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

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

Hank Smith:  00:00:11 Nós adoramos aprender. 

John Bytheway: 00:00:11 Nós adoramos rir. 

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

John Bytheway: 00:00:15 Como juntos, nós O seguimos. 

Hank Smith:  00:00:19 Olá a todos. Bem-vindos a mais um episódio do followHIM. Meu 
nome é Hank Smith. Eu sou seu anfitrião. Estou aqui com meu 
coost do mato em chamas, John Bytheway. 

John Bytheway: 00:00:29 Está calor aqui dentro ou sou só eu? 

Hank Smith:  00:00:32 É assim que todos nós o vemos, John. Você é apenas um 
arbusto ardente de nossas vidas. Você realmente é. John, 
podemos começar um novo livro, Venha, Siga-me Exodus. 
Tenho certeza que a visão do Príncipe do Egito e dos 10 
Mandamentos vai disparar esta semana enquanto todos voltam 
aos filmes antigos para esta semana. Não pudemos trazer Cecil 
B. DeMille. Portanto, tivemos que trazer um tipo diferente de
especialista. Quem está conosco hoje?

John Bytheway: 00:01:02 Temos hoje conosco Anthony Rivera. Ele é um estudioso das 
Escrituras Antigas. E ouça este histórico. Antes de vir para a 
BYU, Anthony trabalhou com o Instituto de Estudos Bíblicos de 
Israel da Universidade Hebraica de Israel ensinando cursos em 
hebraico bíblico e aramaico desde 2010. Ele também leciona 
com os Seminários e Institutos há muitos anos. 

John Bytheway: 00:01:22 Anthony tem um Mestrado da Harvard Divinity School em 
Escritura e Interpretação Hebraica e um Bacharelado em 
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Estudos do Oriente Próximo da BYU. Ele também é o fundador 
da HebrewBible.Info, um recurso de aprendizado on-line 
personalizado para estudantes curiosos e sérios do hebraico 
bíblico e das Escrituras Antigas. Estou entusiasmado em olhar 
para isso, Hank. 

John Bytheway:  00:01:45  Anthony adora ensinar, e sua pesquisa se concentra em 
questões relacionadas às línguas e culturas do Antigo Oriente 
Próximo, escritos e religião judaica da Bíblia hebraica, e 
escrituras antigas, Anthony e sua esposa, Jill, têm três filhas. Ele 
é apaixonado por viajar pelo mundo e é também um influente 
líder indígena americano. E eu já lhe perguntei antes; ele é da 
Nação Acjachemen. Eu disse isso certo, Anthony? 

Anthony Riveras Jr. :  00:02:12  Isso é correto. Isso é correto. Obrigado. 

John Bytheway:  00:02:14  Obrigado por estar conosco hoje. Estou muito entusiasmado em 
olhar para estes. Como Hank disse, tive música do Príncipe do 
Egito passando pela minha cabeça a noite toda. 

Hank Smith:  00:02:22  Sim. 

Anthony Riveras Jr. :  00:02:22  Obrigado por me receberem. Estou muito entusiasmado por 
estar no programa. Portanto, isto é realmente emocionante não 
só para mim, mas para todas as pessoas em toda a igreja e para 
aqueles que estudam isto. 

Hank Smith:  00:02:35  Para mim pessoalmente, este vai ser o "mais estudado destes 
seis capítulos, tenho certeza". Vamos entregá-lo a você, 
Anthony. John e eu estamos aqui para a viagem. Temos os 
melhores assentos da casa. 

Anthony Riveras Jr. :  00:02:44  Isto vai ficar muito emocionante muito rapidamente. É como 
um passeio de montanha-russa. E vamos descer a montanha-
russa em nosso estudo destes livros introdutórios de Moisés, 
por isso é muito emocionante. O final de Gênesis está 
conectado diretamente ao próximo pergaminho que é o 
pergaminho do Êxodo. E a linha da história realmente não pára 
no final do Gênesis com a morte de José, na verdade ela 
continua imediatamente no primeiro capítulo. Vamos ver a 
menção de José três vezes no primeiro capítulo. 

Anthony Riveras Jr. :  00:03:27  Então, vemos esta continuação, mas de uma maneira diferente, 
isso é certo. 

Hank Smith:  00:03:32  Escrevi isto anos atrás, o Êxodo pode ser colocado em três 
etapas. Primeiro, uma nação escravizada. Segundo, uma nação 
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redimida. E depois, em terceiro lugar, uma nação separada. Isso 
me ajuda a ver um fluxo, estar preparado para esse tipo de 
fluxo, escravizado, redimido, separado. 

Anthony Riveras Jr. :  00:03:51  E você pode pensar assim de uma maneira escriturística ou 
mesmo nacional. Mas tente pensar nisso também de uma 
maneira individual. 

Hank Smith:  00:04:02  Em nossas próprias vidas, sim. 

John Bytheway:  00:04:04  Somos escravizados pelo pecado, depois somos redimidos e 
separados. Eu gosto disso. 

Anthony Riveras Jr. :  00:04:09  Sim, exatamente. Muitas vezes vemos o Êxodo como este 
monumental movimento nacional da grande casa de Israel com 
tanta gente e diversidade e todos abrigados lá. Novamente, 
como José em segundo plano, há esta característica subjacente 
que se conecta diretamente a você. Gosto de como você 
organiza isso porque é um exemplo perfeito de como a leitura 
da Escritura no Êxodo também pode se referir e se aplicar 
diretamente a nós. É muito bom. 

Hank Smith:  00:04:50  Sim. Isso é um macro e um micro, certo? 

Anthony Riveras Jr. :  00:04:54  Sim, exatamente. E Moisés é o representante perfeito para 
todos nós, se você quiser. Muitas vezes pensamos em Moisés 
como esse grande profeta que separa o Mar Vermelho e faz 
todas essas coisas milagrosas. 

Hank Smith:  00:05:09  O manto vermelho. Sim, a maioria das pessoas tem esse olhar, 
certo? 

Anthony Riveras Jr. :  00:05:13  Certo, que a melhor parte do filme é quando ele está ali de pé 
separando o Mar Vermelho. Mas precisamos dar um passo atrás 
em relação a Moisés, o grande profeta. E precisamos realmente 
começar no início e ver como Moisés, a pessoa muito humilde e 
confusa que está tentando descobrir não só quem ele é, mas 
também quem é Deus, e como eles interagem juntos para 
passar por essas etapas, como você disse, Hank. Escravidão, 
redenção ... 

Hank Smith:  00:05:57  Ser separado, ser santificado, sim. 

Anthony Riveras Jr. :  00:05:59  Separação, certo? Então, ele é um grande representante. E nós 
precisamos começar em seu humilde começo. Quero dizer, 
mesmo quando criança, ele deveria estar morto. As pessoas 
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estão querendo matá-lo quando criança. Você consegue 
imaginar começar a vida dessa maneira? 

Hank Smith:  00:06:15  Ser jogado em um rio mas sua mãe sabia o suficiente para 
colocá-lo em uma cesta, certo? 

Anthony Riveras Jr. :  00:06:22  Sim. Eu gostaria de caminhar junto com Moisés como a casa 
moderna de Israel, como indivíduos caminham junto com 
Moisés através deste êxodo de vida, esta jornada de descoberta 
e redenção e salvação. Caminhe junto com ele através destes 
capítulos iniciais para ver como ele se inicia. 

Hank Smith:  00:06:46  Anthony, o público original são estes israelitas, um pouco mais 
tarde na Terra Prometida e eles estão lendo isto e isto vai lhes 
contar sua história. Isto vai lhes dar propósito e significado e por 
que eles vão ser diferentes do resto do mundo. 

Anthony Riveras Jr. :  00:06:59  Sim. E não apenas depois do Êxodo, mas ao longo da história de 
Israel, mesmo até o tempo de Jesus e seus ensinamentos e 
ministério extraídos diretamente dos ensinamentos do Êxodo 
para ensinar estas mesmas coisas sobre salvação e redenção e o 
relacionamento direto e amor de Deus por seu povo a fim de 
libertá-lo para a Terra Prometida. 

Hank Smith:  00:07:34  Sim. Ao ler o Livro de Mórmon, John, tenho certeza de que você 
pode comentar sobre isso que esta história é importante para 
Néfi. Ele está frequentemente se referindo à história de Moisés. 
Portanto, não é algo que eles tinham esquecido, o que é isso, 
600 a.C. Eles definitivamente não tinham esquecido na época. E 
sim, você está certo. Na vida de Jesus, 600 anos depois, ainda 
falando sobre a mesma história. 

John Bytheway:  00:07:56  O Êxodo e Moisés são referidos mais do que qualquer outra 
coisa no Novo Testamento que eu ouvi alguém dizer isso uma 
vez. Quanto mais eu começava a procurá-lo, mais eu pensava: 
"Sim, eles falam muito sobre Moisés". Não sei se isso é 
realmente verdade, mas quanto mais eu leio o Novo 
Testamento, mais os vejo se referindo a Moisés e à Lei de 
Moisés. Quero dizer, Moisés é a figura central que ele é para o 
resto da Bíblia. 

Hank Smith:  00:08:20  Mesmo em Isaías, João. Isaías diz freqüentemente: "Este é o 
mesmo Deus que separou o Mar Vermelho, que derrubou o 
Faraó". 

Anthony Riveras Jr. :  00:08:28  E mesmo continuando não somente durante toda a escritura 
profética posterior e o Novo Testamento e outras escrituras 
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como o Livro de Mórmon, como uma característica importante 
do plano de salvação. Realmente é. É atuar o plano de salvação 
e sua importância e significado. 

Anthony Riveras Jr. :  00:08:47  Mas também, mesmo até hoje, continuamos isto. Por exemplo, 
o que eu quero dizer com isso é que Jesus em sua última ceia 
está no meio da cerimônia da Páscoa, que é um êxodo. Aí está, 
certo? E ele está agindo como eles fazem há milhares de anos. 

John Bytheway:  00:09:10  Por milênios, sim. 

