Senhor falou diretamente com ela e a 
enviou de volta e como resultado, tanto ela como seu filho 
quando ele nasce, Ismael, recebem parte do pacto. Isso é 
crítico. Deus revelou a Rebekah, e vamos ver neste tempo, 
antes de seus filhos nascerem, que ela iria ter gêmeos e que o 
mais novo serviria, seria o líder. 

Dra. Camille Olson:   12:45   Apesar de toda a tensão entre Leah e Rachel, parece que há um 
momento que eu acho que é tão poderoso no Gênesis 31, onde 
Jacob está partindo, o Senhor lhe diz que ele precisa deixar 
aquela pátria de Leah e Rachel e deixar seu pai Laban e ele 
reúne aquelas esposas e senta e diz, o que eu devo fazer? E eles 
dizem: faça o que o Senhor lhe ordenou que fizesse. É uma 
decisão de família. Tamar salva o bacon de Judah, estou lhe 
dizendo. O capítulo 38 do Gênesis de que raramente falamos, 
antes da história de Tamar, Judah quer matar seu irmão José, 
vende-o ao Egito. Ele é um irmão bem podre. E depois de 
Tamar, ele está disposto a dar sua própria vida por seu irmão 
Benjamin. A maneira de entender isso, é Tamar e ela salva a 
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linhagem de Judah que tem a intenção de ter mais influência 
dos cananeus em sua vida, e Tamar muda isso. É uma coisa 
fascinante lê-la como estando na linhagem de Jesus Cristo. Eu 
amo-a. 

Hank Smith:   13:59   Certo. Em Mateus um, certo? 

Dra. Camille Olson:   14:03   E então, se você chegar até Moisés, Zipporah. Mais uma vez, 
esta é a tradução de Joseph Smith, mas o Senhor está pronto 
para tirar a vida de Moisés. Essa não é uma parte da história 
que nós frequentemente olhamos, mas você está lendo a 
tradução de Joseph Smith. Ele, por alguma razão, não 
circuncidaria seu filho. Zipporah encontra a pedra e diz: "Eu o 
farei", e isso salva a vida de Moisés. Estas histórias, coletiva e 
individualmente, mostram que somos mais fortes quando 
trabalhamos juntos. Homens e mulheres trabalhando juntos 
usando os talentos e a inspiração que Deus dá a cada um de 
nós, e é isso que molda Israel. É isso que é o fundamento de 
todo Israel. Em conjunto com as tarefas divinamente designadas 
de seus maridos, estas mulheres estabelecem um povo que se 
comprometeu a fidelidade ao Deus de Abraão em um mundo 
muito politeísta. É maravilhoso. 

Dra. Camille Olson:   14:58   E talvez eu pudesse fazer apenas uma outra, apenas para ver 
tudo isto, tudo isto em perspectiva. É a seção 132 do versículo 
37 de Doutrina e Convênios, falando sobre o casamento plural, 
especificamente, vamos entrar em contato com Isaac e 
Rebekah. Mas vou apenas ler esse versículo. "Abraão recebeu 
concubinas e eles lhe deram filhos, e isso lhe foi contabilizado 
como justiça porque lhe foram dados e ele permaneceu em 
minha lei". 

Dra. Camille Olson:   15:27   Então, aqui mesmo, estamos dizendo, novamente, a partir da 
Doutrina e Convênios, o que o Senhor disse a Joseph Smith. 
Estas múltiplas esposas, esta situação familiar de que ele está 
bem ciente. "Como Isaac também e Jacob não fizeram outras 
coisas além daquelas que lhes foram ordenadas". E porque não 
fizeram outras coisas e aquilo que lhes foi ordenado, eles 
entraram em sua exaltação, de acordo com as promessas, e se 
sentam nos tronos e não são anjos, mas são deuses". 

Dra. Camille Olson:   15:58   Isso nos diz muito especificamente o futuro de Abraão, Isaac e 
Jacob, mas sabemos, tanto por essa seção como pela seção 131, 
que a exaltação não é dada individualmente. Você não 
consegue ler nisso? Isto inclui Hagar e Zilpah e Bilhah, e todos 
eles estão lá. E acho que isso é algo útil para lembrar antes de 
jogarmos alguns deles com os quais não concordamos de 
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verdade debaixo do ônibus. Mas o Senhor vai exaltá-los. É 
muito poderoso. 

Hank Smith:   16:32   Essa é uma grande visão geral que precisamos ter. Precisamos 
ser capazes de colocar agora esta pequena história na grande 
história... 

Dra. Camille Olson:   16:38   Sim, sim. Sim. 

Hank Smith:   16:39   ... onde pertence. 

Dra. Camille Olson:   1640:   Sim. Certo. Os personagens principais, Isaac e Rebekah aqui, e o 
que é interessante nesta geração eu acho que aprendemos 
muito mais sobre Rebekah nestes capítulos do que aprendemos 
sobre Isaac. Na verdade, Isaac, como adulto, está mais 
frequentemente em segundo plano, mais como um personagem 
passivo, e Rebekah é este poder dinâmico de força. E isso já faz 
com que isso seja assim, oh espere, não é assim que deveria ser. 
Mas não sei se existe um casal que represente o que 
deveríamos ser. Eles têm talentos diferentes. 

Dra. Camille Olson:   17:21   E assim encontrei esta palestra dada em outubro de 1972 na 
Conferência Geral, Elder Theodore Tuttle. Ele a tirou de um 
verso em Gênesis 26, falando de Isaac chamado Altar, Tenda, e 
Bem, porque é isso que... Isaac construiu um altar e invocou o 
nome do Senhor e armou sua tenda e cavou seu poço. Ele dá 
uma perspectiva que eu acho que às vezes podemos perder 
porque Isaac é mais calmo. Não o vemos tão dinâmico nestes 
capítulos. 

Dra. Camille Olson:   17:55   Isto é o que ele disse: "Altar, Tenda e Poço". Isaac não se tornou 
um Abraão ou um Jacob. Ele não alcançou as alturas de Abraão, 
chamado Pai dos Fiéis, nem é tão impressionante quanto seu 
filho, Israel, Pai das 12 Tribos. No entanto, Isaque é amado e 
venerado. Ele adorava a Deus, cuidava de sua casa e prosseguia 
seu trabalho. Ele é lembrado simplesmente como um homem 
de paz. A simplicidade eloqüente de sua vida e sua habilidade 
única de dar importância ao lugar-comum o tornaram grande. 
Altar, Tenda e Poço. Sua adoração, seu lar, seu trabalho, essas 
coisas básicas da vida significavam seu relacionamento com 
Deus, sua família e seus semelhantes. Cada pessoa na Terra é 
tocada por estes três". 

Dra. Camille Olson:   18:50   Uma boa maneira de pensar sobre Isaac também. Você não 
precisa ser o gregário, lá fora comandando em todas as coisas. 
Há uma tranquilidade em relação a Isaac. E então, em contraste, 
aqui temos Rebekah. Sua individualidade e vitalidade entre as 
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pessoas do pacto é marcante nestas histórias, e a vemos usando 
essa individualidade e sua agência para fazer escolhas e livre 
para decidir como ela vai agir de acordo com sua percepção do 
que é melhor para sua família. E assim, esta dinâmica é o que 
vamos encontrar. 

Dra. Camille Olson:   19:28   Devemos começar aqui no capítulo 24? Começamos aqui, 
Abraão era velho e bem acometido de idade. Entramos no 
próximo capítulo, capítulo 25, versículo 7 e 8, ele morre. Às 
vezes me perguntei se o capítulo 25 talvez esteja um pouco fora 
de contexto. Se sua morte poderia ter acontecido antes de 
Rebekah se juntar à família, e eu lhe direi por que eu poderia 
pensar assim. Mas não vemos Abraão depois que Rebekah 
volta. Não vemos nenhuma conexão lá. Mas Abraão é velho. 
Sara já morreu, certo? O capítulo anterior, no capítulo 23 contra 
1 e 2, Sara já morreu. E parece que, sim, o Senhor abençoou 
Abraão em todas as coisas, exceto que ele está vendo o fim de 
sua vida. Lembra-se de quantos anos ele tinha quando Isaac 
nasceu? Então não é surpreendente que aqui ele esteja 
pensando que Isaac não se casou, e a Abraão foi prometido as 
areias do mar, e está parecendo muito solteiro de areia neste 
momento. 

John Bytheway:   20:37   Ainda não é exatamente uma praia. 

Dra. Camille Olson:   20:40   Ele está ansioso para garantir que a próxima geração seja 
cuidada. E o que era muito comum, os casamentos arranjados 
naquele dia. Ele está na terra que Deus lhe deu como herança, e 
envia seu servo de volta ao lugar de onde veio para ver se há 
pessoas do pacto lá em cima, ou devo dizer... crentes que ele 
poderia encontrar, o servo poderia encontrar uma esposa para 
Isaac. Ele não quer que eles se casem entre os cananeus que o 
cercam. 

Dra. Camille Olson:   21:11   Pensei muitas vezes, Melchizedek estava por perto não faz 
muito tempo, certo? Não muito longe que Abraão pagou o 
dízimo a ele. Mas parece, pela tradução de Joseph Smith, que 
ele e seu povo foram ao encontro da cidade de Enoque, e por 
isso teria sido conveniente encontrar ali uma esposa para Isaac, 
entre essas pessoas. Mas ele o envia de volta para seu próprio 
país. Ele tem seu servo fazendo este juramento com ele. E você 
vê isto, no versículo 2, "peço-te, põe a tua mão debaixo da 
minha coxa", que é uma maneira peculiar de fazer um 
juramento. 

Hank Smith:   21:47   Esta é uma tradução de Joseph Smith para um fecho de mão?  

John Bytheway :     Um pacto de algum tipo dessa forma? 
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Dra. Camille Olson:   21:54   Eu não sei. Sim. Acho que faria sentido para nós, um fecho de 
mão, é assim que faríamos, mas eles poderiam ter tido uma 
maneira de fazer isso naquela época que era diferente. A idéia é 
que não precisamos ficar presos a isso. É a idéia de que eles 
tinham um acordo. Pensamos que este poderia ser Eleazar 
porque é o servo de Abraão, do qual ele está tão próximo, mas 
nunca diz seu nome especificamente lá. Mas eu sempre me 
pergunto se é quem é. Ele confia nele e o envia com todos esses 
camelos e muito mais homens. 

Dra. Camille Olson:   22:23   Mas no verso 5, a criada está preocupada dizendo: "E se ela não 
vier?" Pense sobre isso. Isto é ir para uma terra, e ele trará uma 
mulher que nunca mais voltará à sua terra natal. É uma 
negociação de casamento notável, talvez diferente de algumas 
das outras devido à distância que está envolvida aqui, e não 
saber a família com a qual esta filha vai se casar, exceto, talvez, 
pela reputação, se eles estiverem realmente ligados. E assim a 
criada está preocupada. 

Dra. Camille Olson:   22:55   Verso 7, eu adoro isto. Abraão lhe diz: "O Senhor, Deus do céu, 
que me tirou da casa de meu pai e da terra de minha parentela, 
e me disse", olhe para o final desse versículo "à semente darei 
esta terra". Ele enviará seu anjo diante de ti, e tu tomarás uma 
esposa para meu filho dali". Ele está confiante de que o Senhor 
vai fazer isso. E então o versículo 8: "Se a mulher não estiver 
disposta a seguir-te, então serás livre do meu juramento; 
apenas não tragas meu filho para lá novamente". Não o leve lá 
em cima se ela não vier. Deveríamos fazer uma pausa lá. Ele 
permite que a mulher tenha uma palavra a dizer sobre isto. 

John Bytheway:   23:35   Sim. Há consentimento e agência. 

Dra. Camille Olson:   23:36   Sim, é muito importante. E eu acho que às vezes quando 
falamos da era patriarcal, porque esta é uma época em que as 
pessoas viviam em famílias, em clãs familiares, e não há um 
governo municipal sobre eles, é família, patriarcal, que nós 
pensamos que as mulheres não tinham uma palavra a dizer. E 
vemos isso nesta história muitas vezes a agência de Rebekah. 
Verso 10, eles pegam seus 10 camelos. E diz no versículo 10: 
"Todos os bens de seu amo estavam em suas mãos". Bem, 
sabemos muito bem que seu senhor é excepcionalmente rico, 
certo, e pensamos em um número de criados que ele tem 
sozinho. Mas talvez este possa ser um documento que esboça 
os bens de Abraão. 

John Bytheway:   24:26   Propriedade. Sim. 
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Dra. Camille Olson:   24:27   ... tudo isso e como é impressionante, porque ele vai precisar 
mostrar isso à família da noiva para mostrar que esta família 
pode tomar conta de sua filha. 

Hank Smith:   24:37   Eu não tinha isso quando me casei. Eu não tinha uma lista de 
bens. 

John Bytheway:   24:40   Se eu apenas lhe mostrar meu balanço como um - 

Dra. Camille Olson:   24:42   Sim. Sim. 

John Bytheway:   24:44   ... incentivo, se você quiser sair comigo ou não. 

Dra. Camille Olson:   24:47   Sim. Isso era parte da negociação que uma família não colocaria 
sua filha em uma situação em que ela não fosse cuidada. E 
assim haveria presentes ou um preço de noiva que a criada teria 
aceitado. Quer dizer, 10 camelos. O que você está levando lá 
em cima? Há algumas coisas que eles vão deixar lá em cima 
para a família da noiva porque eles vão levá-la embora. E ela é 
muito valiosa. Isto lhe diz o quanto as filhas eram valiosas 
também. Seu trabalho, sua contribuição para a família, para o 
clã, seria importante, e isto é uma compensação por isso. 

Dra. Camille Olson:   25:24   Então, ele sobe, é na Mesopotâmia. Isto é como vemos mais 
tarde nestes capítulos, Paddan Aram. Aram é outro nome a que 
nos referimos como Síria. Pode ser até 800, 900 milhas. Quer 
dizer, é uma distância e levar todas essas coisas. Então ele 
chega lá em cima, e não surpreende, no final do versículo 11, é 
noite. E onde ele sabe que as mulheres vão estar à noite? As 
mulheres puxam a água, e de manhã e à noite são as horas em 
que você vai precisar da água. 

Dra. Camille Olson:   25:57   E assim ele vai para o poço, e aqui está sua oração. Em primeiro 
lugar, os passos que ele dá, ele sabe que não pode ter sucesso 
sem o Senhor, e o Senhor está com ele até aqui. "Oh Senhor 
Deus de meu mestre Abraão, peço-Te, manda-me boa 
velocidade neste dia". Oh, você pode imaginar a 
responsabilidade de encontrar a mulher certa que será a 
matriarca neste companheirismo para assegurar e guardar e 
proteger o pacto para a próxima geração? 

John Bytheway:   26:31   Por milênios depois também. 

Dra. Camille Olson:   26:33   Sim. Sim. 

Hank Smith:   26:35   Posso dizer, Camille, sei um pouco da pressão de encontrar uma 
mulher que estaria disposta a assumir um grande projeto, mas... 
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Dra. Camille Olson:   26:44   Mas você poderia pensar em fazer isso por seu filho ou por 
outra pessoa? 

Hank Smith:   26:50   Certo. 

John Bytheway:   26:50   E para Abraão, você sabe o que foi prometido a Abraão, e tem 
que ir, "Não posso errar, Senhor". Você tem que me ajudar". 