Anthony Riveras Jr. :  00:09:12  Por milênios. E aqui está ele, em suas últimas horas, passando 
por isso com seus apóstolos. E desta vez, explicando as razões e 
o cumprimento desta Páscoa inicial, e que o Sangue do Cordeiro 
que vai proteger e salvar vai acontecer dentro de alguns 
momentos. E todas as semanas, os membros da Igreja de Jesus 
Cristo dos Santos dos Últimos Dias participam do mesmo 
emblema, o pão e a água, que representa esta Última Ceia de 
Cristo que representa a Páscoa no Êxodo, onde a internalizamos 
até hoje, semanalmente. 

Hank Smith:  00:10:06  Não percebemos o quanto o livro do Êxodo afeta nosso serviço 
semanal. 

John Bytheway:  00:10:10  Sim. O Élder Jeffrey R. Holland disse uma vez: "Vemos o 
sacramento como nossa Páscoa e os conectamos? 

Anthony Riveras Jr. :  00:10:17  Tão verdade. Tão verdade. 

John Bytheway:  00:10:18  A Páscoa tornou-se a Última Ceia. E todos eles estão se 
lembrando deste Cordeiro da Páscoa. E então Jesus diz: "Este 
sou eu". Este é o meu corpo". Ena, tudo, a Páscoa estava 
apontando para aquela Última Ceia com Jesus. Deve ter sido um 
momento em que Jesus disse algumas dessas coisas durante a 
ceia da Páscoa. 

Anthony Riveras Jr. :  00:10:38  Sim. Então, vamos ver Moisés como um representante, se você 
quiser, de alguém que está trabalhando para sua salvação. E 
acho que todos nós podemos nos relacionar com isso. Penso 
que podemos nos relacionar com nossa humilde educação com 
impactos culturais, com estar sozinhos no deserto, conhecer um 
mentor ou ter algum tipo de figura paternal, casamento, família, 
conhecer Deus, aproximar-se dele, fazer perguntas e ir em 
várias missões de vida diferentes, se quiserem, a serviço de 
Deus. Acho que podemos nos relacionar com Moisés dessa 
maneira. 
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Anthony Riveras Jr. :  00:11:20  Agora, o episódio de Páscoa, e o episódio de Êxodo real vem 
mais tarde. 

John Bytheway:  00:11:26  Não vem por um tempo. 

Anthony Riveras Jr. :  00:11:28  Não vem por um tempo. Deixe-me perguntar-lhe isto. Quando 
você pensa pela primeira vez em Êxodo, quem normalmente 
vem à sua mente? Eu sei que esta é uma pergunta muito geral e 
às vezes até mesmo básica. Você poderia dizer: "Vamos lá, 
Anthony, é tudo sobre Moisés. Ele é o homem". Quando penso 
no Êxodo, penso em duas outras pessoas. É claro, não me 
interpretem mal. Moisés é a figura chave aqui, mas há duas 
outras pessoas que eu quero anotar que me fazem pensar. 

Anthony Riveras Jr. :  00:12:01  O número um é José porque José continua a partir do final do 
Gênesis durante todo o Êxodo. E ele é mencionado três vezes 
pelo nome no Capítulo 1 do Êxodo. 

John Bytheway:  00:12:15  Verso 5, 6 e 8, sim. 

Anthony Riveras Jr. :  00:12:18  Eles o mencionaram especificamente pelo nome. Isso não é 
uma coincidência e não devemos ignorar isso. O segundo nome 
que penso que é muito influente e crítico para os Capítulos 1 a 6 
é Jethro, Joseph e Jethro. Jethro é tão importante. Tenho feito 
muitas pesquisas. De fato, escrevi capítulos e fiz pesquisas, 
eBooks sobre isso, sobre o próprio Jethro. 

Anthony Riveras Jr. :  00:12:50  Jethro é um fator chave. E eu quero falar sobre ele porque o 
encontramos como o principal portador do sacerdócio e o 
primeiro que Moisés encontra ou encontra de fato. Portanto, 
ele é muito crítico no treinamento de Moisés e aponta Moisés 
em direção à Montanha de Deus. Moisés, uma vez que aprende 
isso de seu sogro, o sacerdote do Deus da Montanha, ele nunca 
se vira para isso. Moisés nunca se vira. Ele está concentrado 
nisso. E é bastante impressionante. 

Anthony Riveras Jr. :  00:13:28  Portanto, também quero me dirigir a esses dois nomes e 
pessoas porque os vemos nomeados por nome nestes seis 
primeiros capítulos do Êxodo. 

John Bytheway:  00:13:41  Tenho o prazer de falar sobre Jethro porque sempre me 
perguntei onde ele conseguiu o sacerdócio e em que ordem de 
sacerdócio ele estava. Será que ele não tem outro nome aqui 
também, Jethro? 

Anthony Riveras Jr. :  00:13:52  Ele faz. Na verdade, ele tem três nomes que eles se referem a 
ele. Ele é apresentado pela primeira vez como Jethro, o 

Exodus 1-6 followHIM Podcast Transcrição Parte 1 Página 6



sacerdote de Midian. Depois, chamam-no de Reuel, que é outro 
nome que se refere ao homem que pode ser mais um nome de 
clã que pode ter algum significado. 

John Bytheway:  00:14:11  Algo de Deus. 

Anthony Riveras Jr. :  00:14:13  O amigo de Deus, que grande, grande nome para se ter. Ele 
também é chamado de Yeter que pode ser uma derivação de 
Yitro que, em hebraico, seu nome é Yitro. Yitro em hebraico 
significa algo como sua abundância, o que significa que ele tem 
sido abençoado. Ele pode ter sido abençoado por várias razões 
diferentes, que veremos quando chegarmos ao Capítulo 3, 
quando formos apresentados a ele. 

Anthony Riveras Jr. :  00:14:43  Acho que a maioria dos membros da igreja já assistiu ao cinema, 
certo? Ou estão vendo-os agora, certo? 

Hank Smith:  00:14:50  Sim. 

Anthony Riveras Jr. :  00:14:50  Então, eles conhecem o enredo e conhecem os eventos e 
fatores-chave emocionantes. Todos conhecem a separação do 
Mar Vermelho e Moisés no Egito e, "Deixe meu povo ir", e as 
pragas e todas essas coisas boas. Todo mundo conhece o 
enredo. 

Anthony Riveras Jr. :  00:15:07  Mas o que eu gostaria de fazer é caminhar por algumas das 
histórias em que não nos concentramos com freqüência, 
porque acho que elas têm algum significado significativo. Não 
só isso, mas também quero olhar para a linguagem que está nos 
guiando para uma compreensão maior do que apenas: "Ei, esta 
é uma grande história". Há coisas fundamentais que estão 
acontecendo nos primeiros seis capítulos que nos apontam para 
essa mesma montanha e para a introdução do relacionamento 
com Deus. 

Anthony Riveras Jr. :  00:15:43  Deixe-me apenas fazer um breve resumo, se eu puder, dos seis 
capítulos. E depois quero zerar apenas alguns versos e algumas 
das línguas que eu acho que você vai gostar. Agora, lembre-se, a 
Bíblia hebraica, os primeiros cinco livros, se quiser, eram 
originalmente pergaminhos. E os primeiros cinco livros estão 
em inglês, nós os chamamos após certos eventos como Gênesis, 
o início, o Êxodo, o êxodo, a saída, Levítico, e Números e 
Deuteronômio. 

Anthony Riveras Jr. :  00:16:18  Mas em hebraico, eles não são chamados por estes nomes. De 
fato, cada pergaminho é chamado ou nomeado pela primeira 
palavra que aparece no pergaminho. Bereshith significa no 
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início de. O que é interessante é o segundo pergaminho. Ele não 
é chamado de Êxodo pelos israelitas ou pelos judeus de hoje. O 
segundo pergaminho é chamado Shemot. Shemot significa 
nomes. 

John Bytheway:  00:16:47  Porque começa com o nome da família de Jacob. 

Anthony Riveras Jr. :  00:16:51  Correcto. Começa listando nomes. E nomes é um tema 
importante ao longo deste livro, porque não só vamos reiterar 
os nomes da Casa de Israel, com o destaque de Yosef, José, mas 
também vai nos dar outros nomes. E precisamos prestar 
atenção a estes nomes e por que eles estão lá, incluindo acima 
de tudo, que vamos aprender nestes seis primeiros capítulos, o 
nome de Deus como ele o revela, como ele o revela a Moisés na 
montanha. 

Anthony Riveras Jr. :  00:17:32  O pergaminho começa dizendo: "velleh shemot bene Yisrael - 
estes são os nomes dos filhos de Israel". Não é uma ótima 
maneira de começar? É um lembrete. É conectar o Gênesis ao 
Êxodo. E depois passa pelos nomes dos filhos de Israel. E 
classifica-os por família, o que é interessante. Assim, você tem 
os filhos de Leah listados juntos. 

Hank Smith:  00:18:04  É o versículo 2, Reuben, Simeon, Levi, Judah. 

Anthony Riveras Jr. :  00:18:08  Isso mesmo. Estes são os filhos de Leah. Estes são os mais 
velhos dos filhos. Depois temos Issachar e Zebulun, que são 
outros filhos de Leah. 

Hank Smith:  00:18:21  Sim, ela tinha seis. 

Anthony Riveras Jr. :  00:18:23  No verso 3. Mas você também tem Benjamin. Isso não é 
interessante? Benjamin está lá dentro, o filho de Rachel. Mas 
note que eles não listam Yosef aqui. Eles não listam Joseph aqui, 
eles apenas listam Benjamin. Curioso. Isso é porque vamos 
destacar Joseph para outra visita. 

Hank Smith:  00:18:41  Sim, ele vai ser destacado. 

Anthony Riveras Jr. :  00:18:43  E então você tem os filhos de Zilpah e Bilhah no verso 4, as 
outras esposas de Jacob. Você recebe Dan e Neftali e Gad e 
Asher. E então no versículo 5, aqui está, diz que o número total 
de pessoas que eram dos filhos de Jacó chegou a 70. E José já 
estava no Egito. 

Hank Smith:  00:19:09  Esta idéia de 70 é quando eles vieram para o Egito para serem 
salvos da fome. Eles tinham 70 deles. 
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Anthony Riveras Jr. :  00:19:15  São as famílias que estão entrando. 

John Bytheway:  00:19:16  Sim. 

Anthony Riveras Jr. :  00:19:17  E suas esposas, seus filhos e assim por diante. 

John Bytheway:  00:19:20  José já estava lá esperando por ele. 

Anthony Riveras Jr. :  00:19:22  Ele já estava lá. 

Hank Smith:  00:19:23  Ele já estava lá esperando. 

John Bytheway:  00:19:25  Eu sabia que você viria eventualmente. 

Anthony Riveras Jr. :  00:19:26  A conexão de José, Egito e o enredo, esta continuação com o 
Egito é muito interessante. O mundo de José, você vê José 
como um semita ou um israelita, um hebreu subindo aos mais 
altos níveis na corte real egípcia. 

Hank Smith:  00:19:46  Basicamente, o primeiro-ministro do Egito. Ele está dirigindo o 
show em nome do rei. Sim. 

Anthony Riveras Jr. :  00:19:50  Os estudiosos acreditam que isso ocorre durante um período 
em que os nativos egípcios estavam em um ponto baixo e é 
possível que os semitas estejam dirigindo o show, primos dos 
israelitas, se quiserem. Às vezes eles se referem a eles como os 
Hyksos. Mas antes de chegarmos lá, algo interessante acontece 
no versículo 7. Às vezes, nós encobrimos isso em inglês só 
porque, em inglês, estamos apenas lendo. 

Hank Smith:  00:20:19  Sim, apenas a história. 

Anthony Riveras Jr. :  00:20:21  Estamos lendo uma narrativa. Em hebraico, ela está fornecendo 
dados. Vamos ver, John, você pode ler primeiro o versículo 7 só 
para que saibamos o que ele diz? E depois ouça-o em hebraico, 
se quiser, por favor. 

John Bytheway:  00:20:32  "E os filhos de Israel frutificaram e cresceram abundantemente, 
e se multiplicaram, e se enceraram excessivamente poderosos, 
e a terra se encheu com eles". 

Hank Smith:  00:20:42  É um bom trabalho, John. 

Anthony Riveras Jr. :  00:20:43  Bom trabalho, John. Muito bem feito. 

John Bytheway:  00:20:45  Isso está em inglês. Eu acabei de fazer o inglês primeiro. 
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Anthony Riveras Jr. :  00:20:47  Você fala inglês muito bem. 

John Bytheway:  00:20:48  Obrigado. 

Anthony Riveras Jr. :  00:20:49  Agora, deixe-me perguntar-lhe isto. Nesse versículo, você 
reconheceu alguma palavra que já tenha ouvido antes no início 
do outro pergaminho? 

John Bytheway:  00:21:00  Sim. No Jardim do Éden. Seja frutífero e multiplique. 

Anthony Riveras Jr. :  00:21:04  Frutificar e multiplicar. E mais um. 

John Bytheway:  00:21:07  E encher a terra, sim. 

Anthony Riveras Jr. :  00:21:08  E encher, é isso mesmo. 

Hank Smith:  00:21:11  Portanto, esta é a língua do Éden. 

Anthony Riveras Jr. :  00:21:13  Isto é o que eu chamo de linguagem de criação que está 
dispersa pelo Antigo Testamento. E o que ela está fazendo é nos 
apontar de volta à criação porque quando somos apontados de 
volta à criação, somos apontados de volta a Deus. 

Hank Smith:  00:21:30  O quem e o porquê, sim. 

Anthony Riveras Jr. :  00:21:31  Agora, Moisés vai passar por isso. Quando ele está na montanha 
e Deus se apresenta, a primeira coisa que ele mostra a Moisés é 
o quê? A criação. 

Hank Smith:  00:21:43  Sim. 

Anthony Riveras Jr. :  00:21:44  E é aqui que entramos no livro de Moisés ou a revelação de 
Moisés na tradução de Joseph Smith que se encaixa bem nestes 
capítulos. Os israelitas, ao lerem Exodus, estão ouvindo coisas e 
estão pensando: "Aha, eu deveria estar pensando em criação, 
em novas criações". O que Deus está tentando me dizer sobre o 
que está sendo criado aqui"? Ele criou uma nação, antes de 
tudo, como prometeu, como fez com Abraão. Este é o 
cumprimento do convênio. 

Anthony Riveras Jr. :  00:22:20  Então, no versículo 8, aqui estamos nós. Aqui está a situação e 
aqui está o cenário. E esta é a famosa linha. Hank, você poderia 
ler esse versículo, versículo 8. 

Hank Smith:  00:22:30  "Surgiu um novo rei sobre o Egito que não conhecia Joseph". 
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John Bytheway:  00:22:34  Apenas politicamente falando, será que os Hyksos foram 
derrubados e esta é uma pessoa diferente ou é apenas uma 
escola de pensamento sobre isso? 

Anthony Riveras Jr. :  00:22:43  É uma escola de pensamento, sim. Agora, repare que diz: 
"Surgiu um novo rei". Note que eles não estão dizendo Faraó. 
Nos diz que, está bem, há uma nova administração, um novo 
governo, se você quiser. A história do Egito é realmente volátil. 
E aqui, sabemos por volta desta época, parece que esta é a 
ascensão do grande que eles chamam de Novo Reino, a 18ª e 
19ª dinastia. Estes são os famosos reis do Egito que todos vocês 
conhecem e amam em filmes e fotos. Moisés o Terceiro, Seti o 
Primeiro, Ramsés o Grande, estes são todos reis. Lembrem-se, 
eles são reis do Egito. 

Anthony Riveras Jr. :  00:23:31  Então, parece que aqui, estamos nos levantando destes reis. 
Agora, estes são egípcios nativos. Estes não são egípcios 
estrangeiros. E de alguma forma, de alguma forma, eles 
conseguiram recuperar o governo egípcio nativo. 

Hank Smith:  00:23:45  Portanto, não é apenas um novo faraó, é um sistema 
totalmente novo. 

John Bytheway:  00:23:49  O começo de uma nova dinastia. 

Anthony Riveras Jr. :  00:23:51  Sim. E é conectando-o a um antigo que aprendemos com 
Abraão, o Livro de Abraão. Devemos realmente transmitir hoje 
do templo de Karnak, no Egito, em Tebas. E talvez, um dia, 
possamos fazer isso. 

Hank Smith:  00:24:07  Tenho que falar com nossos produtores executivos e dizer: "Ei, 
realmente precisamos mudar nossos estúdios para o Egito para 
que possamos realmente ter a sensação disso". 

Anthony Riveras Jr. :  00:24:17  Sim, porque lá podemos andar por aí, posso apenas apontar 
inscrições atuais datadas desta vez que retratam muitas destas 
coisas. Portanto, é uma nova administração. E este Novo Reino, 
este novo rei não conhece nem se importa com Yosef. Agora, 
lembre-se, os reis do Egito especialmente durante estas 
dinastias, este novo grande reino, lembre-se, eles pensaram e 
se apresentaram como o filho de Deus. Em seus nomes reais, 
eles se chamam depois do filho do deus egípcio Amon, que foi o 
grande pai de todos os deuses, Amon. 

John Bytheway:  00:25:00  Então, esse é o nome do Rei Tut. 
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Anthony Riveras Jr. :  00:25:02  Amun, é isso mesmo. Tutankhamun, voltando para o grande 
pai. Muito bem feito. 

Hank Smith:  00:25:08  Muito bem, John. Você recebe um A por dia. 

John Bytheway:  00:25:10  Estou olhando para aqueles pequenos desenhos animados, li 
sobre o Rei Tut e como eles gostavam de colocar o nome de 
deus em seu nome e nós também o fazemos. Israel, prevalece 
com Deus ou deixa Deus prevalecer. 

Anthony Riveras Jr. :  00:25:21  Portanto, estamos criando um sistema totalmente novo que 
está tentando se apresentar como os representantes de Deus. 
Agora, isto vai se tornar em grande conflito com o Deus real. É a 
isso que isto está realmente se resumindo. Assim, o rei na Terra 
foi representado como o filho encarnado de deus Horus 
governando a terra na Terra. Isso não é interessante? Vamos 
ver que vai ser um conflito muito claro entre Horus, o filho de 
deus de Amon, o deus pai Amon, e o Filho de Deus que vamos 
aprender seu nome, Yehovah. 

Anthony Riveras Jr. :  00:26:10  Então, isto está preparando o cenário. O versículo 8 está 
montando o palco. E Yosef, eles estão tentando apagar seu 
nome. Isto continua nos versos 9 e 10. O rei diz: "Vejam, o povo 
israelita está crescendo. Eles estão ficando maiores". Ele não 
sabe sobre o pacto feito com Abraão. 

Hank Smith:  00:26:28  Sim. 

Anthony Riveras Jr. :  00:26:29  Ninguém o informou sobre isso. Ele não se importa. Ele está 
começando a ficar paranóico com o que acabou de acontecer. E 
isso é: "Bem, e se esses caras ficarem muito grandes? E alguém 
mais vem do leste aliado com eles, mais alguns primos 
semíticos, e isso acontece novamente"? O que ele tenta fazer 
para evitar que isso aconteça? Primeiro, ele diz: "Vamos tornar 
a vida deles tão miserável". 

Hank Smith:  00:26:54  Taskmasters para afligi-los. 

Anthony Riveras Jr. :  00:26:56  Vamos empilhar cargas sobre eles. 

Hank Smith:  00:26:59  Meus filhos vão usar isto contra mim. Eu já posso ver isso. Você 
é um taskmaster que me aflige com fardos. 

Anthony Riveras Jr. :  00:27:08  Sim. Só não compartilhe com eles o versículo 13. 

John Bytheway:  00:27:11  "E os egípcios obrigaram os filhos de Israel a servir com rigor". 
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Hank Smith:  00:27:16  Coloque isso em vinil e coloque-o em sua cozinha. Sim. 

Anthony Riveras Jr. :  00:27:19  Sim. Essa é a maneira legal de dizer isso. 

Hank Smith:  00:27:22  Fazer as crianças servirem com rigor. 

John Bytheway:  00:27:25  Rigor. 

Anthony Riveras Jr. :  00:27:26  O que realmente significa impor-lhes impiedosamente estas 
tarefas. Quer dizer, eles estão tentando trabalhar Israel até a 
morte. E então, o rei tem uma idéia. Ele diz: "Se não podemos 
trabalhá-los até a morte, então temos que colocá-los à morte". 
E ele faz algo interessante. Agora, isto é curioso e nem sempre 
falamos sobre isto em nossas aulas ou discussões. E este é o 
versículo 15. Vamos ler isto. Esta é uma interseção interessante 
que precisamos fazer algumas perguntas. 