Dra. Camille Olson :     Sim. 

Hank Smith:   26:57   Sim. 

Dra. Camille Olson:   26:58   E eu acho que ele viu e observou Sarah, e disse que temos que 
ter alguém que possa ser forte como Sarah. Isto me lembra um 
pouco o irmão de Jared, onde ele apresenta um plano e depois 
diz: "Ei, isto vai funcionar?" E esta é a maneira que o Senhor nos 
pede muitas vezes, não é, para sugerir... Então aqui está o plano 
do servo. "Estou aqui junto ao poço de água e as filhas dos 
homens da cidade vêm para tirar água, e que a donzela a quem 
eu direi desça meu cântaro, peço-te, para que eu possa beber; e 
ela diz beber e eu darei também a bebida de teu camelo". Que 
seja ela a mesma que foi designada para meu servo, Isaac". 
Porque há todas estas mulheres. Como eu sei? Você não adora? 
Versículo 15: "E aconteceu antes que ele tivesse terminado de 
falar". Ah, é verdade. 

John Bytheway:   27:45   Sim. O Senhor é rápido. 

Dra. Camille Olson:   27:48   E, de repente, aí vem Rebekah. Dizem-nos isto e até nos dizem a 
sua linhagem. E veja, a criada ainda não sabe disto, mas é tão 
bom. Ela é a filha de Bethuel, que é filho de Milcah, que é a 
esposa de Nahor, que é irmão de Abraão, ela vem com seu jarro 
no ombro. Oh, isto é bom demais. Mas tudo o que o criado vê é: 
"Oh, aqui está esta donzela que é muito justa para se olhar". E 
de certa forma, quero dizer que nessa idade, as mulheres jovens 
são todas lindas. E quando ela também é temente a Deus, 
honesta e verdadeira, ela é, quase se pode ver, há apenas um 
brilho nela. Ela é virgem, "nem nenhum homem a conheceu". 
Vá até a nota de rodapé, "Conheceu-a como ela". Oh, traduções 
de Joseph Smith, ela simplesmente se destaca. Você pode ver 
um pouco de luz apenas brilhando ao redor de Rebekah. Ele a 
percebe. E o versículo 17. Ele não está esperando por ela. Veja 
isto. "Ele correu para conhecê-la". Eu amo os verbos desta 
história. E ele diz: "Deixa-me, peço-te que bebas, um pouco de 
jarro". 
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Dra. Camille Olson:   29:06   E ela disse: "Bebei meu Senhor". E então, como ela responde? 
Ela se apressou, quer dizer, ela está indo rápido. E ela o deu 
para beber. E então ela diz, quase antes que ele possa terminar 
de beber, parece que vou dar água também aos teus camelos 
até que eles tenham acabado de beber. E ela apressou e 
esvaziou seu cântaro no bebedouro e correu novamente para o 
poço, para tirar água, e desenhou para todos os camelos dele. 
Alguns tentaram descobrir quantos galões de água ela estaria 
desenhando para 10 camelos. E não sei até onde chegamos, 
mas a idéia é que você pode ver que ela tem energia. Ela não 
tem medo de trabalhar. Há uma hospitalidade e uma orientação 
de serviço sobre ela. 

Hank Smith:   29:51   Não é que esta seja a primeira vez que ela faz isto. Ela sabe o 
que está fazendo. 

Dra. Camille Olson:   29:55   Acho que ela tem um músculo sério. Ela não tem que ir ao 
ginásio. Ela tem. Ela está lá. E o homem que se perguntava por 
ela, se calou. Ele está apenas admirado. Fale sobre facilidade. O 
Senhor tornou isto tão fácil. E assim tão rápido, no versículo 22, 
como os camelos tinham acabado de sonhar, o homem tirou 
este anel dourado ou brinco, venha até aqui, vamos ver. Verso 
47. Ficamos um pouco mais sobre esse brinco. "Eu coloquei o 
brinco em seu rosto". No hebraico... Eu adoro apontar isso, 
porque isso te deixa bem ali. Esta talvez seja uma cultura 
diferente. 

Dra. Camille Olson:   30:35   Este é claramente um anel nasal que ele lhe dá. Ela o tem em 
seu rosto, apenas um pequeno anel que vai na única narina. E 
por isso, adoro os detalhes quando você começa a visualizar. E 
então ele lhe dá estas duas pulseiras e o peso destas jóias, é 
pesado. Isto aqui é ouro sério. E duas pulseiras é um tipo típico 
de presente de casamento ou para um presente de noiva 
porque representa o homem e a mulher criando uma nova 
família, as duas pulseiras. E por isso ele já está se movendo 
nisto, se você notou, ele está começando a dar os presentes. 

Hank Smith:   31:12   Os presentes. 

Dra. Camille Olson:   31:12   E ele pergunta: "Mas de quem é a arte da filha? há espaço em 
sua casa para que eu possa ficar? " E então ela lhe diz o que já 
sabemos sobre sua linhagem. E conta também no versículo 25. 
Sim. Temos muito espaço, se você quiser ficar. Sabe, este servo 
é tão temente a Deus quanto seu mestre Abraão, ao descobrir 
isso, veja que imediatamente, versículo 26: "O homem abaixou 
a cabeça e adorou o Senhor". E ele diz: "bendito seja o Senhor, 
Deus de meu amo, Abraão, que não deixou destituído meu amo 
de sua misericórdia e de sua verdade". Estando eu no caminho 
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que o Senhor me conduziu à casa dos irmãos de meu senhor". 
Posso fazer um encarte tal como li isso. Quero fazer um grito 
para a palestra da conferência geral do Ancião Uchtdorf em 
outubro passado. Outubro de 2021, especialmente com as 
notas de rodapé. 

Dra. Camille Olson:   32:08   Ele começa a falar sobre o caminho, e se você seguir essas notas 
de rodapé, isso só me atingiu. Cristo é o caminho. Pense no que 
ele ensinou no novo... Eu sou o caminho, a verdade, e a vida. É o 
caminho dele. É ele. O caminho de Lehi. Agora, tenho pensado 
nisto. Aquele caminho que leva à árvore da vida. Há Cristo na 
árvore da vida. Há Cristo com o fruto da árvore da vida. Mas ele 
é o caminho. Ele é a vara de ferro. Ele é o caminho. Então, toda 
vez que agora eu corro para onde diz o caminho, eu coloco 
Cristo lá dentro. Recebi isso da palestra da Conferência Geral do 
Velho Uchtdorf no caminho. 

John Bytheway:   32:51   Esta é uma das razões pelas quais eu amo meu sobrenome. 

Dra. Camille Olson:   32:55   B-T-W. Eu também. 

John Bytheway:   32:57   Uma vez eu estava segurando minhas escrituras sobre meu 
polegar, do personalizado e estava cobrindo tudo, mas o 
caminho, e eu era como oh, meu nome me diz para ser a 
propósito. 

Dra. Camille Olson:   33:12   Ah, isso. 

John Bytheway:   33:12   Jesus é o caminho. Portanto, eu brinco muito com isso, mas 
adoro ter o caminho em meu nome. 

Dra. Camille Olson:   33:18   Isso é bom. 

Hank Smith:   33:20   Camille, sinto-me como se já tivesse tido estes momentos antes, 
em que estou chocado com a forma como as coisas 
funcionaram. Não é mesmo? Você está brincando? 

Dra. Camille Olson:   33:30   E eu acho que você vê isso nestas histórias. E quando você vê 
isto nestas histórias, ele o lembra de olhar para sua própria vida 
e você vê, ele esteve lá para nos mostrar o caminho também. 

Hank Smith:   33:41   Sim. Ele diz que eu parei em um poço e encontrei a garota certa, 
e isto é simplesmente incrível. Certo? Eu adoro aqueles 
momentos de espanto que as coisas deram certo. 

Dra. Camille Olson:   33:53   Sabe, ele sabe imediatamente, isto é obra do Senhor. Ele não 
está recebendo nenhum crédito. E veja o versículo 28. Acho que 
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a leitura nas entrelinhas faz Rebekah, será que ela está dando 
uma pista disto? Será que ela tem alguma emoção sobre o que 
está acontecendo? E a donzela correu, oh, ela é rápida, e 
contou-lhes da casa de sua mãe, essas coisas. Quer dizer, eu 
acho que ela está entusiasmada. Ela tem uma pista do que está 
acontecendo aqui. Ela tem as jóias, e eu acho que ela está 
empolgada, mas as negociações ainda não aconteceram. 

Dra. Camille Olson:   34:28   E você também deve pegar a casa para onde ela está correndo? 
Para a casa de sua mãe. Isso é muito incomum. Sabemos que 
seu pai é Bethuel, mas com uma pequena referência lateral aqui 
no versículo 50, é a única vez que lemos sobre ele lá. Eu gostaria 
de sugerir que Bethuel já pode ter falecido. Porque todas as 
negociações, é a mãe e o irmão de Rebecca, Laban, e é a casa 
dela. Mas também ressalta a liderança dela. Ela é a chefe da 
casa. Ela não caiu na casa de Laban. Não é a casa do meu irmão. 
É a casa da minha mãe. E isso nos diz algo mais sobre esta era 
patriarcal também. 

Hank Smith:   35:12   Como podemos enfatizar mais isto? Ele teve esta idéia para isto, 
eu vou parar no poço, e a pessoa certa vai sair. 

John Bytheway:   35:20   Sim. Normalmente, não se diz ao Senhor que sinal dar a você. 
Mas eu adoro que ele estivesse tão ansioso para acertar. 

Dra. Camille Olson:   35:27   Há momentos em que dizemos: "Tenho que acertar isso. E eu 
tenho que poder saber. Você pode me ajudar? Esta é uma 
maneira que eu poderia reconhecer. É claro, ele não precisa 
fazer isso dessa maneira. Mas, muitas vezes, ele gosta que 
pensemos bem e talvez encontremos algo, especialmente como 
nas decisões sobre o casamento. Que nós temos uma sensação, 
que nos conectamos com ele. E não se trata apenas de dizer 
muito friamente. Há uma pessoa que vai se casar com ela. E não 
há emoção alguma nisso. Que podemos dizer, se eu posso sentir 
isto, ou se isto pode acontecer, há apenas algo que eu acho que 
o Senhor pode trazer de uma maneira que poderíamos 
reconhecer e entender. E você não fica com a idéia de que o 
Senhor está chateado por ter feito esta sugestão. 

John Bytheway:   36:20   Certo. Verso do amor 50. "A coisa procedeu do Senhor". É como 
então Laban e Bethuel responderam e disseram, a coisa 
procedia do Senhor. Ele tornou isso óbvio. Não queremos 
atrapalhar a vontade do Senhor aqui, porque ele deixou isso 
claro. 

Dra. Camille Olson:   36:33   E esse versículo 50, eu acho que tem um importante... que lhe 
diz de onde esta família de Bethuel está vindo. Eles são crentes? 
E isso é criticamente importante também. Isto não é só porque 
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eles têm a linhagem certa, e eles têm alguma riqueza e criaram 
bem a filha para ser um bom e duro trabalhador. E ela é linda. 
Eles são crentes. 

John Bytheway:   36:55   E ela corre muito. 

Hank Smith:   36:56   Sim. 

Dra. Camille Olson:   36:56   E ela corre muito. Não esqueçamos isso. Ela é uma bolacha que 
se encaixa. Sim. 

John Bytheway:   37:03   A equipe de cross country da Síria lá. 

Dra. Camille Olson:   37:07   Rebecca tinha um irmão, versículo 29, e seu nome era Laban. 
Vamos ver Laban a próxima geração, porque ele também vai ter 
duas filhas que vêm para esta família. Certo? 

John Bytheway:   37:17   O mesmo Laban. 

Dra. Camille Olson:   37:18   E Laban correu para o homem. Quando ele viu isto, mal pode 
esperar para que o criado chegue lá. Ele saiu correndo para 
encontrá-lo. Isto é bom demais. Sabe, ele recebeu uma pequena 
dica da riqueza. Quando ele viu as jóias em Rebecca, eles o 
trouxeram, estão prontos para alimentá-lo e lavar seus pés, 
toda a hospitalidade. E vejam o final do versículo 33, o criado 
diz: "Não comerei até que eu lhe tenha dito meu recado". Quer 
dizer, ele tem que dizer, não quero estragar tudo. Deixe-me 
terminar e ter certeza de que isto vai funcionar. Ainda não 
posso relaxar e jantar. 

John Bytheway:   37:53   Você tem que ouvir isto. Também soa assim. 

Dra. Camille Olson:   37:56   E ele simplesmente continua. Você recebe a história toda de 
novo. Ele a conta... 

John Bytheway:   38:00   Eu estava lá no poço e disse que se você pudesse... Sim, eu 
disse... 

Dra. Camille Olson:   38:04   Inclusive me foi prometido que um anjo estaria lá. Verso 40. "O 
Senhor, diante de quem eu ando, enviará seu anjo diante de ti e 
prosperará o teu caminho". Ele cita Abraão. Isso é uma parte 
importante do que ele estava fazendo lá. Quero apenas 
ressaltar, no entanto, como estamos passando por isso, ele 
continuamente chama Abraão de seu mestre. Tenha isso em 
mente. Então, oh, eles estão apenas indo. Isto é bom. Isto é 
bom. E... 
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John Bytheway:   38:29   Antes que eu tivesse terminado de falar, ele repete essa parte 
novamente no versículo 45. 

Dra. Camille Olson:   38:33   Ah, sim. Ele tem os detalhes. Este é o testemunho dele. Eu sei 
que isto é o que deve acontecer. Ele dá o verso 48. "Curvo 
minha cabeça e adoro o Senhor e bendito o Senhor, Deus de 
meu mestre Abraão". A família de Rebecca está dizendo, sim, 
isto é do Senhor novamente. Versículo 52. "Ele adorava o 
Senhor curvando-se à terra". "A cada passo ele se lembrava do 
Senhor e o servo trazia jóias de prata e jóias de ouro e vestes e 
as dava a Rebeca. E ele também foi ter com o irmão e a mãe 
dela". Novamente, é o irmão e a mãe, o pai não está lá. Não 
parece. E então eles estão comendo e bebendo e isso é tão 
bom. E no final do versículo 54, ele diz, está bem, mande-me 
embora. Vamos embora. Verso 55. Seu irmão e sua mãe 
disseram: oh, ele não pode ficar por 10 dias. 

John Bytheway:   39:31   Você pode ficar por um pouco mais de tempo. Sim. 

Hank Smith:   39:33   Não estou pronto para que ela saia. Eu tenho uma filha agora 
mesmo que está prestes a ir para a faculdade, e posso ver isso. 
Não, não, não vamos deixá-la... 

Dra. Camille Olson:   39:42   Não o faça. E o servo dizendo: "não me impeça, vendo que o 
Senhor tem prosperado no meu caminho". " Não vamos 
estragar tudo. Não vamos conseguir nada que possa acontecer. 
Talvez outro homem pudesse vir à cidade e eu não sei de nada. 
Mas a solução é a seguinte. Verso 57. Sua família diz... Eu amo 
isto. Como mulher, eu amo isto. "Chamaremos a donzela e 
perguntaremos à sua boca". O que ela pensa? Deixe-a tomar 
essa decisão. Acho que já vimos Rebekah gostar da idéia. E o 
versículo 58. "Chamaram Rebekah e disseram-lhe: Vai com este 
homem". Oh, isto, as próximas palavras que eu tenho destacado 
tanto. Ela disse: "Eu irei". Eu quase posso chorar enquanto leio 
isso. Meus amigos, meus amigos, meus amigos, eu irei. Nós 
cantamos canções. Memorizamos escrituras sobre um homem 
jovem. Não muito diferente da idade de Rebekah que dizia: "Eu 
irei e farei as coisas que o Senhor ordenou". Néfi é um herói. 