Anthony Riveras Jr. :  00:28:01  Então, João, versículo 15. 

John Bytheway:  00:28:03  "E o rei do Egito falou às parteiras hebraicas, das quais o nome 
de uma era Shiphrah, o nome da outra Puah". Elas têm 
definições semelhantes, não têm? Eu li isto em algum lugar. 

Anthony Riveras Jr. :  00:28:15  Sim, eles fazem. E o hebraico, meyalledot, substantivo feminino 
plural proveniente da palavra yeled que significa uma criança. É 
também, em forma verbal, significa dar à luz. Portanto, estas 
são as mulheres que têm o conhecimento sobre como dar à luz 
crianças saudáveis e seguras. Elas são as que dão vida. Agora, o 
que isso lhe faz lembrar? De volta ao Jardim, certo? 

Anthony Riveras Jr. :  00:28:46  Porque quando a mulher, a primeira mulher é apresentada que 
é muito especial, a propósito, apresentada a Adão ou Adão e 
Deus diz: "O que você acha Adão? Adão diz: "Ela deveria se 
chamar Hava", ou em inglês, nós dizemos Eva. Hava é uma 
palavra muito comum, que significa o que dá vida. Ela é a que 
dá vida. São eles que estão cumprindo o papel de Eve e isso é 
dar vida e saúde às crianças. São eles que estão dando vida. 

John Bytheway:  00:29:26  Qual era a posição deles na sociedade? Eu os acharia muito 
importantes como os médicos. 

Anthony Riveras Jr. :  00:29:31  Sim, muito importante. 

Hank Smith:  00:29:33  O suficiente para o rei falar com eles, certo? 

Anthony Riveras Jr. :  00:29:36  O rei poderia ter ido até os anciãos de Israel, os príncipes da 
casa de Israel que ainda lá estão. Moisés até diz: "Preciso ir aos 
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anciãos de Israel", os chefes dos líderes. Eles ainda estão lá. Por 
que ele não os chama para entrar? Por que ele não chama os 
príncipes, os descendentes diretos dos filhos de Israel? "Por que 
ele os chama", é a pergunta. Porque estas parteiras, você sabe o 
que isto me faz lembrar? 

Anthony Riveras Jr. :  00:30:06  Quando Adão chama Eva Hava porque ela é a mãe de todos os 
vivos, há um ataque imediato a ela. Lembra-se disto no jardim? 
Lembre-se de quando a serpente que se torna Satanás diz: 
"Estou indo atrás de seus filhos". Para deter este plano, estou 
indo atrás de seus filhos". 

Hank Smith:  00:30:26  Você tem esta coisa muito parecida acontecendo aqui. Faraó, a 
serpente neste caso está vindo atrás das crianças, seus filhos. 

Anthony Riveras Jr. :  00:30:34  Sim. Deus diz, lembre-se de Eva, ele conta à serpente, na 
história do jardim, ele lhe diz: "Eu vou colocar inimizade", que é 
ódio. "Colocarei um ódio natural entre seus filhos e você". Eles 
nascerão odiando você". Lembre-se, o nome do segundo 
pergaminho é Shemot, nomes. 

Anthony Riveras Jr. :  00:31:01  Então, aqui no versículo 15, recebemos mais nomes, os nomes 
de duas das parteiras, Shiphrah e Puah. Shiphrah significa 
brilho. E Puah, significa literalmente brilhar, luz, estrelas. Eles 
são símbolos de criação. A palavra Shiphrah aparece novamente 
mais tarde em Job. Isto está em Jó 26:13. A mesma palavra é 
usada. Ele diz Shiphrah, por Seu Espírito, os céus foram feitos 
resplandecentes, Shiphrah. Ele está se referindo 
especificamente à criação. 

John Bytheway:  00:31:44  E isso não está em nossa nota de rodapé. Portanto, temos que 
fazer isso, Jó 26. 

Anthony Riveras Jr. :  00:31:48  26:13 deve ser uma nota de rodapé. Assim, Shiphrah e Puah, 
em meus pensamentos, são representantes de Hava, de Eve. 
Esta é a mesma história de jardim que está se traduzindo ao 
longo do tempo. 

Hank Smith:  00:32:04  Espero ter algumas netas chamadas brilho e brilhos. 

John Bytheway:  00:32:07  Shiphrah. 

Anthony Riveras Jr. :  00:32:10  Pessoas bonitas, mulheres fortes de pé diante do Faraó, mesmo 
diante do Moisés. 

John Bytheway:  00:32:18  Uma das coisas que eu esperava aprender hoje eram coisas que 
o cinema não cobre. E esta é uma dessas coisas. Não me lembro 
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dos 10 Mandamentos ou do Príncipe do Egito falando sobre as 
parteiras e sua importância. Eu sei que Camille Fronk Olson 
escreveu um pouco sobre eles. Por isso, fiquei entusiasmado em 
falar sobre isso. 

Anthony Riveras Jr. :  00:32:38  Sim. Eles são importantes. Por que estas duas mulheres não são 
nomeadas especificamente em frente ao Faraó? E elas nem 
sequer o chamam de Faraó neste momento. Elas o chamam de 
rei, o que está enfatizando seu novo papel. Elas disseram um 
novo rei. João, continue. João é nosso narrador especializado 
em inglês. 

Hank Smith:  00:32:59  Leitor, de longe. 

Anthony Riveras Jr. :  00:32:59  Ele será nosso narrador. 

John Bytheway:  00:33:00  "E ele disse: 'Quando você fizer o ofício de parteira para as 
mulheres hebraicas, e vê-las nos bancos, se for um filho, então 
você o matará, mas se for uma filha, então ela viverá'". 

Anthony Riveras Jr. :  00:33:13  Não é interessante que eles digam especificamente um filho ou 
uma filha? Estes são nomes de família. Não diz um menino ou 
uma menina. Não o diz em hebraico. Diz "ben" para um filho ou 
"morcego" para uma filha. Não diz menino ou menina. Ele está 
tentando destruir famílias. 

John Bytheway:  00:33:34  Shiphrah e Puah são mencionados, mas eles nunca nos dizem o 
nome do rei ou do faraó. 

Anthony Riveras Jr. :  00:33:41  Isso não é interessante? Em um pergaminho, isso se chama os 
nomes. 

John Bytheway:  00:33:44  Sim. 

Anthony Riveras Jr. :  00:33:46  Eles nunca mencionaram o nome do rei ou do faraó. 

Hank Smith:  00:33:51  Bem, 17 diz que eles não o farão. As parteiras temiam a Deus, 
não o fizeram. 

Anthony Riveras Jr. :  00:33:56  Isso mesmo. Agora, versículo 17, você deve colocar uma 
pequena estrela porque esta é a primeira vez neste pergaminho 
que vemos a palavra Deus. É isso mesmo. Em hebraico, diz: "E 
as parteiras temiam", e depois diz: "ha Elohim". Portanto, diz 
especificamente em hebraico que as parteiras temem, 
respeitam, reverenciam Elohim, este é o Deus delas. 
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Anthony Riveras Jr. :  00:34:29  Agora, repare, não diz que eles temem o rei do Egito deste 
Novo Reino que foi bastante impiedoso. A maioria das imagens 
destes reis, destas dinastias, para Moisés o Terceiro, Seti o 
Primeiro, Ramsés o Segundo, sempre os retrata imensamente, 
especialmente lá no Templo de Karnak que é dedicado a Seti o 
Primeiro, que provavelmente é o rei neste momento. Mostra-o 
sempre com sua mão levantada com algo em sua mão, sua 
outra mão segurando seus inimigos e ele os destruindo com sua 
mão levantada. É assim que eles retratam o rei. 

Anthony Riveras Jr. :  00:35:10  E estava por todo o Egito. Os israelitas estavam construindo 
estes templos e estavam pensando: "Oh, rapaz, você viu aquela 
foto que acabamos de colocar no outro dia?" Eles deveriam 
temer esses caras. 

John Bytheway:  00:35:20  Sim. Mas estas mulheres não. 

Anthony Riveras Jr. :  00:35:23  Estas mulheres não. Lembre-se do que Deus disse a Eva: "Eu 
colocarei ódio entre você e a serpente". Elas estão cumprindo e 
se referindo a Eva. 

Hank Smith:  00:35:38  Na história de nossos Santos dos Últimos Dias, temos Eva como 
uma espécie de herói da história do Éden. Ela vai descobrir o 
que ela deve fazer aqui. E assim, você tem essas mesmas 
mulheres fazendo isso. Elas desafiaram aquela serpente. 

Anthony Riveras Jr. :  00:35:52  Sim. Eles estão desafiando o rei. 

Hank Smith:  00:35:55  Diz: "E não fez como o rei do Egito lhes ordenou, mas salvou os 
homens crianças vivas". 

Anthony Riveras Jr. :  00:36:01  Diz em hebraico, os meninos. Aqui, ele usa uma palavra 
diferente. Ele não usa filhos, usa os meninos. O rei descobre e 
convoca as parteiras de volta. E veja o que ele diz no versículo 
18. 

John Bytheway:  00:36:18  "E o rei do Egito chamou as parteiras e disse-lhes: 'Por que 
fizestes isto, e salvastes os homens crianças vivas? 

Anthony Riveras Jr. :  00:36:26  Esta pergunta que ele faz é quase a mesma pergunta que Deus 
fez à Eva. Lembre-se de que, quando ele participa da fruta, ele 
perguntou primeiro a Adão: "Adão, onde você está?". A 
segunda pergunta é para a mulher, lembra-se? E ele diz algo: "O 
que é isso que você fez?". São quase as mesmas palavras. 

John Bytheway:  00:36:51  É tão legal. 
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Anthony Riveras Jr. :  00:36:53  Aqui, o Faraó está perguntando novamente a estas mulheres, as 
que dão vida, "Por que você fez esta coisa? É quase irônico que 
aqui, o rei que pensa que é Deus, esteja fazendo a pergunta. E 
ele diz: "Você está deixando estes meninos viverem", mas ele 
está fazendo uma pergunta de criação, uma pergunta de jardim. 