Dra. Camille Olson:   40:42   Mas eu penso no que Rebekah está dizendo, eu irei atrás e ela 
não voltará. Não é apenas uma viagem de um mês de volta para 
pegar alguns pratos. É perigoso, mas está dando sua vida, nesta 
família, e confiando no Senhor. Estou mudando um pouco o 
clima. Hoje eu trouxe uma pequena surpresa para vocês, meus 
amigos. Porque eu estava trabalhando com jovens mulheres há 
alguns anos, quando elas tinham o tema de 1 Néfi 3:7: "Eu irei e 
farei as coisas que o Senhor tinha mandado..: Eu vou, eu tenho 
que ensinar estas jovens mulheres. 
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Dra. Camille Olson:   41:17   Há uma jovem mulher que tem esse exemplo de mim que irá. E 
assim eu levei a liberdade de escrever minha própria letra para 
a canção da coragem de Néfi. Está bem. Você está pronto? Eu 
não vou cantá-la, mas vou dá-las a você. E Rebekah tem três 
sílabas e Néfi só tem duas. Então você tem que fazer um 
pouco... Mas você sabe. "O Senhor ordenou que Rebeca se 
casasse com o filho de Sara. Confiando em um servo que tinha 
vindo de longe. Sabendo que ela nunca mais voltaria a ser espiã, 
sua casa era um espião, Rebecca era corajosa. Esta foi sua 
resposta. Eu irei, eu farei as coisas que o Senhor ordena. Eu sei 
que o Senhor prepara um caminho. Ele quer que eu obedeça... 

Dra. Camille Olson:   42:02   Eu irei, eu farei as coisas que o Senhor manda. Eu sei que o 
Senhor prepara um caminho, Ele quer que eu obedeça. "Por 
isso, não parei por aí. Eu fiz um para cada um dos livros, então 
tentei isto. "Um anjo ordenou que Maria fosse mãe do próprio 
filho de Deus. Maria tinha uma pergunta: "Como isso poderia 
ser feito?" Tremendo e assustada, ela não lhe perguntou por 
quê. Maria foi corajosa, esta foi sua resposta. Ela disse: "Eis a 
escrava do Senhor". Seja para mim segundo a tua vontade". 
Mas isso é basicamente: "Eu irei, farei as coisas que o Senhor 
manda". Eu sei que o Senhor prepara um caminho, Ele quer que 
eu obedeça". "O Senhor ordenou a Leí que deixasse Jerusalém. 
Sariah foi obediente e o seguiu de bom grado. Ela começou a 
murmurar quando temia que seus filhos estivessem mortos. 
Então ela foi corajosa e expressou sua fé em seu lugar. Eu irei, 
eu farei as coisas que o Senhor ordena". Eu sei que o Senhor 
prepara um caminho". 

Dra. Camille Olson:   42:59   Então meu último verso: "O Senhor ordenou às mulheres que 
ensinassem Sua Palavra em casa. Ele nos deu sua promessa, 
nunca estaremos sós. Às vezes ficamos desanimadas e 
perguntamos: por que eu deveria tentar? Então nos tornamos 
corajosas e esta é a nossa resposta. Eu irei, eu farei, as coisas 
que o Senhor ordena". Todos somos solicitados a fazer coisas 
desafiadoras e estas mulheres podem ser nosso exemplo. 
Lembre-se da Presidente da Sociedade Geral de Socorro Mary 
Ellen Smoot, em maio de 2000, a Alferes, sua palestra que ela 
deu na reunião de mulheres pouco antes, em abril, ela deu 
Rebekah como exemplo neste mesmo cenário. Ela estava 
falando em nos dizer como mulheres, será que alguma vez 
dizemos a nós mesmas: "O que vou criar de minha vida, meu 
tempo, meu futuro? A primeira coisa que ela sugeriu: "Vá para 
onde o espírito direciona". Fique quieta e escute. Vosso Pai 
Celestial vos guiará enquanto vos aproximais d'Ele. Mergulhai 
na palavra santa dos profetas, tanto antigos como modernos, e 
o espírito vos falará". 
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Dra. Camille Olson:   44:10   Mas seu segundo ponto foi: "Não fique paralisada pelo medo de 
cometer erros". Empurrem suas mãos para o barro de suas 
vidas e comecem". Adoro como Rebeca de outrora respondeu 
ao servo de Abraão que veio em busca de uma esposa para 
Isaac. Sua resposta foi simples e direta. Eu irei', disse ela". 
Rebeca poderia ter recusado. Ela poderia ter dito ao criado para 
esperar até ter uma despedida adequada, um novo guarda-
roupa. Até que ela tivesse perdido alguns quilos ou até que o 
tempo estivesse mais promissor. Ela poderia ter dito: "O que há 
de errado com Isaac que ele não consegue encontrar uma 
esposa em toda Canaã?". Mas ela não o fez. Ela agiu. E nós 
também deveríamos. O tempo para a procrastinação acabou. 
Comece. Não tenha medo. Faça o melhor que puder. É claro, 
você cometerá erros. Todos cometem. Aprenda com eles e siga 
em frente". Gosto daquela pequena citação de Sister Smoot. 

Hank Smith:   45:05   Isso é maravilhoso. Eu poderia ter esperado até que o tempo 
estivesse um pouco ... Vamos dar-lhe um mês. 

Dra. Camille Olson:   45:10   Sim, perder alguns quilos para que eu possa ficar melhor em 
meu vestido de noiva. Sim, está bem. Ela está indo embora. Isto 
é sayonara. 

Hank Smith:   45:18   Você pode perder a emoção aqui, se não tiver cuidado. 

John Bytheway:   45:22   Parece que é por um longo tempo, certo? Eles talvez nunca 
mais a vejam novamente. 

Dra. Camille Olson:   45:26   Na verdade, não. Rebekah vai mandar seu filho Jacob para lá, 
mas ela não vai. 

John Bytheway:   45:34   Uma questão de, ao que parece, período de quase 24 horas. 
Quanto tempo é isso quando a criada de Abraão aparece e ela 
sai? Quanto tempo há? 

Dra. Camille Olson:   45:43   Parece ser o período mais curto que você pode ter para cuidar 
de seus negócios. 

John Bytheway:   45:49   Uau. Sua vida pode mudar em um minuto. 

Hank Smith:   45:53   Há um pouco de uma Emma Smith que sente isso, que deixa 
Harmony e nunca mais vê sua família, certo? Estes dois pés em 
plena dedicação ao trabalho de Deus. 

Dra. Camille Olson:   46:08   São as mulheres que mais frequentemente são convidadas a 
sair e se juntam à família de seus maridos. E nós não lhes damos 
crédito por esse sacrifício com freqüência suficiente. 
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John Bytheway:   46:20   Eu tinha uma pergunta sobre o versículo 61, Rebecca se 
levantou e suas donzelas. Ela levou pessoas com ela? 

Dra. Camille Olson:   46:27   Sim. Na verdade, no verso 59, ela tem que levar sua enfermeira 
e nós vamos encontrar essa enfermeira mais tarde. Ela está 
cuidando de Rachel quando Rachel dá à luz. Será que ela está 
com todas as esposas de Jacob enquanto elas dão ... Você se 
pergunta, então ela pode ter voltado com ele. Não sei, mas nós 
vemos Deborah. O nome dela é Deborah. Aprendemos o nome 
dela, o nome da enfermeira. E assim, ela provavelmente trouxe 
outras pessoas. Ela teria trazido seu dote. Ela teria sido enviada 
com muita coisa. Aqueles 10 camelos provavelmente estão 
voltando carregados, novamente, voltando. 

Hank Smith:   47:03   Quem está falando no verso 60? Eles abençoaram Rebekah. É 
esta a pessoa que ela está deixando? 

Dra. Camille Olson:   47:08   Sim, este é seu irmão e sua mãe. 

Hank Smith:   47:12   Oh, isto é terno. 

Dra. Camille Olson:   47:12   É. Este é o maior presente que eles podem dar. Que você seja 
esta mãe de milhares, de milhões. 

John Bytheway:   47:22   Essa é uma frase que você não vê com muita freqüência. 
Milhares de milhões. 

Dra. Camille Olson:   47:26   As pessoas chamariam isso de maldição com muita freqüência 
hoje em dia. Mas naquela época, essa era a melhor bênção de 
todos os tempos. Eles apreciavam as crianças. 

John Bytheway:   47:34   Elder Pace na BYU, ele disse que eles estavam em uma carroça 
espancada, indo à igreja com um adesivo nas costas que dizia 
que as famílias são para sempre, e as pessoas não sabiam se era 
uma vanglória ou uma reclamação. 

Hank Smith:   47:48   Como pai de uma filha maravilhosa, acho o verso 60 um tipo de 
ternura. 

Dra. Camille Olson:   47:52   É. 

Hank Smith:   47:54   Dizendo adeus. 

Dra. Camille Olson:   47:55   Eu coloquei muito o foco aqui em Rebekah, mas você está 
sentindo isso, a família por trás. 

John Bytheway:   48:01   Lá vai minha filhinha. 
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Dra. Camille Olson:   48:02   Eles a amam e ela tem feito contribuições. Você sabe o quanto 
ela trabalha duro? Eles vão sentir falta do trabalho dela. 

John Bytheway:   48:08   Ela está sempre correndo por aí. 

Dra. Camille Olson:   48:09   E ela está fazendo o bem. É interessante que com Abraão 
disposto a sacrificar Isaac, do qual já falamos, há muitas vezes o 
paralelo entre Isaac e Jesus Cristo. Isaac é um tipo de Cristo. E 
como Isaac se casa com Rebeca, sabemos que a noiva do noivo 
é simbolicamente a igreja. Por isso, considerei muitas vezes 
também olhar para Rebeca e seus atributos e respostas a um 
tipo de nós como membros da igreja e como respondemos ao 
nosso Salvador quando ele nos dá direção. Isso de correr por aí 
tem um novo significado para mim. Seja rápido. Rápido para 
responder 

John Bytheway:   48:56   E correndo para fazer o bem, poderíamos dizer. 

Dra. Camille Olson:   48:59   Sim. Ela não está hesitando. Ela não está esperando que o 
comando mude até o momento em que ela chegar lá. Ela está 
agindo. 

John Bytheway:   49:06   E suponho que poderíamos dizer que sua disposição de dizer: 
"Bem, deixe-me cuidar de seus camelos também", foi uma 
percepção de seu caráter. Sua orientação de serviço. Eu 
também farei isso. Cuide de seus camelos. 

Dra. Camille Olson:   49:19   E você recebe uma pequena dica sobre a contribuição que ela 
vai dar no clã de Abraão, agora de Isaac. Que é para onde 
estamos indo. Bem, primeiro, versículo 62, notamos onde Isaac 
está vivendo e você percebe aquele nome de poço, Lahai-roi, 
este é o nome que Hagar deu. Este é o poço onde Hagar, 
quando fugiu e pensou que todos a tinham esquecido, que o 
Senhor envia um anjo para falar e ela o nomeia, "o Deus que me 
vê". Isso é o que é. E, obviamente, a família não se esqueceu. 

Dra. Camille Olson:   49:58   Esse lugar se tornou importante para toda a família, e nós os 
veremos algumas vezes vivendo lá. Isaac está lá meditando no 
campo. Nós sempre nos perguntamos sobre o que ele está 
meditando. Ele olha para cima e aí vêm os camelos. Rebecca o 
vê de longe. Verso 65: "Ela havia dito ao criado: 'Que homem é 
este que caminha no campo para nos encontrar? E o criado 
disse", repare a frase aqui. "É o meu amo". Agora, você notou 
alguma coisa? Quem foi seu mestre antes disto? Nós não 
ouvimos falar de Abraão. Este é um daqueles que às vezes me 
perguntei se talvez ele pudesse ter morrido antes disto. Antes 
que Rebekah voltasse. 
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Hank Smith:   50:52   Enquanto o criado estava fora. 

Dra. Camille Olson:   50:54   Basta dar uma olhada, enquanto estamos bem ali, atravessar a 
coluna onde Abraham morre. Fim do versículo oito. Isto é bom. 
Este é o capítulo 25 agora. Fim do versículo oito, "Ele morre", a 
velhice o diz levemente, "e foi reunido ao seu povo". Esta é uma 
frase interessante. Isso sugere, compreensão do mundo 
espiritual, e que você estará com a família lá? 

Hank Smith:   51:19   Reunido ao seu povo, reunido com sua esposa. 

Dra. Camille Olson:   51:25   E seus filhos Isaac e Ismael o enterraram na caverna de 
Machpelah. Podemos dar uma olhada nisso, mas vou 
argumentar que Abraão nunca esqueceu ou perdeu onde Hagar 
e Ismael acabaram vivendo. Eles estiveram em contato e estão 
aqui juntos. Eu vou me levantar como Ismael, como um filho do 
pacto. Ele não é o líder do pacto, mas eu vou chegar lá. Ele foi 
circuncidado. Eles voltaram e viveram lá com Abraão. Parte do 
meu raciocínio, vamos voltar e preencher onde saltei, capítulo 
25, versículo um. Novamente, cronologia, na seção 132 diz: 
"Abraão casou com suas esposas e concubinas". Plural. Ela é 
chamada de esposa. "Abraão se casou com uma esposa e seu 
nome era Ketura". Aqui está uma terceira esposa de Abraão e 
ela tem seis filhos de Abraão. Seus números estão crescendo 
mais rápido e mais do que às vezes nos lembramos. Nós 
passamos em revista os nomes desses filhos e depois os netos, 
e então você sabe que há filhas e netas. Mas um dos filhos em 
que realmente clicamos é o quarto, cujo nome é Midian. Isso se 
torna importante, certo? Por quê? Quem é Midian? 

John Bytheway:   52:50   O sogro de Jethro, ele é um Midianita, certo? 

Dra. Camille Olson:   52:53   Ele é um Midianita. Por que Jethro é tão importante para 
Moisés? Não apenas porque ele tem uma filha, Zippora, com a 
qual Moisés se casa. Mas o que Jethro faz por Moisés? 

John Bytheway:   53:07   Ele o ordenou. 

Dra. Camille Olson:   53:08   Ele o ordenou ao sacerdócio Melquisedeque. E então, o que isso 
lhe diz sobre Midian? 

John Bytheway:   53:15   Havia ali o sacerdócio. 

Hank Smith:   53:17   Estes são filhos do pacto. 

Dra. Camille Olson:   53:17   Não se trata apenas de Isaac. Acho que há mais acontecendo 
aqui. E este convênio, eles são abençoados. Aqueles outros 
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filhos, ele os envia, mas lhes dá presentes por seis. Os filhos das 
concubinas que Abraão teve, ele lhes deu presentes e os 
mandou embora. O que eu entendo sobre isto, como filhos das 
concubinas, a lei não exigia isso, mas ele lhes dá algo para 
realmente fazer uma boa vida para eles e depois os envia para 
que façam seus próprios clãs. Mas eles tomaram o sacerdócio. 
Eu poderia até sugerir isso? E conhecimento do pacto e 
conhecimento de Deus e de sua adoração. Mas ele, versículo 
cinco, Abraão deu tudo o que tinha a Isaque. Isaac é quem vai 
suceder-lhe na liderança e com direito de nascimento, com o 
grosso. Este é o seu patrimônio, por assim dizer. 

John Bytheway:   54:16   Por favor, junte-se a nós para a segunda parte deste podcast. 
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John Bytheway:     00:03     Bem-vindo à parte dois do podcast desta semana. 

Hank Smith:     00:08     Ei Camille, posso fazer uma pergunta rápida antes de passarmos 
de 24? Quando Rebekah se encontrar com Isaac, podemos falar 
sobre isso bem rápido? 

Dra. Camille Olson:     00:16     Sim. 

Hank Smith:     00:16     Estou interessado no que você tem a dizer sobre o que ela faz 
aqui. 

Dra. Camille Olson:     00:19     Quem é essa pessoa? E o criado diz, este é meu amo. É Isaac. 
Portanto, é apenas instantâneo que ela pegou um véu e se 
cobriu. Temos tantas interpretações diferentes sobre o que um 
véu poderia simbolizar. Esta é a tradição onde as noivas usam 
véus hoje em dia. Acho que isso é interessante. Na próxima 
geração, Leah usará um véu quando for casada com Jacob e 
Jacob não poderá ver seu rosto e pensa que vai se casar com 
Rachel, certo? Você pode considerar modéstia, mas não é como 
se eles os usassem o tempo todo. Obviamente, quando ela 
estava pegando água, o criado podia vê-la ali mesmo. Alguns 
até sugeriram que ela talvez estivesse empoeirada e suja e ela 
não queria que a primeira vez que visse seu novo marido fosse. 
Deixe-me me limpar primeiro, antes de vermos. 

John Bytheway:     01:09     Tem sido uma longa viagem. 

Dra. Camille Olson:     01:11     Tem sido uma longa viagem, mas é uma coisa instintiva, talvez 
isso faça parte de todo o seu traje. É assim que ela quer se 
apresentar para começar. Acho que não é preciso ver o 
negativo em véus. Acho que vemos isso com tantas de nossas 
irmãs muçulmanas de hoje que usam véus e como é bonito. E 
isso poderia ser até o que era bonito naquela época também. 
Eu não sei. 

Hank Smith:     01:39     E eu gosto do pequeno final no final de 67. 

Dra. Camille Olson:     01:44     Sim. Leia isto. 
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Hank Smith:     01:45     Isaac foi consolado após a morte de sua mãe. Ele sente falta da 
influência de Sarah em sua vida. 

Dra. Camille Olson:     01:52     Ele a trouxe para a tenda de sua mãe Sarah. Eles tinham seu 
próprio espaço, a tenda dela. 

John Bytheway:     01:57     Acho que já ouvi conversas inteiras, e ele a amava. O amor é 
uma idéia verbalizada. Talvez Isaac, a mesma revelação que o 
Senhor está nesta coisa. 

Hank Smith:     02:09     Certo. Mas ele faz a escolha de amá-la. 

John Bytheway:     02:11     É uma sensação, é uma decisão? 

Dra. Camille Olson:     02:13     E o que se passa é que ele acabou de olhar para ela. Eles não 
têm enviado comunicações à frente dizendo, deixe-me contar-
lhe sobre esta mulher que estou trazendo para casa. 
Casamentos arranjados, o amor nem sequer fazia parte da 
equação, mas eles cresceram em amor. Não temos muito os 
detalhes dessa história. Quero dizer, no que diz respeito à vida 
deles. Tudo o que sabemos é que vai passar 20 anos até que ela 
seja capaz de engravidar para ter um filho. O capítulo 25 vai 
para os descendentes de Ismael e assim temos 12 filhos, 12 
príncipes. Ele tinha uma grande família. Vamos aprender mais 
tarde, ele teve filhas e essas se tornarão importantes. 

Hank Smith:     03:01     Assim, o capítulo 25 me parece que precisamos lhe dizer que 
Deus cumpriu seu pacto com Abraão. Há muitas crianças. 

Dra. Camille Olson:     03:08     E isso é parte disso, então vamos manter o... Eu só acho que 
essa é uma parte importante. É parte do pacto. E o versículo 17, 
mais uma vez, reflexivo de que Isaac estava ciente. Quem está 
mantendo este registro antes de ser registrado.  Nós temos 
quando Ismael morre e ele está reunido ao seu povo, a mesma 
frase. 

Hank Smith:     03:36     Sim, ele não está esquecido e... 

Dra. Camille Olson:     03:38     Ele não está esquecido e vai, você está dizendo, para o mundo 
espiritual. Você pode ver um reencontro com Abraão? E eu 
acho que Sara... Eu gostaria de voltar para Sara também tinha 
amor por Ismael, mas isso é outra história. E diz, veja o versículo 
19, e estas são as gerações de Isaac, filho de Abraão e Abraão 
gerou Isaac. Aí está. Verso curto. Breve genealogia. E Isaac tem 
40 anos de idade quando levou Rebeca à esposa, você tem a 
idéia de que Rebeca era muito mais jovem do que quando ela 
teria se casado. Isso é típico. E eles estão orando no versículo 21 
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porque ela é estéril. Parece que é ele quem implora ao Senhor e 
Rebekah concebe. Portanto, não se sabe o quanto está 
acontecendo aqui antes desses 20 anos. Deixe-me sugerir, 
posso apenas passar para o capítulo 26 e fazer um pouco lá e 
dizer, isto poderia ter acontecido durante aqueles anos. Estes 
não estão necessariamente escritos em ordem cronológica, mas 
como vamos chegar a essas crianças aqui muito rapidamente e 
essa história decolar, vamos dar uma olhada no capítulo 26 por 
um minuto. Vamos? Podemos fazer isso? 

Hank Smith:     04:59     Certo. 

Dra. Camille Olson:     04:59     Não há provas até onde as crianças vão com eles. Isto pode ser 
mais tarde, mas há uma fome em algum momento e isso 
acontece com tanta freqüência. E vimos com Abraão e Sara que 
acabaram indo para o Egito e o Senhor lhes diz, neste caso, que 
não é preciso ir tão longe. Você pode simplesmente ir até a 
Filístia e Gerar. Lá, nesse contexto, recebemos nossa primeira 
dica e eu acho que isso já aconteceu antes. E eu não sei. Eu não 
sei a maneira de pensar do Senhor, mas versículo 3, o que o 
Senhor está dizendo a Isaac? Eu estarei contigo e te abençoarei 
aqui na terra da Filístia, pois a ti e à tua semente eu darei todos 
estes países. Esta é uma prefiguração do que virá para os 
descendentes de Abraão e eu farei o juramento, que juro a 
Abraão, meu pai, e farei multiplicar a tua semente como as 
estrelas do céu e darei à tua semente todos estes países e em 
tua semente serão abençoadas todas as nações da terra. Quero 
dizer, o que é isso? 

John Bytheway:     06:05     É o pacto Abraâmico. 

Dra. Camille Olson:     06:07     Ainda capítulo 26, versículo 24, o Senhor lhe apareceu na 
mesma noite e disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, meu 
pai, não temas, pois estou contigo e te abençoarei e 
multiplicarei tua descendência por amor de meu servo Abraão. 
E ele construiu um altar e aí está o verso. E armou uma tenda e 
cavou um poço, mas em algum lugar aqui, parece que esse 
pacto lhe é concedido especificamente. 

John Bytheway:     06:34     Para nossos ouvintes, você poderia elaborar sobre a Filistia e o 
que isso é e no que essa terra se torna? 

Dra. Camille Olson:     06:42     Muito bem. Pela fome, eles vão para uma área chamada 
Philistia, que é costeira lá, os filisteus vivem lá e mais tarde, 
quando os gregos conquistam aquela área e os romanos estão 
naquela área, você pode ver a mudança dos idiomas, chame-a 
de Palestina. E assim toda aquela terra assume o nome que 
originalmente era Filístia. Foi um pouco depreciativo para o 
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povo de... os judeus que estavam lá para chamá-la de Palestina, 
mas assumiu esse nome e esse nome continua até hoje. Nossos 
amigos palestinos são alguns de nossos favoritos. Não são eles? 
Aqui está apenas um incidente e não tenho muito a dizer sobre 
ele. É outro paralelo com Abraão e Sara quando eles estavam 
no Egito por causa da fome. 

Dra. Camille Olson:     07:34     É um pouco estranho, porque continua a surgir e você não está 
dizendo, o que eu faço com isso? Porque por alguma razão, e 
esta é um pouco diferente porque não há aqui nenhuma 
indicação de que os filisteus estejam tão ansiosos que um deles 
se case com Rebekah, que estariam dispostos a matar seu 
marido para fazê-lo, como foi o caso no Egito com Abraão e 
Sara. Tudo o que podemos ver é que eles vêem que Rebeca é 
linda. Esta pode ser outra razão para eu pensar que isto é mais 
cedo na vida de Rebeca do que mais tarde, mas eu não sei. No 
versículo 7, o homem do lugar perguntou-lhe de sua esposa e 
ele disse, ela é minha irmã, pois ele temia dizer que ela era 
minha esposa, para que o homem do lugar não me matasse por 
Rebeca, porque ela era justa de se olhar. Não sei se ele está 
aprendendo isso com seu pai e apenas diz: "Rapaz, cuidado 
porque aqui a autopreservação é uma coisa boa". 

Hank Smith:     08:27     Isto soa muito familiar a esta história. 

Dra. Camille Olson:     08:29     É. Mas o que é diferente nisto é que ninguém vem para levar 
Rebeca como no caso de Sara e os filisteus estão olhando, o rei 
dos filisteus Abimelech está olhando pela janela e ele vê, cito, 
Isaac esportiva com Rebeca. É essa palavra. Não tenho certeza 
exatamente. Mas é como se eles não estivessem se 
comportando como irmão e irmã. Podemos dizer isso? E 
Abimelech disse: "Espere um minuto, esta não é sua irmã". Ela é 
sua esposa". 

Hank Smith:     09:01     Ele disse: "Por que você mentiu para mim"? Sim. 

Dra. Camille Olson:     09:03     Como Isaac explica, Abimelech versículo 11 acusa seu povo de 
não tocar neste homem ou em sua esposa, o Senhor o 
abençoou. Deixe-o em paz. E enquanto Isaac e Rebekah 
estiverem lá, eles apenas se tornam grandes. 

Hank Smith:     09:17     Sim. Verso 13. 

Dra. Camille Olson:     09:20     E tornar-se grande. E todos esses rebanhos e rebanhos... Eu só 
me pergunto, veja, é isso que eu me pergunto se isso poderia 
ter sido durante esses 20 anos. 
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Hank Smith:     09:28     Então talvez não estejamos recebendo a ordem cronológica 
exata. 

Dra. Camille Olson:     09:31     Não sei. Porque não sei onde colocá-lo cronologicamente, mas 
ele caberia ali. Caberia ali. 

Hank Smith:     09:35     Sim, porque aqui não há nenhuma menção aos gêmeos. 

Dra. Camille Olson:     09:37     Não até que você chegue aos dois últimos versos e então isso só 
sai do nada. Portanto, vou manter esses dois versículos. E 
podemos voltar ao capítulo 25? 

Hank Smith:     09:47     É fascinante para mim que temos Keturah, todas estas crianças, 
temos Ihsmael, todas estas crianças e depois aquela com a qual 
estamos contando. 

Dra. Camille Olson:     09:58     20 anos. Sim. 

Hank Smith:     10:00     ... nada. 

Dra. Camille Olson:     10:00     Eu apenas acho fascinante a freqüência com que a idéia dessas 
mulheres incrivelmente importantes, fortes e boas, que são 
estéreis. Isso acontece. Acontece na próxima geração com 
Rachel e você diz: "Bem, Leah não é estéril". Mas ela é estéril 
até o verdadeiro amor de seu marido e sentimento de aceitação 
tanto naquele clã como em todos os casos naqueles tempos de 
verdadeiro vazio, é quando cada uma dessas mulheres parece 
realmente cimentar um relacionamento com Deus que eu me 
pergunto se não teria acontecido da mesma maneira. Acabo de 
aprender por experiência própria que, às vezes, quando as 
bênçãos não se interpõem como se espera ou como quando se 
espera, e você é um outlier de qualquer forma e vai à igreja e 
talvez a igreja não se conecte bem com o que você está 
passando porque assume que você é como todo mundo. É aí 
que você começa a ver que Deus está consciente de você. Eu 
penso tanto em Hagar. Ele me vê, o Deus que me vê. 

Dra. Camille Olson:     11:21     E o fato de que Deus vai falar com Rebekah antes de ela ter 
filhos, não é o fato de ela ter nascido filhos que a torna agora de 
valor para o Senhor. Ela já é de valor para Ele. E o fato de que 
ela está tendo uma comunicação com o Senhor e recebe uma 
resposta tão clara e precisa e detalhada e informativa como 
esta me indicaria a oração não é uma anomalia para Rebekah. 
Ela conhece o Senhor e conhece sua voz. Nós não temos esses 
versículos, mas se você ler nas entrelinhas, acho que o coração 
dela, ela está derramando... Lemos no capítulo 25, versículo 21, 
Isaac rogando o Senhor em seu nome e Isaac tem rezado. Eu 
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acho que suas orações... Ele não está recebendo outra esposa, 
como seu pai fez. Não vemos outras esposas para Isaac e ele 
não tem outros filhos. Sim, ele não tem outras esposas. A 
genealogia pára com Isaac. 

Hank Smith:     12:28     Esse é um princípio tão importante. São suas dificuldades que o 
voltam para o Senhor. 

John Bytheway:     12:34     Sim. Eu gosto de dizer aos meus alunos que a primeira sílaba de 
testemunho é um teste e o primeiro símbolo de pergunta é a 
busca. Você pode fazer uma pergunta de Siri ou Google em um 
instante, mas uma busca é uma longa e árdua busca. 

Dra. Camille Olson:     12:51     E nós não gostamos desse tipo de resposta, especialmente em 
um mundo onde temos o Siri e o Google para nos dar isso na 
época. 

John Bytheway:     12:58     Eu digo aos meus alunos que me preocupo com o gen Z, pois 
vocês querem respostas rápidas do Google a perguntas 
douradas. 

Dra. Camille Olson:     13:05     Ah, isso é bom. Isso é bom. 

Hank Smith:     13:08     Mensagens instantâneas, certo? Eu sou como, Senhor, apenas 
DM me. 

John Bytheway:     13:11     Basta enviar-me uma mensagem de texto. 

Hank Smith:     13:13     Sim. Basta enviar-me uma mensagem de texto. 

John Bytheway:     13:13     Estou esperando. 

Hank Smith:     13:16     O Senhor me deixou no vermelho. Não posso acreditar nisto. 

John Bytheway:     13:18     Eu posso ver o ponto, ponto, ponto, mas com certeza está 
demorando muito tempo. 

Hank Smith:     13:21     Eu posso ver. Sim. 

Dra. Camille Olson:     13:24     Ok. Muito bem. Eu amo isso. Eu amo. Vamos entrar em sua 
oração e na resposta porque isto vai mudar, este é o resto de 
nossa história de hoje. Verso 22 do capítulo 25, Rebekah 
concebeu e não há nada para lhe dizer que não vai ser um único 
nascimento. 