Hank Smith:  00:37:13  Sim. 

Anthony Riveras Jr. :  00:37:13  Certo. Então, novamente, estamos apontados para lá. Vamos 
ver o que eles dizem, John. 

John Bytheway:  00:37:17  Estou entusiasmado em ouvir isso porque não sei o que isso 
significa. "E as parteiras disseram ao Faraó: 'Porque as mulheres 
hebraicas não são como as mulheres egípcias, pois são vivazes e 
são entregues antes que as parteiras cheguem até elas'". Será 
que elas entregaram antes de chegarmos lá? Vivas significa 
cheias de vida? Significa rápido? 

Anthony Riveras Jr. :  00:37:37  Deixe-me dizer-lhe o que diz em hebraico. Diz claramente: "As 
mulheres hebraicas não são como as mulheres egípcias". Diz: 
"kiy-chayot". Chayot é a palavra para a vida. É muito próxima da 
palavra Hava que é o nome de Eva. E está muito próxima da 
palavra Haya que significa ser, o que vamos aprender muito em 
breve é a raiz do nome de Deus. 

Anthony Riveras Jr. :  00:38:07  O que está tentando dizer aqui é que elas não são como as 
mulheres egípcias porque estão vivas ou vivas. Diz que, chayot, 
cheias de vida é o que elas estão tentando dizer. E mais uma 
vez, isto nos aponta de volta para Hava que é Eva, a mãe de 
todos os vivos. É o trabalho deles, é o propósito deles, é a 
bênção deles para guardar os mandamentos de Deus. 
Lembrem-se: "Sejam fecundos". Sejam grandes. Encha a terra". 
Esses foram os primeiros mandamentos já dados. E só as 
mulheres podem fazer isso. 

John Bytheway:  00:38:48  Nossos amigos judeus provavelmente estudam estes 
pergaminhos o tempo todo. E é algo que eles vêem claramente 
essa conexão e sempre a viram? 

Anthony Riveras Jr. :  00:38:56  Sim, a resposta é sim, eles fazem isso semanalmente. E eles 
sabem disso porque podem ouvi-lo. Eles estão ouvindo as 
semelhanças. Não entendemos isso em inglês porque estamos 
lendo traduções. A Bíblia hebraica em Israel Antigo era para ser 
ouvida. Não era para ser lida. Os hebreus não lêem a Escritura, 
eles ouvem a Escritura. 
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Anthony Riveras Jr. :  00:39:20  É por isso que vamos ver mais tarde em Deuteronômio, Moisés 
com seu grande ditado a Israel. Que todos os dias, é verdade, 
"Sh'ma Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Ehad", diz ele. "Ouve, ó 
Israel: o Deus que eu te apresentei, ele é o único". As escrituras 
foram feitas para serem ouvidas. Portanto, você pode ouvir 
estas coisas". Quando as lemos, às vezes não ouvimos e não 
necessariamente ouvimos e não necessariamente estudamos. É 
muito raro você ver o Senhor dizer: "Eu lhe ordeno, portanto, 
que leia as escrituras". 

Hank Smith:  00:40:04  Portanto, parece que estas mulheres não seguem o 
mandamento porque temem a Deus. Mas quando o rei diz: "Por 
que você não o fez", elas quase desprezam os egípcios dizendo: 
"Escute, os hebreus são mais espertos do que os egípcios". Eles 
são mais espertos do que você pensa". Eles são melhores nisto 
do que você pensa". Parece quase uma ligeira para os egípcios. 

Anthony Riveras Jr. :  00:40:24  Sim. Não sei se isto é uma desculpa ou um fato. O que eles não 
dizem é isto: "Faraó ou rei do Egito, nossas irmãs hebraicas 
foram abençoadas com este pacto de Abraão há muito tempo, 
que Deus prometeu que esta nação precisa crescer". Portanto, 
antes mesmo de chegarmos lá, às vezes a criança é entregue, 
nós apenas nos certificamos de que ela seja saudável e 
permaneça viva". 

John Bytheway:  00:40:51  Era isso que eu estava pensando, quando você estava dizendo 
animadamente e comparando isso com Eva cheia de vida, eu 
também pensei: "Ei, isso faz parte do pacto, eles vão ter 
posteridade". E Jacob terá uma posteridade que é enorme". E 
assim, eles são animados assim, talvez. 

Hank Smith:  00:41:06  Sim, eles são inteligentes. 

Anthony Riveras Jr. :  00:41:09  E o rei não tem idéia do que se trata o nascimento. Ele não 
discute realmente com eles. 

Hank Smith:  00:41:14  Isso soava muito como minha esposa falando comigo ali 
mesmo: "Ele acha que sabe o que é o nascimento, mas não 
sabe". 

John Bytheway:  00:41:22  Eu estava lendo em outra tradução da Bíblia, que é a chamada 
Bíblia Viva. E a maneira como ela coloca este versículo: "As 
mulheres hebraicas têm seu bebê tão rapidamente, que não 
conseguimos chegar lá a tempo". Elas não são lentas como as 
mulheres egípcias". Não usamos essa tradução, mas fiquei 
curioso em saber que diz aquela frase: "Elas são entregues 
erradamente as parteiras vêm". 
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Hank Smith:  00:41:48  Sim. Eu li outra tradução, John. Eles disseram: "Elas mesmas são 
quase parteiras, estas mulheres hebraicas". Elas são muito 
habilidosas. 

John Bytheway:  00:41:55  Eles sabem o que estão fazendo. 

Hank Smith:  00:41:55  Sim. 

Anthony Riveras Jr. :  00:41:56  As irmãs lá fora sabem muito mais sobre isso do que nós 
irmãos, mas ... 

Hank Smith:  00:42:00  Sim. Aqui estão três caras falando sobre o parto como nós 
sabemos. 

Anthony Riveras Jr. :  00:42:03  Sim, eu sei. Eu sei. Estou basicamente no lugar do Faraó agora 
mesmo dizendo: "Está bem, o que você disser". 

John Bytheway:  00:42:11  Bem, eu ia lhe perguntar sobre isso porque o Faraó, em vez de 
apenas sair com a cabeça ou qualquer outra coisa, disse: "Por 
que você fez isso?". E eu pensei que sendo o Faraó grande e 
poderoso apenas, se eles não obedecessem aos seus 
mandamentos, eu pensei que ele os puniria totalmente, mas 
em vez disso, ele apenas lhes perguntou: "Por que você está 
fazendo isso?" 

Anthony Riveras Jr. :  00:42:28  Bem, mais uma vez, se a equipararmos à pergunta que Deus fez 
à Eva, há uma conseqüência nas perguntas de Deus à Eva. Ele 
diz a Eva: "Mah zot asit". Ele não pergunta a Adão: "Por que 
você fez isto?". Ele perguntou isso à mulher, o que é tão 
interessante. Esta é uma questão de ação, asit. Ele diz: "Mah zot 
asit". "O que é isso que você está fazendo", o que é uma 
questão de ação. Mas há uma conseqüência. 

Anthony Riveras Jr. :  00:43:01  Ele está dando a ela uma oportunidade de falar e ela fala. Ela 
diz: "Ei, escute, aquela serpente entrou aqui e está dizendo 
meias verdades. De fato, ele está mentindo para mim". Note 
que passamos do versículo 18 para o 19, passamos do rei do 
Egito para o faraó. 

Hank Smith:  00:43:21  Sim. 

Anthony Riveras Jr. :  00:43:22  Agora, é faraó. Agora, faraó é uma palavra egípcia que significa 
uma casa grande. E geralmente se refere à casa do rei ou ao 
palácio, mas Deus também tem uma casa grande que 
chamamos de templo. Está se referindo à grandeza da Casa de 
Deus. Ok. Em hebraico, a palavra templo é a mesma palavra, 
casa grande ou palácio, se preferir. 
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John Bytheway:  00:43:51  Estou pensando nestas casas que você está mencionando, faraó 
a casa grande, o templo é casa grande. E então diz no versículo 
21, "porque as parteiras temiam a Deus, que ele", acho que ele 
quer dizer Deus, "as fez casas". Então, é a mesma palavra ou 
esta casa é como uma família como a Casa de Israel, você vai ser 
próspero em sua posteridade. 

Anthony Riveras Jr. :  00:44:14  É a mesma palavra. Portanto, isto está em contraste com o 
faraó, a casa grande. Ele acha que tem uma casa sustentável. A 
casa também era um representante da família, os reis do Egito 
durante estas dinastias são famílias, pai, filho, pai, filho, pai, 
filho. E assim, a Casa do Faraó significa sua posteridade. Mas na 
verdade, é Deus quem mostra como é uma grande casa 
abençoando estas parteiras com casas para elas, diz. Diz batim, 
casas para elas. E eu acho que se refere à posteridade delas. 

John Bytheway:  00:44:56  Sim. Parece que então no cinema, nós vamos direto para lançar 
as crianças no rio e pulamos, esse era o Plano B do Faraó 
porque as parteiras não fariam o que ele lhes pediu. 

Anthony Riveras Jr. :  00:45:06  É isso mesmo. É isso mesmo. Se ele não pode destruir as 
famílias de Israel por dentro, então ele mesmo vai tomar 
providências. 

Hank Smith:  00:45:17  Ok. Então, este era suposto ser o plano secreto. Este era 
suposto ser o plano não tão público e não funcionou. 

Anthony Riveras Jr. :  00:45:25  É isso mesmo. Isto é o que a serpente está tentando fazer com a 
mulher. Repare, a mulher está sozinha no jardim. O homem não 
está lá. Ele tenta separá-los e separá-los do interior. Certo. O 
plano secreto, se você quiser. Felizmente, estas irmãs, as filhas 
de Eva, são fiéis. Certo. E não comprem isso. 

Anthony Riveras Jr. :  00:45:52  Portanto, aqui, a serpente tem que agir com suas próprias 
mãos: "Então eu destruirei seus filhos". E aqui, o faraó diz a 
mesma coisa. Então, nosso último verso no Capítulo 1 é este. 
João, por favor. 

John Bytheway:  00:46:06  "E o Faraó acusou todo o seu povo, dizendo: 'Todo filho que 
nascer, lançareis no rio, e toda filha salvareis com vida'". 