Hank Smith:     13:44     O que está acontecendo? Por que eu sou assim? 
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Dra. Camille Olson:     13:48     Ela está lutando. Há um grande desconforto acontecendo agora 
que ela está... Obviamente, falei com algumas outras mulheres 
e elas estão dizendo que isto não parece normal. 

Hank Smith:     13:58     Temos meninos gêmeos. 

Dra. Camille Olson:     13:59     Oh sim. 

Hank Smith:     14:01     Lembro-me que minha esposa disse a seu médico, ela disse: 
"Este se sente diferente". E ele disse: "Oh, é o seu quarto. Você 
provavelmente já não tem uma menina há algum tempo". E ela 
disse: "Não, esta definitivamente se sente diferente". E no final 
eram dois bebês de sete quilos. 

Dra. Camille Olson:     14:17     Ooh. 

Hank Smith:     14:18     Sim. 

John Bytheway:     14:19     Para gêmeos, isso é realmente pesado. Não é? 

Hank Smith:     14:21    Sim, foi. 

John Bytheway:     14:23     Uau. 

Dra. Camille Olson:     14:24     Eles parecem ser estes fetos que estão se familiarizando bem no 
útero. 

Hank Smith:     14:34     Eles lutaram juntos dentro dela. Fique longe de mim. Dê... 

Dra. Camille Olson:     14:38     Eles já estão começando a realmente desenvolver suas 
personalidades. Então sim, ela pergunta ao Senhor, por que eu 
sou assim? E ela foi perguntar ao Senhor. Fizemos uma pausa 
sobre isso. Não capturamos isto nas Escrituras com freqüência 
suficiente, mas está acontecendo. Só não podemos assumir que 
outras mulheres não estão orando e obtendo respostas e tendo 
esse relacionamento pessoal. É muito fácil imaginá-las passando 
pelo marido profeta. 

Hank Smith:     15:08     Ela perguntou ao Senhor. Ela foi. 

Dra. Camille Olson:     15:11     E o Senhor lhe diz, agora olhe para isto, eu não recebo respostas 
nos parágrafos, normalmente. Duas nações estão em teu ventre 
e dois tipos de pessoas serão separados de tuas entranhas. Ah, 
você se pergunta com que freqüência... Quero dizer, com que 
freqüência é normal ter gêmeos? Quero dizer, se ela tivesse 
sequer conhecido alguém que tivesse tido gêmeos. E um povo 
será mais forte que os outros e o mais velho servirá aos mais 
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jovens. Como podemos ter isso nas Escrituras? Rebekah relatou 
a resposta do Senhor a ela. 

Hank Smith:     15:48     E ela sabe o que tem que acontecer. 

Dra. Camille Olson:     15:49     E ela sabe o que tem que acontecer. E quando seus dias para o 
parto foram cumpridos, eis que havia gêmeos em seu ventre, 
tipo... Isso é quase do ponto de vista das parteiras. Bem, o que 
você sabe? Porque Rebekah já sabia. As primeiras saíram 
vermelhas. Vamos ver um corolário com isso em um minuto. 
Sim. E por toda parte como uma peça de roupa peluda. Quero 
dizer, eu não sei em todo lugar. Esta é uma criança cabeluda. 
Sim. E eles chamavam seu nome de Esaú. E depois disso, seu 
irmão saiu e sua mão pegou o calcanhar de Esaú. Esta vai ser a 
razão pela qual Jacob recebeu seu nome e seu nome foi 
chamado de Jacob. E é aqui que descobrimos que Isaac tinha 
três anos de idade quando ela o carregou. Portanto, 40 anos de 
idade quando ele era casado, 60 anos quando eles tiveram os 
filhos, há 20 anos lá. Em hebraico, o nome de Jacó significa 
literalmente que ele deve seguir no calcanhar e é aí que está a 
idéia de um suplente ou um exagero. 

Dra. Camille Olson:     16:58     Mas acho interessante também, pela revelação, Rebekah sabia 
que Jacob superaria seu irmão para receber o direito de 
nascimento. Ele seria o mais forte. E estamos falando 
provavelmente em um sentido espiritual, especialmente 
inicialmente. Então lá nascem os meninos e logo após 
começarmos a recebê-los, eles estão crescendo e nós 
começamos a aprender sobre eles. Verso 27, Esaú era aquele 
caçador astuto como John Bytheway. 

Hank Smith:     17:25     Sim. Meu astuto caçador coost. 

Dra. Camille Olson:     17:28     Esta é uma boa qualidade. Ele é bom na caça. E estou lhe 
dizendo, a família precisa disso. Ele é um homem do campo. Ele 
é um homem do campo. Você pode começar a ter um pouco de 
personalidade e você pode ver apenas sua proeza física e sua 
força e... 

John Bytheway:     17:47     Ele tinha o camelo com tração nas quatro rodas. 

Dra. Camille Olson:     17:49     Sim. Sim. E Jacob era um homem simples. Isso é a descrição 
mais simples que se pode encontrar. 

Hank Smith:     17:59     Eu sei. 
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Dra. Camille Olson:     18:00     Mas coloque uma nota de rodapé com isso. É a mesma palavra 
usada para descrever Noé em Gênesis 6:9. É a mesma palavra. 
Perfeito em toda a sua geração. Perfeito. Oh, veja, você pode 
ver nesta nota de rodapé que diz hebraico inteiro, perfeito, 
simples e simples. É a mesma palavra. 

John Bytheway:     18:22     Isso é interessante porque... 

Dra. Camille Olson:     18:24     Sim, é. 

John Bytheway:     18:25     ... por que você não usaria perfeito lá? 

Dra. Camille Olson:     18:26     Não sei. 

John Bytheway:     18:26     Isso é interessante. 

Dra. Camille Olson:     18:26     Não sei. 

John Bytheway:     18:29     Eu também gosto de como diz que ele foi intenso. Oh, desculpe. 
Piada do papai. 

Dra. Camille Olson:     18:33     Sim. 

John Bytheway:     18:33     Moradia em barracas. 

Hank Smith:     18:37     Diz que Noé era um homem justo e perfeito em suas gerações. 
E a mesma palavra aqui para 27, um homem simples que 
morava em barracas. 

Dra. Camille Olson:     18:46     Ele é um bom garoto. Ele é diferente de seu irmão. Ele é 
diferente do seu irmão. Eu não sei se ele é apenas mais sensível 
ou... Eles são diferentes e não estão realmente de acordo em 
muitas coisas, certo? 

John Bytheway:     19:00     Ele vai caçar novamente? 

Dra. Camille Olson:     19:01     Sim. Sim. E Jacob diz que eu vou ficar em casa e consertar o 
jantar porque ele pode fazer uma boa tigela de sopa. Estou lhe 
dizendo, nós descobrimos isso aqui fora. 

John Bytheway:     19:11     Isso está por vir 

Dra. Camille Olson:     19:12     Verso 28. Isaac amava Esaú porque ele comia de seu veado. 
Essa é uma boa razão. Você não... Mas parece que Isaac se 
relacionou com Esaú e apreciou tanto algumas das histórias que 
talvez ele tenha contado de estar lá fora, mas Rebekah amava 
Jacob e nós... Eu não sei... Só não quero fazer tanto disto, isso 
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significa que Rebeca não gostava de Esaú e Jacó não gostava... 
Ou Isaac não gostava de Jacob. Eu acho que provavelmente 
todos os pais têm algumas maneiras de se relacionar mais com 
um filho do que com outro, mas o amor e o que eles estarão 
dispostos a fazer. 

Hank Smith:     19:45     Sim, eu entendo isso. Eu posso ver isso. Que você se relaciona 
mais com um porque eles são mais como você. Você pensa: 
"Ah, essa foi... Ele se parece comigo. Ele age como eu". Versus 
uma criança diferente a quem você vai, "De onde você veio?" 

Dra. Camille Olson:     20:00     Não sei se Rebekah poderia ter sentido uma conexão particular 
com Jacob apenas sabendo o que ela sabia e talvez tivesse um 
pouco mais a dizer, tenho que me certificar de que ele 
permaneça na linha reta e estreita porque foi ele que o Senhor 
escolheu para fazer isso. Certo. Aqui está um dos nossos 
maiores incidentes, certo? A porcaria do Jacob. O torrão é 
apenas uma daquelas pequenas palavras antigas que ferve ou 
cozinha. Isto não é sopa feita de sujeira ou do gramado. 

John Bytheway:     20:35     Dois metros quadrados de grama. 

Dra. Camille Olson:     20:37     Sim. Sim. E é tão divertido que este potage de palavras 
hebraicas... Por que você não diz apenas sopa? Mas a potage 
tem as mesmas três raízes consonantes que o vermelho, assim 
como o Edom. É yod, dolet, mem ou Y D M e o som Y é mais ou 
menos isso... Sim, mas é mais ou menos esta peça sobre a 
palavra que é realmente muito divertida. Alimente-me, peço-
lhe, um pouco daquele potage vermelho. Acho que a razão pela 
qual a potage está em itálico é que você quase não precisava 
dizer isso. Foi o que os tradutores acrescentaram porque é 
quase a mesma palavra. É vermelho e é este tipo de potage fixo 
com lentilhas. 

John Bytheway:     21:32     Dê-nos um pouco de fundo sobre o porquê de no Rei James 
algumas palavras estarem em itálico. 

Dra. Camille Olson:     21:37     Eu acho que isto é uma coisa tão importante e eu amo a versão 
do Rei James da Bíblia. Esta é uma das razões pelas quais eu a 
amo. Quando os tradutores estavam passando pela Bíblia, se 
encontrassem uma frase ou frase onde faltasse uma parte do 
discurso ou não fizesse sentido e... Se você já traduziu de outra 
língua, você pode ver que elas não são paralelas e muitas vezes 
terá que inserir outras palavras para que façam sentido em uma 
língua diferente. Eles o colocariam em itálico não para que você 
o enfatize, mas para que você saiba que eles o acrescentaram. 
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Hank Smith:     22:15     O que é isso de vermelho? Digo, eles estão apenas dizendo que 
ele estava vermelho? Nós fizemos sopa vermelha. 

Dra. Camille Olson:     22:22     Sim. Bem, isto é... 

Hank Smith:     22:22     Nós o chamamos de vermelho. 

Dra. Camille Olson:     22:24     Ele estava vermelho, a sopa está vermelha. 

Hank Smith:     22:28     Nós o apelidamos de vermelho. 

Dra. Camille Olson:     22:29     Eles o chamaram de vermelho. Mas eu acho que é, é como que 
vermelho simboliza Esaú, mas seus descendentes no Antigo 
Testamento são chamados de Edomitas e você perderá isso se 
não colocar esta conexão de que estes são os descendentes de 
Esaú. 

John Bytheway:     22:45     Sim. Eles não são os Esaúhitas. Eles são os Edomitas por causa 
daquele vermelho associado a ele. 

Dra. Camille Olson:     22:51     Sim. Ok. Então aqui está a situação, Esau tem saído para caçar. 
Ele sabe como encontrar comida. Não sei a que distância eles 
estão ou se estão perto de casa, mas como ele aparece lá fora 
nos campos e caçando o dia todo, ele está com fome. Quer 
dizer, você conhece esses dias. E ele pode sentir o cheiro da 
sopa. Oh, oh, é bom. E ele diz, eu estou desmaiado. E Jacob 
vai... Quero dizer, acho que eles já tiveram esta pequena 
brincadeira para frente e para trás provavelmente a vida toda e 
ele vai, ok... Obviamente, Jacob tem pensado... Pensou muito 
sobre o direito de nascimento e vai tê-lo porque ele é o mais 
velho, mas eu realmente gostaria. Eu quero que isso aumente a 
responsabilidade. Eu o faria. 

Hank Smith:     23:38     E talvez ele veja que Esaú não o leva tão a sério. 

Dra. Camille Olson:     23:41     E ele diz: "Vende-me hoje teu direito de nascimento e Esaú 
disse: "Eis que estou a ponto de morrer". Quero dizer, vamos lá. 
Esaú não vai morrer. 

Hank Smith:     23:48     Você não vai morrer. 

John Bytheway:     23:52     Sim. Isso é que estou morrendo de fome. Qual é o direito de 
nascença? É mais do que apenas: "Oh, eu lhe darei a bênção de 
um pai". 

Dra. Camille Olson:     23:59     É uma coisa difícil nesta história, especialmente para ver se 
estamos falando de múltiplas bênçãos ou de todas as mesmas. 
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Há uma bênção de nascença que parece que todas as famílias 
tinham neste momento e que normalmente foi para o filho mais 
velho. O filho que recebe o direito de nascimento recebe o 
dobro do que qualquer outro. Mas a idéia é que há uma 
responsabilidade com ele que, se for para baixo... Então o pai 
morre e você tem uma mãe viúva. Você cuida dessa mãe 
enquanto ela viver e se... 

Hank Smith:     24:28     É por isso que você tem que... 

Dra. Camille Olson:     24:29     É por isso que você o tem. E você tem irmãs que algo acontece e 
elas não se casam ou algo mais... Você é responsável por todo o 
clã. E você tem aquela porção dupla especificamente para 
ajudá-las. Não é para você, é para elas. 

John Bytheway:     24:46     E não é apenas um... Não quero minimizar uma bênção do 
sacerdócio, mas não é apenas: "Oh, eu lhe darei uma bênção". 
São as responsabilidades temporais que acompanham a 
bênção. 

Dra. Camille Olson:     24:56     Uma bênção do sacerdócio é... O que temos visto é muitas 
vezes combinado com o direito de nascimento. Alguns têm 
argumentado, não tem que ser. Três coisas. A bênção do direito 
de nascimento, a bênção de um pai e depois a bênção que diria 
que você está no comando do pacto. Você está conseguindo ser 
o guardião do Pacto Abraâmico para sua geração e a 
responsabilidade de ser o líder do povo do Pacto, uma 
atribuição espiritual de liderança responsável por todas as 
famílias do Pacto. Tudo isso foi dado a Isaac. É possível que 
todos esses três sejam dados a Jacó, mas também é possível 
que sejam três coisas diferentes e que o direito de nascimento 
seja uma coisa à parte, e Esaú e Jacó estão meio que lutando 
por isso aqui. Eu não sei se isto será útil. 

Dra. Camille Olson:     25:51     Estou lendo um livro que não tem nada a ver com a Bíblia. É a 
história de Ron Chernow sobre Os Warburgs, uma incrível 
família judaica de banqueiros. A Alemanha e depois alguns 
deles estavam nos Estados Unidos e a segunda geração daquela 
família incrivelmente forte, brilhante, genial e rica. Os dois filhos 
mais velhos, Abby e Max, Abby era a mais velha. Ele não queria 
o direito de nascimento. Ele não queria assumir a direção do 
banco na geração seguinte e fez um acordo com seu irmão Max 
quando eles eram mais novos e ele disse: "Olhe, vou deixar você 
assumir isso". Você será o chefe do banco desde que me 
compre livros para o resto da vida. Tudo o que eu quero são 
livros". E ele realmente o fez. 

Hank Smith:     26:42     Ele vendeu o direito de nascimento para alguns livros. 
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Dra. Camille Olson:     26:43     Para livros, mas ele os recebeu por toda a vida. E Max não tinha 
idéia de quanto era um leitor, um estudioso, um estudante que 
Abby era. Milhares e milhares de livros a cada ano. Por isso 
sempre pensei que Esaú poderia ter feito melhor e disse: "Eu 
poderia ao menos comer uma tigela de sopa todos os dias pelo 
resto da minha vida pelo direito de nascimento. Mas acho que 
às vezes você pode simplesmente ver, isso não significava... 
Neste ponto da vida de Esaú, não significou nada, que 
acrescentou responsabilidade e outras coisas, ele não se 
importou com isso. Na verdade, lemos no final do versículo 34, 
ele desprezava seu direito de nascença. 

John Bytheway:     27:18     E, versículo 32, que proveito me trará este direito de nascença? 
Ele pensa: "Eu não vejo o valor nele". 

Dra. Camille Olson:     27:23     Eu não vejo. É mais responsabilidade do que lucro. 

Hank Smith:     27:27     Portanto, não é realmente um truque aqui. É Jacob dizendo: 
"Olha, eu quero isto". Você obviamente não se importa com 
isso". 

Dra. Camille Olson:     27:35     E o fato de que ele o faria de forma cavalheiresca e diria: "Sim, 
por essa tigela de sopa, eu a levarei". Você pode ficar com ela. 
Você pode ficar com ela". 

Hank Smith:     27:42     Camille, se estiver tudo bem. Vou ler algo do manual. Se você 
está em casa com adolescentes, esta é uma grande lição. Diz, ao 
ler Gênesis 25:29-34, considere por que Esaú poderia estar 
disposto a abrir mão de seu direito de nascimento em troca de 
uma refeição. Que lições você pode encontrar para si mesmo 
neste relato? E então, há alguma, cito, potage, que o distrai das 
bênçãos mais valiosas? O que você está fazendo para se 
concentrar e apreciar essas bênçãos? Então eu apenas penso... 
Eu faço isso o tempo todo. Tenho uma oportunidade de passar 
tempo com meus filhos e estou no meu telefone, certo? Eu 
estou nas mídias sociais. Tenho a oportunidade de construir um 
relacionamento com minha esposa e estou assistindo o que 
quer que seja na TV. Vendemos nosso direito de nascença de 
uma maneira para... 

Dra. Camille Olson:     28:33     Uma bagunça de cocaína. 

Hank Smith:     28:34     ... coisas que não têm nenhum valor real. 

John Bytheway:     28:37     Tornou-se uma expressão comum, não é? Você trocou isso por 
uma bagunça de cocaína. 
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Dra. Camille Olson:     28:43     Mas você sabe no momento que é tudo o que Esaú se 
importava com isso e que é ter olhos para vê-los, olhos eternos 
e confiança no que o Senhor prometeu. Sacrificar o que 
queremos agora mesmo por algo que nos importaria e que fará 
a diferença a longo prazo. Eu penso nos pais, geralmente, os 
pais fazem isso o tempo todo. E Esaú, penso eu, vai aprender 
isso um dia, mas ele ainda não descobriu isso completamente. 
Jacob parece estar muito mais em sintonia com isso. Não é 
verdade? 

Hank Smith:     29:18     O que é esse velho ditado, John? Não há ninguém que coloque a 
pedra tumular, eu gostaria de ter passado mais tempo no 
trabalho. 

John Bytheway:     29:23     Mais tempo no escritório. 

Hank Smith:     29:24     Certo? Nós fazemos isso o tempo todo. Fazemo-lo todos os dias. 
Por isso, acho que seria uma boa atividade para todos fazerem 
o que ouvem é apenas parar e dizer: "Como vender as bênçãos 
mais importantes para coisas muito triviais?". 

John Bytheway:     29:39     Adorei o que Camille disse que eu acho que outra maneira que 
se coloca que ouvimos muito é trocar o que mais queremos 
pelo que queremos no momento. 

Dra. Camille Olson:     29:47     Tenho esta citação de então Elder Dallin H Oaks. Outubro, 1985 
conferência geral. Ele disse que o contraste entre o espiritual e 
o temporal também é ilustrado pelos gêmeos Esaú e Jacob e 
suas diferentes atitudes em relação ao seu direito de 
nascimento. O primogênito Esaú desprezou seu direito de 
nascença. Jacob, o segundo gêmeo o desejava. Jacob valorizou 
o espiritual enquanto Esaú buscava as coisas do mundo. 
Quando estava com fome, Esaú vendeu seu direito de nascença 
por uma bagunça de potage. Eis que ele explicou, estou a ponto 
de morrer em que lucro este direito de nascença me trará? 
Muitos Esaú deram algo de eterno valor para satisfazer uma 
fome momentânea pelas coisas do mundo. 

Hank Smith:     30:35     Recebi este de Elder Bednar. Ele fala sobre distrações digitais. 
Ele diz com freqüência que negligenciamos relacionamentos 
eternos para distrações digitais, desvios e desvios que não têm 
valor duradouro. 

Dra. Camille Olson:     30:53     É mais fácil vê-lo na vida de um antigo do que em minha própria 
vida. 

John Bytheway:     30:57     Sim. Aqueles israelitas bobos, meu Deus. 
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Hank Smith:     31:04     Ah, oh, Esaú. Eu nunca faria isso. Como você se atreve? 

Dra. Camille Olson:     31:08     Certo. Vamos lá. Seu capítulo 26 até o final do capítulo 26, 
porque olhamos para o início dele mais cedo, certo? E veja os 
dois últimos versos. Então, temos uma dica até Esaú com o 
direito de nascimento. Agora, veja o versículo 34 e este é o que 
acaba de partir o coração de Isaac e Rebekah. Esaú tinha 40 
anos quando levou à esposa Judith, a filha de Beeri, o hitita, e 
Basemath, a filha de Elon, o hitita. Ele casou-se com duas 
mulheres hititas e você ouve Rebeca dizer, de que serve minha 
vida? Quero dizer, por que eles estão fazendo isso? Novamente, 
aqui está a genealogia, certo? Chegamos a Isaac. Agora temos 
dois filhos e aqui está o primeiro a se casar e isso não é bom. A 
implicação de tudo o mais que lemos e seu pesar é o fato de 
que eles não são crentes, eles não valorizariam o pacto. 

Dra. Camille Olson:     32:10     Eles teriam mais influência sobre Esaú para levá-lo embora do 
que para trazê-los para o pacto. E o que poderia ser parte disso, 
a forma como ele também respondeu ao direito de nascimento. 
Quero dizer, eu não sei. Você pode ver um pouco disso quase 
um pouco de rebeldia nele agora que ele está dizendo: "Eu não 
preciso disso. Eu não preciso disto". Mas Isaac e Rebekah não o 
riscaram e definitivamente o Senhor não o riscou. 

Hank Smith:     32:40     Camille, vai haver muitas pessoas ouvindo que vão dizer que 
esse sou eu. Meus filhos não estão tomando decisões que eu 
gostaria que eles tomassem. É minha culpa? Você tem Isaac e 
Rebekah. Aqui estão os grandes. Estes são os grandes do que 
dizemos serem pessoas fiéis e eles têm um filho que não está 
interessado em... Não sei se há conforto no fato de que, "Ei, 
você está no mesmo barco que alguns dos grandes". Quando 
seus filhos dizem: "Não estou interessado". 

Dra. Camille Olson:     33:11     Bem, é por isso que eu acho que tenho que ir um pouco ao 
capítulo 28. Quero dizer, esta história não acabou aqui. 

Hank Smith:     33:19     Sim. Não desista do Esaus. 

Dra. Camille Olson:     33:23     Não termina com o capítulo 27 porque é isso que é nossa tarefa 
de leitura para esta semana. Há mais. E, especialmente, vemos 
Rebekah nisto, ela não a deixa ir. Você se lembra. Ela vai 
mandar Jacob para sua família. Ela vai manter Esaú por perto. 
Este é o amor de mãe e eu não posso ajudar, mas acho que eles 
continuarão a ter influência. Espero provar até o final disto que 
Esaú muda. Todos nós podemos mudar. E novamente como 
Rebekah esperou quantos anos antes de ter filhos, vai ser 
quantos anos antes de ver e talvez não seja nesta vida. A 
mudança é possível na próxima vida. Quer dizer, ela continua e 
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nós continuamos com eles e os amamos porque eles são filhos e 
filhas de Deus e ele os ama. 

Dra. Camille Olson:     34:20     Há redenção. Isso é tudo, certo? Todas essas histórias. Se 
tivéssemos uma família em que tudo funcionasse e todos os 
seus filhos estivessem na fila e assim, e você quase poderia 
dizer: "Eles não precisam da expiação". Eles não precisam de 
Cristo". Eles estão indo muito bem. Caramba! Quem dera que 
eles pudessem criar meus filhos". Não. E não é fácil. Não há 
respostas fáceis. 

Hank Smith:     34:43     Em minha mente, penso que quando Jacob e Esaú têm aquela 
futura reunião, que ela conseguiu vê-la, que ela conseguiu vê-la 
de seu assento onde quer que estivesse. 

Dra. Camille Olson:     34:53     Onde quer que isso fosse. Onde quer que isso fosse. E isso é 
genuíno. Certo. Capítulo 27. E se há o capítulo mais difícil do 
Gênesis, este pode ser este. Este é um dos mais difíceis. Há 
muitas perguntas. E eu diria logo no início, acho que não temos 
a história completa. E nossa tendência é fazer uma pessoa, a 
boa pessoa e uma pessoa a má pessoa. E temos uma família que 
está lutando e tentando encontrar respostas. 

Hank Smith:     35:22     Certo. Eu veria Rebekah como protegendo sua família e sua 
posteridade. 

Dra. Camille Olson:     35:27     Talvez Isaac esteja pensando: "Ah, vamos ver se podemos fazer 
algo mais por Esaú e ele vai conseguir com isso". Quero dizer, 
eles se importam. Eles se importam. Começamos o capítulo 27 e 
Isaac é velho. Ele teria uns cem anos de idade agora porque... 
Não é mesmo? Esaú tem 40 anos quando se casa e Isaac tinha 
60 quando os meninos nasceram. Portanto, seja qual for a 
idade, mas é velho. Isso ainda é velho lá. 

Hank Smith:     35:56     Eles lhe tiraram a licença de carruagem. 

Dra. Camille Olson:     36:01     Os olhos dele estão baixos. Ele não pode ver, ele não pode ver. 
E ele chama Esaú, seu mais velho, e diz... 

Hank Smith:     36:10     Eu ainda amo a carne. 

Dra. Camille Olson:     36:11     Sim. Eu ainda amo a carne. Eu sei que vou morrer. É como se ele 
sentisse que sua morte seria muito em breve. Portanto, pegue 
suas armas e vá me buscar um pouco daquele veado no 
versículo 3. Versículo 4, traga-mo de volta para que minha alma 
possa abençoá-lo antes que eu morra. Rebekah ouve isso e 
pensa imediatamente que ele vai dar a bênção e talvez aquele 
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que lhe foi dito na revelação deva ir para Jacob. Essa é a 
interpretação dela e ela foge. Sabemos isso sobre ela e tão 
rápido. Ela tem Jacob... 

Hank Smith:     36:51     Ela ainda o tem. 

Dra. Camille Olson:     36:52     Ela ainda o tem. E ela chama Jacob e diz: "Olha, isto é o que seu 
pai disse". Saia e vá buscar uma criança do rebanho e eu vou 
consertar aquela carne saborosa para ele tão rápido e depois 
você entra e lhe diz que você é Esaú". Quero dizer, isto é tudo 
sobre isto parece, agora, por que estamos fazendo isto? 

Hank Smith:     37:16     Sim. Por que estamos enganando Isaac aqui? 

Dra. Camille Olson:     37:18     Por que isso está acontecendo? Sim. Ele diz que vai abençoar 
Esaú e quer... Versículo 10, tu o levarás a teu pai para que ele 
possa comer e te abençoar antes de sua morte. Ela quer isso e 
Jacob diz: "Bem, ele não pode me ver, mas Esaú meu irmão é 
um homem peludo e eu sou um homem liso". 

Hank Smith:     37:39     Ele vai saber. Sim. 

Dra. Camille Olson:     37:40     Ele vai saber. E eu parecerei um enganador. Quero dizer, ele 
está preocupado. Ele não quer sequer dar a aparência de fazer 
algo que poderia ser maligno. E ela diz: "Olhe, ponha em mim". 
Eu o aceitarei. Eu o aceitarei". Eu não sei. Quer dizer, isto é uma 
justificativa? Isto é inspiração? Isto é administrar e ajudar onde 
seu marido pode não estar sendo tão forte quanto ele 
normalmente seria? Isto está ajudando a capacitá-lo a fazer o 
que é correto? É apenas desconfortável. 

Hank Smith:     38:17     Quando você apontou essa revelação, essas duas nações estão 
em seu ventre. Ela sabe. Gênesis 25:23. Vou escrever isso aqui 
como uma referência cruzada que ela... 

Dra. Camille Olson:     38:27     Ela sabe disso. 

Hank Smith:     38:28     Ela confia no Senhor aqui. 

Dra. Camille Olson:     38:29     E eu sempre faço a pergunta: "Ela alguma vez disse isso a 
Isaac?" Muitas vezes nos dão informações e nos dizem para não 
dizer que não é para os outros. E isso só agravaria o conflito 
entre Jacob e Esaú se ela andasse por aí dizendo: "Eu conheço 
garotos que desde antes de você nascer...". 

Hank Smith:     38:47     Sim. Vamos ver como isso funciona com Joseph. Isso não 
funciona muito bem. 
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Dra. Camille Olson:     38:49     Não funciona muito bem. É exatamente isso. Mas falando nisso, 
esta é apenas uma daquelas coisas fascinantes com as quais 
acabo de brincar há muito tempo, porque sempre nos 
concentramos no fato de que ela vai pegar as peles de cabras e 
colocá-las nas mãos e na lisa do pescoço de Jacob e eu digo: 
"Por Golly, ele é um cabelo... Esau é um tipo de fato de cabra, se 
ele for como a cabra". Cara!" Mas veja o versículo 15. Rebekah 
pegou as boas vestes de seu filho mais velho, que ela tinha em 
casa, e as colocou em Jacob, o mais novo. Agora deixe-me dizer-
lhe, esta é uma daquelas primeiras tradições rabínicas judaicas 
do meio do lixo, que os primeiros rabinos ensinavam. Acho 
interessante nessa tradição rabínica, as maravilhosas vestes de 
Esaú, como foram traduzidas, boas vestes eram as vestes do 
sumo sacerdote no qual Deus havia vestido Adão, que haviam 
sido entregues a Noé, Shem, Abraão, Isaac, e finalmente a Esaú 
como o primeiro filho de Isaac. 

Hank Smith:     40:01     Whoa. 

Dra. Camille Olson:     40:02     Agora eu começo a brincar com isso e digo: "Espere um minuto, 
lembra-se do quê? Era uma pele de animal". É um animal. É 
peludo e simboliza Cristo. Ele simboliza sua vida e sacrifício. E 
lembre-se que havia uma cobertura que Noé tinha de que seus 
filhos tinham ciúmes. Não sabemos muito sobre o que está 
acontecendo ali. Lembrem-se que é José, o filho do pacto, que 
vai receber... Nós o traduzimos com várias cores, mas em 
hebraico você não sabe o que é. É alguma coisa. Nós não 
conhecemos este casaco. É uma capa. Está bem. Agora fique 
comigo aqui. Em Zacarias 13:4, o Profeta Zacarias... Eu sei que 
não costumamos citar isso, mas adverte contra as pessoas falsas 
que estão fazendo de falsos profetas porque usam uma veste 
grosseira com a intenção de enganar. Foi assim que você 
reconheceu um representante do Senhor? Elias tinha uma veste 
tão áspera. Lembre-se de Cristo no sermão sobre o monte. Ele 
disse para ter cuidado com os falsos profetas porque eles são 
lobos em pele de cordeiro. 