Anthony Riveras Jr. :  00:46:16  Lá está ele. Aí está o decreto. 

John Bytheway:  00:46:17  Você mencionou que tem alguns eBooks e coisas. Eu adoraria 
ver este lado a lado com o Gênesis. Ou há uma de suas 
publicações que cobre este belo paralelo aqui? 

Exodus 1-6 followHIM Podcast Transcrição Parte 1 Página 20



Anthony Riveras Jr. :  00:46:29  Há um casal no meu site. É para isto que eu uso o site 
HebrewBible.Info é para postar algumas destas coisas para que 
as pessoas que estão estudando isto possam usar isto como um 
recurso porque nem sempre temos tempo na doutrina do 
Evangelho ou mesmo em outros lugares para realmente entrar 
neste tipo de coisas. Portanto, eu uso isso como um tipo de 
recurso de biblioteca onde as pessoas podem ter acesso a isso. 

John Bytheway:  00:46:56  Não apenas aumenta meu testemunho da história ou dos 
personagens, mas aumenta meu testemunho das antigas 
escrituras. Isto não é aleatório. Não se trata apenas de palavras. 
Isto não é apenas alguém que relata, isto é elaborado. Isto é 
revelação. Para ter esse paralelo tão próximo à história da 
criação, eu não sabia que estaria recebendo isso hoje. Portanto, 
obrigado. 

Anthony Riveras Jr. :  00:47:18  Portanto, aqui temos o decreto do Faraó, os filhos devem 
morrer, os filhos infantis devem morrer. E ele não o diz apenas 
aos seus guardas, ele o diz a todo o seu povo. 

John Bytheway:  00:47:31  Sim. 

Anthony Riveras Jr. :  00:47:33  Este é um prenúncio onde os filhos são ordenados a serem 
abatidos, um tipo de tiro contra Moisés. 

Hank Smith:  00:47:41  Mateus vai usar esta história para apresentar Cristo como outro 
Moisés, outro Redentor, como outro Libertador. 

Anthony Riveras Jr. :  00:47:49  O capítulo 2 se concentra agora, agora vamos nos concentrar 
em uma família. Então, vamos fazer isso. E no Capítulo 2:1, 
somos apresentados a esta família. Vamos ver o que ela diz. 

Hank Smith:  00:48:05  "E lá foi um homem da casa de Levi, e levou para esposa uma 
filha de Levi". 

Anthony Riveras Jr. :  00:48:10  Há essa palavra novamente, "filha de Levi". Este é um motivo, 
filha. Eles continuam repetindo esta palavra. Então, quando 
estou lendo o texto em hebraico, penso muitas vezes: por que 
eles continuam a dizer essa palavra? Moisés está escrevendo 
isto? Por que ele continua a usar filha e não uma mulher? 
Porque eles dizem, um homem da casa de Levi diz, Levi em 
hebraico ou Levi dizemos em inglês. Diz um homem. Mas depois 
diz que ele levou uma filha de Levi porque, lembre-se, o verso 
antes do final do capítulo 1, eles terminaram com a filha. 

Hank Smith:  00:48:46  Sim, "a filha que salvareis com vida". 
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Anthony Riveras Jr. :  00:48:49  Isso mesmo. E agora no Capítulo 2, eles estão começando com a 
filha. Aqui está uma dessas filhas que foi salva viva. 

Hank Smith:  00:48:57  É quase como se o Faraó tivesse selado seu próprio destino 
salvando aquelas filhas. 

Anthony Riveras Jr. :  00:49:02  Sim, porque aqui está ela, esta filha de Levi que vai trazer o 
libertador, o salvador de Israel. Ela é tão boa. Aprendemos mais 
tarde qual é o nome dela. Verso 2, não há dúvida de que Moisés 
quer aqui a conexão de criação. 

John Bytheway:  00:49:25  "E a mulher concebeu, e deu à luz um filho: e quando ela o viu 
que era uma boa criança, escondeu-o três meses". 

Anthony Riveras Jr. :  00:49:32  Nós lemos isso o tempo todo e soa: "Certo. Muito bem, entendi. 
Vamos continuar". Você notou ... 

John Bytheway:  00:49:36  Sim. 

Anthony Riveras Jr. :  00:49:36  Você notou ... 

John Bytheway:  00:49:38  Vi que era bom. 

Anthony Riveras Jr. :  00:49:40  Isto é quase palavra por palavra o que Deus diz em Gênesis 
Capítulo 1:4 quando diz: "E Deus viu a luz que era boa". O 
hebraico diz: "Watere oto kiy-tov". E Deus diz em hebraico em 
Gênesis 1:4, ele diz, "Wayar", o mesmo verbo, "Elohim ha'or", a 
luz, "kiy-tov", que era bom. É a mesma palavra. É a mesma 
frase. 

Anthony Riveras Jr. :  00:50:14  Então, aqui, estamos recebendo outro. Com a nova criação 
deste filho, estamos ligando-o diretamente a Deus e à criação. 

Hank Smith:  00:50:25  Sim, essa é a idéia de que Deus fez isso. Deus viu que isto era 
bom. Aí vem o plano de Deus. Deus está se inserindo na 
história. 

Anthony Riveras Jr. :  00:50:34  É verdade, através da filha, que ela está agindo como Deus 
como um criador. 

Hank Smith:  00:50:41  Isso chega até no inglês: "Ela viu que ele era bom". 

Anthony Riveras Jr. :  00:50:44  Sublinhe isso e deve haver uma nota de rodapé abaixo. Eu não 
sei se há. Deve haver uma nota de rodapé que diga: "Gênesis 
Capítulo 1:4". 

John Bytheway:  00:50:52  Agora há. 
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Anthony Riveras Jr. :  00:50:52  E então, verso 3, verso 3 é aquele famoso evento. É aqui que o 
filme começa. 

John Bytheway:  00:51:01  "E quando ela não podia mais escondê-lo, tomou para ele uma 
arca de juncos, manchou-a com baba e com breu, e colocou a 
criança nela; e colocou-a nas bandeiras junto à beira do rio". 

Anthony Riveras Jr. :  00:51:14  Essa é uma maneira elegante de dizer que ela o colocou em 
algum tipo de recipiente do tipo cesta. Em hebraico, é um 
pouco mais específico sobre como ele é feito. Mas a tradução lá 
está no ponto. Eles chamam o pequeno recipiente de uma arca. 

Hank Smith:  00:51:30  Tem que haver um pouco de prestígio de volta ao Gênesis lá, 
certo? 

Anthony Riveras Jr. :  00:51:33  Sim. 

John Bytheway:  00:51:33  Essa coisa de salvar. 

Anthony Riveras Jr. :  00:51:36  É uma embarcação de salvamento, certo? 

Hank Smith:  00:51:39  Sim. 

Anthony Riveras Jr. :  00:51:39  É a mesma palavra da arca de Noé, teva, exceto que a teva ou 
arca de Noé era esta coisa enorme que estava salvando todas as 
criações de Deus, certo? O dilúvio é apenas uma inversão da 
criação. São as mesmas palavras que a criação, mas é uma 
inversão. Lembre-se, na criação, Deus separa as águas por cima 
e por baixo. O dilúvio são as janelas abertas e os tampões 
desligados. E toda a água, a água primordial volta a entrar e 
depois volta a sair, e nós temos esta nova criação. 

Anthony Riveras Jr. :  00:52:16  A única coisa que sobrevive é a teva, a arca. E lembre-se, uma 
arca é uma embarcação interessante. Ela não tem direção, não 
tem leme. E os planos que Deus deu a Noé, vai com o fluxo, 
certo? Para onde quer que esteja sendo conduzida, Deus a guia. 

Hank Smith:  00:52:34  Há muito livro de Éter lá, também. 

Anthony Riveras Jr. :  00:52:37  Deus está guiando estas embarcações. Ele não tem direção, o 
bebê não vai dirigi-lo. Mas Deus o guia rio abaixo até onde ele 
precisa ir. Nós conhecemos a história, certo? 

John Bytheway:  00:52:49  "E a filha do faraó desceu para se lavar no rio; e suas donzelas 
caminharam ao lado do rio; e quando ela viu a arca entre as 
bandeiras, ela mandou sua donzela buscá-la". 
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Anthony Riveras Jr. :  00:53:00  Lá está a palavra arca novamente. Ela vê a teva. Agora temos a 
filha do faraó e temos a arca. Temos as donzelas dela. Em 
hebraico, é naarot que é a mulher jovem. Portanto, todas estas 
são fêmeas que estão moldando o progresso deste plano. Isso 
não é interessante? E aqui, ela pega a arca e diz algo 
interessante no versículo 6. 

Hank Smith:  00:53:32  "E quando ela a abriu, viu a criança: e eis que a criança chorou. 
E ela teve compaixão dele e disse: "Esta é uma das crianças dos 
hebreus". 

Anthony Riveras Jr. :  00:53:41  Poderia ser traduzido, "Este é um dos meninos hebreus", 
provavelmente conhece o decreto de seu pai. 

Hank Smith:  00:53:50  Certo. Ele disse a todas as pessoas. 

Anthony Riveras Jr. :  00:53:52  Ele disse a todo o povo. E aqui, ela está dizendo: "Este é um dos 
rapazes hebreus". Mais tarde, ficamos sabendo que ela tem a 
irmã de Moisés que está assistindo a tudo isso. E a irmã de 
Moisés se aproxima da filha do Faraó e diz: "A criança está 
chorando porque provavelmente está com fome e precisa ser 
alimentada". Então, a irmã faz um arranjo para trazer a mãe de 
Moisés para cuidar dele. 

Anthony Riveras Jr. :  00:54:26  E então, no versículo 10, passaram vários anos ou meses e aqui, 
a mãe de Moisés e a família de Moisés, ela o traz de volta para a 
filha do Faraó. Imagine estes dois pais, esta família, esta família 
hebraica tem que tomar estas decisões, situações e decisões de 
vida e de morte, a salvação desta criança. E aqui, para salvá-lo, a 
mãe o traz de volta para a filha do faraó. Este é um tempo 
realmente precioso. 

Anthony Riveras Jr. :  00:55:03  No versículo 10, aprendemos qual é o seu nome. Agora, lembre-
se, o pergaminho é chamado Shemot, os nomes. Isto vai ser 
importante. 

John Bytheway:  00:55:14  "E a criança cresceu, e ela o trouxe à filha do faraó, e ele se 
tornou seu filho. E ela chamou-o Moisés; e disse: 'Porque eu o 
tirei da água'". 

Anthony Riveras Jr. :  00:55:24  Ok. Em hebraico, diz que ela chamou seu nome Mosheh em 
hebraico. Ela chamou seu nome Mosheh porque ela o tirou da 
água. Agora, a palavra para tirar da água é a mesma palavra, 
mashah. Então, ela diz: "Eu o chamei de Mosheh porque 
mashah, eu o tirei da água". Agora, essa é a perspectiva 
hebraica porque o conhecemos como Moisés, não como 
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Mosheh. No mundo cristão ou na Bíblia inglesa, eles o 
traduziram Moisés, não Mosheh, o que é interessante. 

Anthony Riveras Jr. :  00:56:01  Agora, onde estamos conseguindo esse nome? Os filhos do 
faraó, especialmente os reis, tiveram que nascer de um certo 
deus para serem o filho de deus. Portanto, vocês têm deuses 
diferentes. Vocês têm o deus Tut, o deus Amun, o deus Ra. 
Então, eles dariam aos reis o nome desses deuses, gerado de 
Ra, Ra-Moses. Moisés significa gerado de. Tut-Moses, gerado de 
Tut, o deus Tut. Ah-Moses, gerou de Amun. Então, Moisés 
significa gerado de. 

Anthony Riveras Jr. :  00:56:41  E assim, os reis egípcios têm todos esses filhos de Deus, Ra-
Moses, Tut-Moses, Ah-Moses, Ka-Moses e assim por diante. 
Eles não sabem de onde este veio. Então, em vez de dizer que 
ele foi gerado por um deus, a filha do Faraó, um egípcio acabou 
de chamá-lo Moisés, gerado de um ponto de interrogação. Ele é 
o bebê do Nilo, o bebê misterioso. 

Hank Smith:  00:57:06  Iniciado o ponto de interrogação, eu gosto disso. 

Anthony Riveras Jr. :  00:57:07  Ponto de interrogação, Moisés. E é aí que estamos obtendo a 
versão em inglês. Moisés é do egípcio e não do hebreu. Mas os 
judeus de hoje, todos conhecem Mosheh. Eles não o chamam 
de Moisés, eles o chamam de Mosheh o dia inteiro. 

John Bytheway:  00:57:23  Adoro que você esteja falando sobre isso porque já tinha ouvido 
isso antes. E isso só mudou Moisés Capítulo 1 para mim, onde o 
Senhor repete três vezes: "Tu és meu filho", porque seu nome 
implica filho de ninguém, tirado da água, eu acho. E fazer o 
Senhor dizer: "Você não é Ra-Moses, você é meu filho, você não 
é filho de Ra", que é exatamente como ele o repete. 

John Bytheway:  00:57:52  E então, aparece Satanás e Filho do Homem, mas essa idéia de 
identidade é ... E ele aprende que de Deus no capítulo 1 de 
Moisés torna esta parte da história realmente maravilhosa. 

Anthony Riveras Jr. :  00:58:04  Tão bom. Agora, lembre-se, Moisés cresce nesta casa egípcia, a 
casa da filha do faraó e do faraó. E ele está inundado com a 
cultura egípcia. Então, ele está cercado por todas essas Ra-
Moses, Tut-Moses, Ka-Moses e assim por diante. É por isso que 
na montanha, quando ele está descobrindo quem ele realmente 
é, é por isso que o que você está dizendo, João, no livro de 
Moisés, é tão significativo. 

Hank Smith:  00:58:35  Sim, ele vai ter que desaprender algumas coisas. 
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Anthony Riveras Jr. :  00:58:38  Ele tem que desaprender tudo. Você vê como podemos 
relacionar isto a nós mesmos. Às vezes, viemos de origens ou 
famílias que têm que tomar decisões difíceis que estão vivendo 
em tempos que são desafiadores. E às vezes sentimos que 
estamos sendo enviados para o Nilo. 

Hank Smith:  00:59:02  Não podemos dirigir. 

Anthony Riveras Jr. :  00:59:03  Aleatoriamente, não podemos dirigir e acabamos em algum 
lugar. 

Hank Smith:  00:59:06  Eu me encontro em negação o tempo todo. 

Anthony Riveras Jr. :  00:59:11  Eu estava esperando. Eu estava esperando que alguém fizesse 
isso... 

John Bytheway:  00:59:15  E fugindo deste esquema de pirâmide. Sim. 

Anthony Riveras Jr. :  00:59:18  Aí está. Aí está. Às vezes é assim e crescemos em uma cultura 
que pode não estar nos dizendo exatamente quem somos. Algo 
precisa acontecer. E Deus geralmente está, é claro, observando 
e oficiando sobre cada uma de nossas vidas. Algo precisa 
acontecer onde precisamos ser levados a esta descoberta de 
quem realmente somos. E isto é o que vai acontecer a seguir 
com Mosheh. E rapidamente o levará a deixar o Egito. 

Anthony Riveras Jr. :  00:59:52  No versículo 11, imediatamente no versículo seguinte, diz que 
Moisés cresce e começa a testemunhar esta desigualdade entre 
os hebreus e os egípcios. John, você pode ler o versículo 11? 

John Bytheway:  01:00:06  Certo. Verso 11 do Êxodo 2. "E aconteceu naqueles dias, 
quando Moisés era adulto, que ele foi ter com seus irmãos, e 
olhou para os fardos deles; e ele espiou um egípcio ferindo um 
hebreu, um de seus irmãos". 

Anthony Riveras Jr. :  01:00:21  Você percebe esta palavra irmãos agora? 

John Bytheway:  01:00:24  Sim. E eu sempre quis saber, no cinema, é como se ele o tivesse 
descoberto. Ele não sabia. Será que ele sabia, ao crescer, que 
era hebreu? 

Hank Smith:  01:00:34  Não há como saber, não é mesmo? 

Anthony Riveras Jr. :  01:00:35  Não parece que ele saiba neste momento porque, lembre-se, 
aprendemos com outros escritos como Josephus. Josefo expõe, 
o historiador judeu expõe um pouco sobre a história. E ele nos 
diz que o Faraó envia Moisés em todos os tipos de outras 
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missões. Ele é um grande líder militar. Ele é um general. Ele é 
um grande guerreiro, diz ele. E ele está distraído. Ele está indo 
na direção oposta de onde deveria estar indo. Certo. Esse é o 
plano do Faraó para Ele. 

Anthony Riveras Jr. :  01:01:09  O plano de Deus é um pouco diferente. Em algum momento, 
parece que ele está percebendo que não é egípcio. "Sabe de 
uma coisa? Estou realmente cansado das pessoas me chamando 
de Moisés, gerado de ninguém. Por que eu sou tão diferente de 
Ra-Moses ali, meu irmão e Tut-Moses ali, o grande rei de lá? Por 
que eu sou diferente?" E eu acho que o Senhor o está 
provocando. Ele está preparando-o para esta grande descoberta 
de quem ele realmente é. Está bem. 

Anthony Riveras Jr. :  01:01:41  Então, ele tem um bom senso. E no texto, diz que ele chama os 
egípcios de seus irmãos. E ele começa a chamar os hebreus de 
seus irmãos, o que é curioso. Parece que ele está começando a 
entender. Mas ele nota que o egípcio está vencendo o hebraico, 
diz o texto. Agora, estas palavras vão começar a ser 
importantes. Então, esta palavra é que ele está vencendo. No 
verso seguinte, é quando Moisés olha em volta. 

John Bytheway:  01:02:12  Eu gosto disto. "E ele olhou para este e para aquele lado, e 
quando viu que não havia homem, matou o egípcio e o 
escondeu na areia". 

Anthony Riveras Jr. :  01:02:20  Temos a conotação de que Moisés está zangado ou chateado. 
Ele está matando esse cara. Bem, diz em hebraico, ele usa uma 
palavra específica porque há palavras específicas para matar. Há 
várias palavras. E elas são usadas especificamente em todo o 
livro do Êxodo e no Gênesis para dizer que tipo de morte se 
trata. Aqui, ele diz que Moisés atingiu o egípcio. Não diz que ele 
o matou. Não creio que ele esteja tentando matar este egípcio. 
Acho que ele está tentando tirá-lo desse hebreu. 

Hank Smith:  01:02:57  Ele está tentando dizer: "Afaste-se". 

Anthony Riveras Jr. :  01:02:59  Diz que ele o atingiu. Então, eu traduziria: "Ele bateu no 
egípcio". Então ele percebia: "Ops, esqueci que sou muito bom 
nas coisas impressionantes". 

John Bytheway:  01:03:10  Eu não conheço minha própria força. 

Anthony Riveras Jr. :  01:03:12  Eu matei o cara. Isso mesmo. Então, ele o enterra na areia, diz 
ele. 

Hank Smith:  01:03:16  Então, quase como se fosse um acidente. 
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Anthony Riveras Jr. :  01:03:19  Quase. É apenas uma palavra interessante. Por que eles não 
estão usando a palavra para matar? 

John Bytheway:  01:03:24  Porque essa não era sua intenção. 

Anthony Riveras Jr. :  01:03:27  Eu acho que sim. Isso é o que estou recebendo. Agora, lembre-
se, no jardim ou apenas fora da cena do jardim, no capítulo 4 do 
Gênesis. Lembre-se, Caim, ele não faz esta palavra. Eles não 
dizem que ele fez esta palavra, naka. Naka, diz ele, para Abel. A 
palavra que eles usaram para Caim é esta palavra, harag. Harag 
não significa apenas matar, significa matar. Não é a palavra para 
matar. 

Anthony Riveras Jr. :  01:03:58  Por exemplo, mais tarde nos 10 Mandamentos que veremos no 
próximo episódio, essa é uma palavra diferente. Isso é ratzach. 
Ratzach significa assassinar alguém. Harag significa massacrar 
alguém. Certo. É o que se faz a um animal. Foi isso que Caim fez 
com Abel. Não é isso que Moisés está fazendo com o egípcio. E 
não é a palavra ratzach que diz: "Não matarás", também não é 
essa palavra. 