Dra. Camille Olson:     41:17     Eu só brinco com isto e eu só vou, era isto... Não estou dizendo 
que a mesma peça de roupa que foi dada a Adão se 
transformou, mas havia algo... Há algo nesse traje real, ou bom 
ou maravilhoso e os rabinos o ligaram com o que Adão e Eva 
haviam dado. É um pouco interessante. 

Hank Smith:     41:40     Ou seja, Hank Smith. É legal. 

Dra. Camille Olson:     41:41     De qualquer forma, acho que isso é divertido. Como 
desempacotamos isto? O que fazemos? O Senhor honraria 
alguma vez uma bênção, especialmente uma bênção de estar 
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acima de seu sacerdócio se isso fosse feito por engano? Você 
pode enganar o Senhor? O Senhor se rebaixa a ser um vigarista? 
Todo esse tipo de coisas que você começa a ver onde nos 
deparamos... Podemos atribuir atributos falsos a Deus. Eu amo 
Robert J. Matthews e não sei se algum de vocês chegou a 
conhecê-lo, mas ah. 

John Bytheway:     42:16     Eu tenho que lhe dar uma carona do aeroporto de Salt Lake 
para BYU uma vez e só nós dois e guardo essa memória. Isso foi 
divertido. 

Dra. Camille Olson:     42:25     Então eu amo suas explicações e como ele... Deixe-me ler para 
você o que ele disse. "Como Jacob poderia obter uma benção 
patriarcal diferente através do engano e ser legítimo? 
Gostaríamos de ter um relato mais completo do que realmente 
aconteceu. Neste caso, não obtemos ajuda adicional da JST. 
"Você não acha isso interessante, de toda a tradução da JST 
Joseph Smith? Nada sobre este capítulo. "Vou acrescentar um 
comentário de Joseph Fielding Smith sobre o tema das bênçãos 
patriarcais. O Presidente Smith disse", este ainda é o irmão 
Matthews, "há uma diferença entre as palavras de uma bênção 
e a realização e recepção reais das promessas declaradas 
naquela bênção". O Senhor não teria sido obrigado a cumprir as 
palavras de Isaac, se Jacó e Esaú não tivessem recebido a 
bênção que cada um merecia". 

Dra. Camille Olson:     43:19     Então uma resposta à pergunta, como Jacob pode obter uma 
legítima e diferente bênção patriarcal através do engano? Eu 
responderia que ele não pode e ele não o fez. Isso não é ótimo? 
Recebi essa citação deste livro encantador que acabou de sair 
editado por Daniel Belnap e Erin Shade. E este é um capítulo 
sobre Isaac e Jacob de Erin Shade. Ótimo, ótimo recurso. 

Hank Smith:     43:46     Ambos estão chegando em nosso programa, esperemos que 
ainda este ano. Portanto, o Senhor não está enganado aqui, 
Isaac pode estar, mas o Senhor não está. 

Dra. Camille Olson:     43:55     O Senhor não é. Também me pergunto quantas vezes já vimos, 
em diferentes circunstâncias, que as mulheres estão naquilo por 
causa de suas opções, elas fizeram algumas coisas que 
poderiam ser consideradas trapaças. Deixe-me apenas lembrá-
lo de algumas. Bem, uma que é mais tarde. A primeira esposa 
de David, Michal, quando Saul enviava seus homens para vir 
matar David, ela tirou David pela janela e enfiou uma almofada 
em sua cama. Quando o homem veio para matar David, ela 
disse: "Oh, ele está ali doente". Eu não sei se isso os mandou 
embora. Acho que eles não conseguiram matá-lo quando ele 
estava doente. Mas há aquele. Que tal as parteiras Shiphrah e 
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Puah quando o faraó lhes disse para matar todos os meninos 
bebês, assim que os entregassem e eles disseram: "Oh, 
desculpe". Assim que aquelas mulheres judias, aquelas 
mulheres hebraicas deram à luz..." 

Hank Smith:     44:52     Eles entregaram muito rápido. 

Dra. Camille Olson:     44:52     "Eles entregam tão rápido. É tudo..." E o faraó diz: "Ah, tudo 
bem. Isso é..." 

Hank Smith:     44:57     Eu gosto disso. Rebekah não tem muitas opções em sua cultura. 

Dra. Camille Olson:     45:00     Ela não pode dar essa bênção. Rahab diz ao homem de Jericó 
que os espiões hebreus fugiram por muito tempo ou é melhor 
nos apressarmos porque talvez você consiga pegá-los. E Yael 
quando Sisera, o capitão cananeu, vem para se refugiar porque 
seu exército está sendo massacrado pelos israelitas e ele acha 
que Yael vai salvá-lo. Ela diz: "Oh, aqui tem leite quente e 
durma". E enquanto ele está dormindo, ela martela... 

Hank Smith:     45:29     Ela martela... 

Dra. Camille Olson:     45:29     ... sua cabeça para o chão. Mas você apenas vê diferentes tipos 
de coisas que estão acontecendo aqui. 

John Bytheway:     45:35     Será que Rebekah está sendo um instrumento nas mãos do 
Senhor para conseguir que a coisa certa aconteça? E poderia ser 
que Isaac é velho e não está exatamente certo do que está 
fazendo? Eu odeio... Estou tentando fazer a mesma coisa e 
tentando ajudar a dar sentido a isso, mas a coisa certa 
aconteceu. 

Dra. Camille Olson:     45:53     Se fosse trocado, não teríamos problemas. Se foi Rebekah 
lutando e Isaac passou e fez alguma coisa, eles passaram, 
estamos acostumados a isso mais, mas é quando é a mulher 
que está fazendo isso, é como se ela estivesse microgerindo, ela 
está onde não deveria estar. Mas é por isso que adoro esta 
citação do Élder McConkie, "as mulheres são designadas como 
Rebekah para serem guias e luzes em retidão na unidade 
familiar e para engendrar e organizar para que as coisas sejam 
feitas da maneira que resultará na salvação de mais filhos do 
pai". Elder McConkie diz até mesmo: "Oh, que todas as 
mulheres poderiam ser mais como Rebekah e engendrar 
coisas". Criar um ambiente onde a bênção certa poderia ser 
dada". Certo, temos que nos voltar para este aqui. Hebreus 11. 
Eu sei que somos o Novo Testamento, mas lembre-se de 
Hebreus 11, esta é a grande lista de chamada dos fiéis... 
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John Bytheway:     46:49     O salão da fama da fé. 

Dra. Camille Olson:     46:50     Estas são as pessoas que estavam tão seguras das promessas 
que Deus havia dado, que agiram mesmo sem nenhuma 
evidência em contrário. Em um pequeno versículo 20, lemos 
isto, pela fé Isaac abençoou Jacó e Esaú a respeito das coisas 
futuras. Acho que no fundo, quando Isaac está dando essa 
bênção, ele não está fazendo isso com seus sentidos físicos. Não 
é a sua visão, não é o seu cheiro, não é o seu gosto que está lhe 
contando isto. Ele está recebendo isto. Ele pensa... Há algo aqui 
que poderia ser Esaú, mas ele dá a bênção que o Senhor lhe dá 
para dar a esse filho pela fé, pelo espírito. É o Senhor. Você tem 
que ter esse verso. 

Hank Smith:     47:42     E Camille, eu realmente adoro como é complicado e... 

Dra. Camille Olson:     47:45     É. Sim. 

Hank Smith:     47:46     ... difícil isto é. É bom. É humano. Há algo que o Senhor apenas 
diz: "Sim, resolva isso em sua mente. Vai ser divertido..." 

Dra. Camille Olson:     47:52     E é uma história tão real. É uma bagunça, assim como nossas 
vidas são bagunçadas. 

John Bytheway:     47:57     Nos ajuda quando nossas vidas estão confusas. Sim. 

Dra. Camille Olson:     48:00     Ele dá a bênção e aqui está ela, 28 e 29, portanto... Este é o 
capítulo 27 de Gênesis, 28, 29. Portanto, Deus te deu o orvalho 
da terra e a gordura da terra e a abundância de milho e vinho 
que os povos te servem e as nações se curvam a ti, sê Senhor 
sobre teus irmãos e deixa que os filhos de tua mãe se curvem a 
ti. Maldito seja todo aquele que te amaldiçoa e bendito seja 
aquele que te abençoa. Parte disso reflete o que Rebekah 
estava dando em sua revelação antes de nascerem. Não se 
pode dizer que é cem por cento precisamente o Pacto 
Abraâmico, e colocá-lo no comando, mas há alguns ecos dele lá 
dentro. Enquanto estamos bem ali, vire-se para o capítulo 28. 
Aqui está Isaac abençoando novamente Jacob e desta vez ele 
diz algumas coisas semelhantes, mas acrescenta, e isto 
definitivamente é o pacto Abraâmico. 

Dra. Camille Olson:     48:55     Deus Todo-Poderoso, te abençoe e te faça frutificar e te 
multiplique para que sejas uma multidão de povos e te dê a 
bênção de Abraão a ti e à tua descendência contigo, para que 
possas herdar a terra em que és um estrangeiro, que Deus deu 
a Abraão. 
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Dra. Camille Olson:     49:12     Então, novamente, você se pergunta se temos três tipos 
diferentes de bênçãos: direito de nascimento, a bênção de um 
pai, e então aqui a liderança da bênção do pacto, ou se tudo isto 
é um só, dado lá. Pode-se argumentar nos dois sentidos, mas 
temos que voltar aos 27 porque é um clássico. Porque Esaú 
volta, logo após terminar de dar essa bênção e Isaac parece 
estar confuso, não é mesmo? 

Hank Smith:     49:37     Sim. 

Dra. Camille Olson:     49:38     Ele está indo... 

Hank Smith:     49:39     Quem? 

Dra. Camille Olson:     49:40     E ele disse: "Espere um minuto. Quem é você?" Verso 32. "Oh, 
eu sou seu filho, seu primogênito Esaú". E Isaac tremeu, 
versículo 33, muito excessivamente. Ele disse: "Quem? Onde 
está aquele que levou o veado?" E o versículo 34 Esaú ouviu as 
palavras de seu pai e chorou com um grito grande e muito 
amargo. Abençoe-me, a mim também, oh meu pai. Teu irmão 
veio com sutileza e tirou Tua bênção. Então Esaú diz: não se 
chama ele corretamente Jacó, pois ele me suplantou nestas 
duas vezes? Ele me tirou o direito de nascer e eis que agora ele 
me tirou a bênção. Isso indica, portanto, dois tipos de eventos 
separados aqui. Isaac abençoa Esaú e lhe dá a bênção de um 
grande pai ali mesmo, mas nenhuma indicação quanto ao seu 
irmão que o serve. Essa ordem foi dada a Jacob. 

Hank Smith:     50:44     Assim Isaac sabe. Eu não sei. Em minha mente, eu sou como 
"Isaac sabe que ele deu a bênção certa a Jacob". 

Dra. Camille Olson:     50:52     Pelo espírito, ele definitivamente sabe. 

Hank Smith:     50:55     Sim. Neste ponto, ele está indo, isto precisava acontecer. Ele 
está... 

John Bytheway:     50:59     E o que Camille leu em Gênesis 28:3,4, eu tenho à minha 
margem Isaac confirma que o direito de nascimento foi 
adquirido. 

Hank Smith:     51:08     Eu sou a equipe Esau. Gosto que ele venha mais tarde, mas 
quando ele culpa Jacob no versículo 36, isso me faz lembrar 
Laman e Lemuel, certo? Que estamos sempre enganados. Néfi 
está sempre tirando isso de mim. 

Dra. Camille Olson:     51:22     Eu sou a vítima. 
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Hank Smith:     51:24     Sim. E é como se você tivesse tomado a decisão de negociar o 
direito de nascimento. Você se casou fora do pacto. Você fez 
estas coisas. 

Dra. Camille Olson:     51:34     E qual é então a resposta de Esau? Depois de lamentarmos meu 
pai... Não o farei até que meu pai se vá, porque não quero ferir 
seus sentimentos, mas este é o fim do versículo 41. Então eu 
matarei meu irmão, Jacob. Isso vai resolver o problema. 

Hank Smith:     51:49     Essa é uma atitude muito Laman e Lemuel 

Dra. Camille Olson:     51:52     Quem está aí para dizer: "Ei, tenho que salvar os meus dois 
meninos"? É Rebekah. 

Hank Smith:     52:00     Sim. 

Dra. Camille Olson:     52:01     E é aí que, no final do capítulo 27. Foge para Laban meu irmão 
para Haran e fica com ele alguns dias até que a fúria de teu 
irmão se afaste. Oh, isso não é uma mãe para você? Não vai 
demorar muito e seremos todos uma grande família feliz aqui 
novamente. 

Hank Smith:     52:20     Alguns dias. 

Dra. Camille Olson:     52:21     E então irei buscá-lo. E no versículo 46, Rebekah disse a Isaac: 
"Estou cansada de minha vida por causa das filhas de Heth". 
Acho que vamos voltar para Esaú, casando fora do pacto. Se 
Jacó tomar uma das filhas de Heth como estas, que são as filhas 
da terra, de que me servirá minha vida? 

John Bytheway:     52:45     Heth é o mesmo que um hitita? 

Dra. Camille Olson:     52:48     Sim. Se você voltar e... Essa tabela de nações. 

John Bytheway:     52:53     Oh, é aí que... 

Dra. Camille Olson:     52:54     Você vai encontrar... 

John Bytheway:     52:55     Sobre Noé. 

Dra. Camille Olson:     52:56     ... onde isso está ligado. Sim. 

Hank Smith:     52:59     Oh, pobre Rebekah. Você só sente por ela. 

Dra. Camille Olson:     53:01     Eu sei. E assim diz ela, você pode dizer que passar por Jacob e 
eles têm um relacionamento muito próximo e vamos ver que a 
vida de Jacob vai continuar e que vai ser difícil. Não é uma vida 
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fácil. Ele vai ter uma vida difícil... Vai passar 20 anos até que ele 
volte. E nós não vemos Isaac e Rebekah quando ele voltar, 
certo? E então isto é dizer adeus. 

Hank Smith:     53:23     Pergunto-me Camille, se há muito tempo, quando o criado de 
Abraão encontrou Rebekah, eles precisavam desse tipo de sinal 
porque ela tem que estar se questionando depois de tudo isso. 
Talvez eu não tenha sido a pessoa certa para o trabalho. 

Dra. Camille Olson:     53:37     Eu sei. Mas eu acho, veja, não é maravilhoso... Isso é um 
casamento até... Você não pode ter alguém que está lá como 
ajuda para se encontrar com eles, a menos que você realmente 
precise deles. E não estou dizendo que dar à luz essas crianças 
foi crítico e a única coisa... e ela é a única que poderia fazer isso. 
Para Isaac fazer o que ele precisava em sua posição de 
sacerdote, seu apoio, sua inspiração, suas habilidades 
administrativas fizeram a diferença. E penso que ele abençoará 
Rebeca para sempre como Abraão abençoará Sara e vice versa. 
Não é apenas ideal na forma como você diz: "Oh, esta seria a 
capa do Alferes". Eu adoraria ver mais da mentalidade de Esaú 
depois que Jacó for embora. E ele está lá com suas esposas e 
seus filhos e Isaac e Rebekah e se sente como se eu os tivesse 
decepcionado tanto. 

Dra. Camille Olson:     54:42     Veja o versículo seis do capítulo 28. Quando Esaú viu que Isaac 
havia abençoado Jacó e o mandado embora para Padan-aram 
para tomar uma esposa dali e que, ao abençoá-lo, ele lhe deu 
um encargo dizendo que não tomarás uma esposa das filhas de 
Canaã. Que Jacó obedeceu a seu pai e sua mãe e foi para Padan-
aram e Esaú, vendo que as filhas de Canaã não agradaram a 
Isaac, seu pai. Quero dizer que este é um momento de mudança 
de coração para Esaú. Está começando a amanhecer sobre ele. 
"Espere um minuto. Eu fiz isto a mim mesmo". Veja o que ele 
faz a seguir no versículo 9. Então Esaú foi para Ismael. Ele sabe 
exatamente onde Ismael está e levou para as esposas que tinha, 
Mahalath, a filha de Ismael Abraão, a irmã de Nebajoth, para 
ser sua esposa. Vemos lá no versículo 9, Esaú muda de direção e 
se casa com uma das filhas de Ismael. 

Dra. Camille Olson:     55:47     Agora você poderia dizer: oh, isto é apenas um curativo de 
janela. Não se você vir Ishmael sendo de pacto e que ele 
também tem bênçãos. E o que reforça que 20 anos depois Jacob 
volta com quatro esposas e 12 filhos e quantas filhas? E ele vê 
Esaú chegando até ele de longe. Oh, é o mais belo, capítulo 33. 

Hank Smith:     56:18     É melhor eu lhe enviar presentes. 
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Dra. Camille Olson:     56:20     E Jacob já está se sentindo culpado. Ele vai dizer, oh, aí vem e 
começa a enviar... 

Hank Smith:     56:25     Da última vez que eu o vi... 

Dra. Camille Olson:     56:25     ... todos estes presentes. 

Hank Smith:     56:27     ... ele ia me matar. Sim, ele ia me matar. 

Dra. Camille Olson:     56:28     Mas capítulo 33, versículo 4, Esaú correu para encontrá-lo. É 
Esau correndo. Ele o abraçou e caiu no pescoço, beijou-o e 
chorou, e eles choraram e ele disse: "Quem são estes?". E eles 
apresentaram suas famílias um ao outro. E então ele pergunta: 
"Jacob, por que você está me dando tudo isso? O que significa 
que..." Verso 8. "Por todo este impulso que eu conheci?" E 
Jacob diz: "Estes são para encontrar graça nos teus olhos". E 
Esaú diz: "Já tenho o suficiente, meu irmão. Guarda-te que tens 
a ti mesmo". É uma bela reunião e não há competição nem 
animosidade. Quero dizer, ainda pode haver... Não sei quão 
próximos vocês vão viver um do outro depois disto, não 
ouvimos falar de Esaú, mas não vamos justificar os maus 
sentimentos entre irmãos hoje ou entre os povos. Este não é o 
lugar para dizer que palestinos e israelenses são inimigos para 
sempre mais por causa de Esaú e Jacó ou por causa de Isaac e 
Ismael. 

Dra. Camille Olson:     57:34     A Bíblia nos diz que o plano do Senhor para esta família é de 
redenção e com o tempo coisas incríveis acontecem e com a 
seção 132, estes maridos e esposas não se sentam em tronos, 
mas são deuses. Eles são exaltados. E essa é apenas uma das 
gerações ali mesmo, as pessoas reais e um dia nós os 
conheceremos e descobriremos as partes da história que eu 
acabei de estragar muito. 

John Bytheway:     58:06     Oh, foi lindo. E eu acho que adorei... Não me lembro quem o 
disse Hank, mas alguém falando de olhar, o Antigo Testamento 
é confuso, mas é um livro de redenção. Por isso eu adoro que 
você tenha dito isso. É tudo uma questão de redenção. Graças a 
Deus por todos nós. É tudo uma questão de redenção. 

Dra. Camille Olson:     58:25     Graças a Deus, mas especialmente graças a Deus e sua graça e 
misericórdia, a Jesus Cristo que tornou todas as coisas possíveis. 

Hank Smith:     58:35     Camille, que grande dia! Essa reconciliação, que belo momento. 
Sinto muito mais amor por Rebekah, deixando sua família para 
trás, assumindo... E não é como se o Senhor a chamasse para 
esta situação fantástica. Quero dizer, isto é duro. Estes 20 anos 
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de esterilidade e depois seus filhos estão... Ela tem que resolver 
isso entre eles. 

Dra. Camille Olson:     59:03     Acho que eles também falam com os homens da mesma forma 
que Abraão, Isaac e Jacob falam comigo e com as mulheres. 

Hank Smith:     59:12     Queremos agradecer ao Dr. Camille Fronk Olson por estar 
conosco hoje. Uau. Uau. Uau. Obrigado a todos vocês por nos 
ouvirem. Somos gratos por seu apoio. Queremos agradecer aos 
nossos produtores executivos, Steve e Shannon Sorenson, e aos 
nossos patrocinadores, David e Verla Sorenson. E esperamos 
que todos se juntem a nós na próxima semana para o nosso 
próximo episódio de followHIM. 

 

Genesis 24-27 followHIM Podcast Notas e Transcrição Página 54



 

Hank Smith: 00:00 Olá a todos. Bem-vindos a seguirHIM Favoritos. Este ano, John e 
eu respondemos a uma única pergunta da lição desta semana. 
John, a lição desta semana é de Gênesis 24 a 27. E nós temos 
uma pergunta difícil para vocês que eu ouço de meus alunos o 
tempo todo. Que é: "Como posso encontrar um cônjuge?". 
Abraão tem um criado que vai e encontra um cônjuge para Isaac 
e a traz para casa e a coloca bem na frente de Isaac. Quão 
grande seria isto para aqueles que estão pensando: "Tenho que 
encontrar alguém neste planeta para casar e ser um 
companheiro eterno". Por que não posso ter um servo como 
Abraão, que vai fazer isso por mim"? O que você diria a um 
estudante que diz: "Como posso encontrar um cônjuge?" 

John Bytheway:  00:47 Oh, eu gostaria que fosse uma ciência exata. Agora é tão 
diferente. Eu gosto de pensar que o casamento é um dos únicos 
mandamentos que você não pode obedecer por si mesmo. Essa 
agência é tão importante. E, se um casamento arranjado aqui, é 
um tempo, um lugar, uma parte do mundo totalmente 
diferente. Mas para nós hoje, você tem que encontrar alguém 
que esteja disposto a casar com você e você está disposto a 
casar com ele. O único outro mandamento que eu posso pensar 
que requer a agência de outra pessoa é multiplicar e 
reabastecer a terra, e é suposto que você os obtenha na ordem 
certa, certo? 

Hank Smith: 01:15 Sim. 

John Bytheway:  01:16 Então, é um tipo de coisa totalmente diferente. E, eu acho que 
às vezes o melhor que você faz é estar onde deveria estar, 
fazendo o que deveria estar fazendo e pedir ao Pai Celestial 
para ajudar a colocar alguém no mesmo espaço onde você está 
de alguma forma. Em sua escola, em sua ala, em sua vizinhança, 
o que quer que seja, porque não, não é uma ciência exata. Com 
Isaac e Rebekah, talvez o Senhor tivesse um interesse especial 
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em trabalhar da maneira como o fez. É uma grande pergunta. 
Eu quero ouvir o que você tem a dizer, Hank. 

Hank Smith: 01:47 Sim, é difícil. Você se lembra da seção 88 dos convênios de 
doutrina onde o Senhor diz: "A luz se cliva-se à luz", certo? A 
inteligência se apega à inteligência. A verdade se apega à 
verdade. Então, sempre disse aos meus alunos, se você quer 
que alguém que está cheio de luz e verdade e inteligência seja 
atraído por você, você deve estar cheio de luz e verdade e 
inteligência. Portanto, acho que controlamos o que podemos 
controlar, que somos nós mesmos. 

John Bytheway:  02:12 Sim. 

Hank Smith: 02:12 E, nossas próprias escolhas. Assim, nós enchemos nossas vidas 
de coisas boas. E então confiamos que o Senhor trará a pessoa 
que Ele quiser na hora certa e no lugar certo. Descobri isso 
bastante cedo em minha vida. Eu tinha apenas 22 anos quando 
me casei. Mas ainda assim você era um pouco mais velho, se 
bem me lembro... 

John Bytheway:  02:30 Eu tinha 33 anos no dia do meu casamento. E, portanto, foi um 
bom momento, porque realmente me fez lutar com algumas 
coisas. E, há um YouTube, eu acho, no canal da semana da 
educação, uma palestra que eu dei, acho que eles o intitularam 
"Quem, quando, por que nos casamos" ou algo do tipo. Essa foi 
a minha tentativa de responder a essa mesma pergunta. O 
engraçado é que as pessoas que a viram, me viram agora e 
disseram: "Oh, você é mais velho". Então, isso foi gravado há 
algum tempo. Eu adorei algumas das coisas que os profetas 
disseram sobre o que é se apaixonar porque a maior parte do 
banco de dados que usamos para descobrir o que é se 
apaixonar. é Hollywood e canções no rádio, que é um lugar 
terrível para ir para descobrir como fazer a vida. Fui até Nephi e 
o Sr. Go and Do acabou de ir e fez. 

John Bytheway:  03:16 E isso acabou, mas ele era grande em estatura. E, portanto, para 
nós, é um pouco mais difícil, mas eu adoro o que você disse: "A 
luz cliva-se para iluminar, estar onde você deveria estar, fazer o 
que você deveria estar fazendo. Esteja lá fora". Eu sei de fato, o 
Senhor pode colocar pessoas compatíveis na mesma sala de 
alguma forma. Gosto do que diz Michael Wilcox, um convidado 
que já tivemos. Ele diz: "Esta não é uma decisão que Deus 
tomará por você". Você ainda precisa tomá-la". Mas, ele pode 
conseguir boas pessoas no mesmo espaço. 

Hank Smith: 03:42 Sim, isso é o que eu diria também, nós passamos muito tempo 
tentando controlar as coisas que não podemos controlar Vamos 
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acabar frustrados e desiludidos e talvez até meio exaustos e 
zangados. Se dissermos "eu posso me controlar, então eu serei 
a melhor versão possível de mim que eu posso ser". E eu vou 
ser feliz onde estou". Eu nunca vi alguém solteiro infeliz de 
repente se tornar feliz, casado, certo? Pessoas solteiras felizes 
fazem felizes, pessoas casadas. 

John Bytheway:  04:10 Certo. 

Hank Smith: 04:11 Então, eu diria que encontrar a felicidade na situação em que 
você se encontra, seja a melhor versão de si mesmo que você 
pode ser E, então, confiamos no Senhor, certo? Confiamos no 
Senhor que a coisa certa virá na hora certa. 

John Bytheway:  04:23 E, não é uma ciência exata. Todos nós conhecemos adultos 
solteiros maravilhosos, talentosos, justos e incríveis. E, 
portanto, se houvesse uma fórmula perfeita, nós a 
compartilharíamos, mas acho que há algumas explicações que 
podem ter que esperar. Mas, como você disse, Hank, adoro essa 
idéia. Na verdade, escrevi um artigo para a Nova Era chamado 
"Eu não tenho amigos" por John Bytheway. Uma criança veio 
até mim e disse: "Como faço para que as pessoas gostem de 
mim? E realmente, pensei: "Bem, não sei se você pode fazer 
com que as pessoas gostem de você, mas você pode se tornar 
mais simpático". E, era mais ou menos disso que você estava 
falando, Hank. Não tente encontrar a melhor pessoa, mas tente 
ser a melhor pessoa que você pode ser. Deixe o Pai Celestial 
fazer sua magia. Deixe-o ver se ele pode colocar vocês dois no 
mesmo espaço. Não tenha uma resposta perfeita, mas tenha 
perfeita fé de que as coisas vão dar certo. 

Hank Smith: 05:11 Yep. As coisas vão dar certo. 

John Bytheway:  05:13 Em algum momento. 

Hank Smith: 05:14 Sim. Eu gosto disso, John. As coisas vão dar certo para você. 
Então, seja otimista, certo? Seja otimista, tenha esperança. E, 
você nunca sabe o milagre que pode estar procurando, pode 
estar logo ao virar da esquina, mas você não o encontrará se 
parar de virar esquinas, se parar a viagem. Portanto, continue 
avançando. O Presidente Hinkley diria com um coração alegre, 
com otimismo, acentuar o positivo e as coisas vão dar certo. 

John Bytheway:  05:38 Ele fez isto, o que eu faria se eu fosse você todo este poema na 
BYU uma vez: "O que eu faria se eu fosse você, se o casamento 
não acontecesse, eu ficaria triste, mas eu diria que não há 
tempo para guisar Fique ocupado, encontre algo importante 
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para fazer". E, acho que o casamento é mais provável que venha 
como um subproduto da busca de outras atividades e objetivos 
úteis. E, isso é logo a partir de uma conversa de alferes. Acho 
que foi Elder Carmack, John Carmack. E, então, "por uma 
campanha direta e pontual", disse ele, é mais provável que 
venha como resultado de perseguir outras atividades e 
objetivos. Um subproduto. Você está por aí. Você está fazendo 
coisas boas. Você conhece alguém dessa maneira. Então. 

Hank Smith: 06:17 E eu gosto disso. Acho que mais uma vez devemos dizer John, 
que talvez você não acabe casado nesta vida. Mas, nós 
confiamos no Senhor, mesmo nessas situações. 

John Bytheway:  06:28 Certo. 

Hank Smith: 06:28 Sabendo que os grandes santos dos últimos dias vieram antes 
que nunca se casaram 

John Bytheway: 06:36 Certo. 

Hank Smith: 06:36 E, um trabalho incrível no planeta. Não é preciso ser casado 
para fazer coisas incríveis, boas e importantes. 

John Bytheway: 06:44 Eu adoro dizer que o maior trabalho de Moroni foi realizado 
enquanto ele era um adulto solteiro Aquele Moroni que está 
em cima dos templos. Eu estou sozinho, meu pai foi morto em 
batalha. É ele quem abre o livro de Éter, coloca-o no Livro de 
Mórmon. Escreve os capítulos restantes de Moroni, os dois 
últimos capítulos de Mórmon. Maior trabalho enquanto ele era 
um adulto solteiro. 

Hank Smith: 07:05 Sim. Lembro-me que ele disse: "Não tenho amigos nem murcho 
para ir". E isso me lembrou de meus anos de colegial. Eu não 
tinha amigos, nem murchava para ir. Bem, esperamos que você 
se junte a nós todas as semanas para acompanharHIM Favoritos 
e venha se juntar a nós em nosso podcast completo, é chamado 
de followHIM. Você vai adorar o podcast esta semana. É com o 
Dr. Camille Fronk Olson, que apenas faz um trabalho realmente 
incrível. Então, deixe que John e eu o ajudemos a colocar seu 
estudo das escrituras, mas se não, nós o veremos na próxima 
semana para os Favoritos do followHIM. 
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