Anthony Riveras Jr. :  01:04:28  Então, algumas pessoas poderiam pensar: "Bem, Moisés, havia 
o 10 Mandamento que está por vir que diz: 'Não matarás', e 
Moisés está matando". Como você justifica isto?" Bem, o 
hebraico já o justificava. Diz que não é a mesma coisa, é uma 
palavra diferente. Agora, o que acontece que é curioso no 
versículo 14, Moisés vem sobre alguns outros hebreus. E o 
hebreu diz: "Ha, está ali o cara que matou o egípcio". 

Anthony Riveras Jr. :  01:04:56  Agora, a palavra que eles usaram ali é harag. A percepção dos 
hebreus em relação a este egípcio é que ele massacrou aquele 
cara. É muito ruim. Mas ele não o fez porque essa não é a 
palavra que eles usam. É naka. Então, isto pode ser semântica. 
Mas eu sei que o hebraico é muito específico nas palavras que 
eles estão usando. Então, é por isso que Moisés fica nervoso e 
diz: "Estes caras vão começar a espalhar a palavra que eu matei 
este egípcio". E com certeza, isso acontece. E eles estão usando 
a palavra harag. O Faraó descobre sobre isso, ele ouve. 

Hank Smith:  01:05:31  "Agora, quando o Faraó ouviu esta coisa, ele procurou matar 
Moisés. Mas Moisés fugiu da face do faraó e habitou na terra de 
Midian: e sentou-se junto a um poço". 

Anthony Riveras Jr. :  01:05:41  Okay. Agora, a palavra que diz para o faraó, o que o faraó vai 
fazer a Moisés é harag. É a mesma palavra que eles estão 
acusando Moisés. É a mesma palavra que Caim faz a Abel. É o 
que o Faraó vai fazer a Moisés. 
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Hank Smith:  01:06:01  Essa é a intenção dele, ok. 

Anthony Riveras Jr. :  01:06:03  Essa é sua intenção. Ele não vai jogá-lo na cadeia. Ele não vai 
espancá-lo. Ele não vai cortar a mão dele. Ele não vai bani-lo. 
Ele vai massacrá-lo. Moisés fugiu, diz literalmente de diante da 
face do Faraó, diz ele. E ele habitou na terra de Midian. Então, 
aqui estamos nós. A jornada de descoberta de Moisés já 
começou. 

Hank Smith:  01:06:35  Por favor, junte-se a nós para a Parte 2 deste podcast. 
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John Bytheway:  00:02 Bem-vindo à parte dois do podcast desta semana. 

Anthony Riveras Jr. :  00:07 Ser conduzido em direção ao leste, em direção a Deus. Não 
pode subir o Nilo, porque se ele sobe o Nilo, que é fértil e você 
pode sobreviver, são os egípcios que dirigem tudo. Não podem 
ir para o norte do mar e para Canaã. Ele não pode nem mesmo 
ir no mar Mediterrâneo, porque os egípcios têm tudo isso 
coberto. O único lugar para onde ele pode ir é o deserto, 
porque ninguém está lá fora, e isso é Midian. O Midian está 
sendo preparado. Há duas histórias em andamento. Há uma, 
Abraão, Isaac e a família de Jacob e Jacob. E depois, de dentro 
de Canaã para o Egito. Há outra linha da história de Abraão 
seguindo um caminho à parte, preparando o caminho para a 
vinda deste Moisés. 

Hank Smith:  00:56 Entregador. 

Anthony Riveras Jr. :  00:58 Os descendentes de Midian são os descendentes de Abraão de 
sua terceira esposa, Keturah, e aqui Moisés termina ali. Ele 
acaba ao lado de um poço. Jesus usa o poço para alguns de seus 
melhores ensinamentos, certo? 

John Bytheway: 01:14 A mulher no poço. 

Anthony Riveras Jr. : 01:15 A mulher samaritana, que é estrangeira, no poço de Jacob, o 
que ele lhe ensina? 

Hank Smith:  01:23 John capítulo quatro. 

John Bytheway: 01:24 Água viva. 

Anthony Riveras Jr. : 01:25 John capítulo quatro. 

Hank Smith:  01:26 Água viva. 

Anthony Riveras Jr. : 01:27 A água viva. Agora, Moisés acabou de vir de onde? Ele acabou 
de atravessar o deserto porque Midian está no lado leste do 
Mar Vermelho. Fica no lado leste do Sinai. 
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Hank Smith:  01:41  Ele tem um longo caminho. 

Anthony Riveras Jr. :  01:42  Ele perambula sozinho por um longo caminho e acaba ao lado 
de um poço. 

Hank Smith:  01:51  Sim, o que ele provavelmente precisa desesperadamente neste 
momento. 

Anthony Riveras Jr. :  01:53  Sim. Ele precisa desesperadamente desta água viva, certo? Não 
só vai mantê-lo vivo fisicamente, mas esperar, a quem pertence 
este poço. Ele pertence ao sacerdote do Deus da montanha, o 
sacerdote de Midian. Vamos olhar para isso. No versículo 16, 
somos apresentados a outra família. Agora, esta não é uma 
família israelita. Esta é uma família midianita. 

John Bytheway:  02:23  Mas é uma família Abraham. 

Anthony Riveras Jr. :  02:25  Ambos são parentes de Abraão, certo? 

John Bytheway:  02:27  Sim. 

Anthony Riveras Jr. :  02:27  Moisés é parente de Abraão e Midian é parente de Abraão. 
Vamos ler este aqui, versículo 16, João, por favor. 

John Bytheway:  02:35  "Agora o padre de Midian tinha sete filhas e elas vinham e 
bebiam água e enchiam os bebedouros para regar o rebanho de 
seu pai". 

Anthony Riveras Jr. :  02:42  Você notou algumas palavras que estão se repetindo? 

Hank Smith:  02:44  As filhas. 

Anthony Riveras Jr. :  02:45  As filhas. Também ficamos sabendo que o padre de Midian, 
então agora finalmente estamos de volta ao sacerdócio. É um 
verdadeiro sacerdócio. 

John Bytheway:  02:58  Ele é um descendente de Abraão. 

Anthony Riveras Jr. :  03:00  Com verdadeira autoridade do Sacerdócio de Melquisedeque. 
Agora, aprendemos isso com Doctrine and Covenants, seção 84. 
O Senhor revela a linha de Moisés, a linha de Melquisedeque de 
Moisés, deste sacerdote e de seus predecessores. Em meu site, 
tenho um artigo que escrevi, um ebook, na verdade vem de 
uma apresentação que fiz em um dos Simpósios de Sperry que 
foi publicado neste livro chamado Vozes dos Profetas do Antigo 
Testamento. Apresentei minha pesquisa sobre Jethro e sua 
linhagem do sacerdócio. 
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Anthony Riveras Jr. :  03:37  O primeiro capítulo é chamado de Remanescentes Recolhidos 
Preenchidos. Não é um grande título? Por Elder Russell M. 
Nelson. O capítulo dois é Jethro, o Profeta e Sacerdote de 
Midian. Aqui, vemos finalmente o padre Melquisedeque 
autoritário, e Moisés está agora à sua porta. 

Hank Smith:  04:07  Isto é como um maravilhoso jogo de xadrez. O Senhor está 
reunindo estas peças. 

Anthony Riveras Jr. :  04:10  Nós aprendemos algo. Ele é um padre com sacerdócio. Ele tem 
sete filhas e elas vieram para tirar água e encheram os 
bebedouros para regar o rebanho de seu pai. Ouvimos todo tipo 
de coisas, padre, pai com um rebanho. Este sacerdote sabe de 
alguma coisa e tem coisas que Moisés vai precisar. 

Hank Smith:  04:37  Ele vai ser um grande mentor. 

Anthony Riveras Jr. :  04:39  Ele é um daqueles pais sortudos, como eu, que só tem filhas. 
Quando você só tem filhas, você aprende que algumas coisas. 
Você aprende que elas são muito capazes. Lembro-me que eu 
treinava os times de futebol de minhas filhas. E me lembro que 
nas reuniões do sacerdócio, às vezes na igreja, os irmãos diziam: 
"Sabe de uma coisa, irmão Rivera? Lamento muito que você não 
tenha filhos". E eu dizia: "Ei, irmão, vou lhe dizer uma coisa, 
encontre-se comigo no campo e eu colocarei minhas filhas 
contra seus filhos em um jogo de futebol a qualquer momento". 
Eles nunca me aceitaram. 

Anthony Riveras Jr. :  05:20  Mas, aqui, parece que Jethro é abençoado com sete filhas 
maravilhosas, fortes e capazes. No versículo 17, muito rápido, 
diz aqui que aqui vêm os maus da fita. Estes pastores renegados 
que estavam tentando roubar o rebanho. 

Hank Smith:  05:38  "E os pastores vieram e os expulsaram. Mas Moisés ficou de pé 
e os ajudou e regou seu rebanho". 

Anthony Riveras Jr. :  05:45  Ele diz: "E Moisés se levantou", mas depois usa outro verbo e 
faz uma pausa no texto hebraico. Diz: "vayoshian". Agora, esta 
palavra significa salvar ou entregar. Ele já tem estes instintos de 
salvar. Agora, o que também é interessante aqui neste verbo é a 
mesma palavra ou palavra raiz, Yeshua, que o anjo diz a José e 
Maria. "Você vai dar o nome de seu filho Yeshua". Em inglês, 
nós dizemos Jesus. Em hebraico, o anjo diz a ambos: "Você vai 
nomear este filho que será o filho de Deus, Yeshua". É a palavra. 
Yeshua é um substantivo. Significa salvador ou salvação. Isaías o 
usa o tempo todo. De fato, seu nome, Isaías é esta palavra. 
Yesha 'yahu. Yesha 'yahu em hebraico é Isaías. 
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John Bytheway:  06:57  Em inglês, acho que diz no dicionário bíblico: "O Senhor é a 
salvação". A mesma coisa? 

Anthony Riveras Jr. :  07:02  Isso mesmo. Sim. 

John Bytheway:  07:03  E eu sempre adorei isso porque em O Livro de Mórmon, quando 
Abinadi diz: "O que você está ensinando a essas pessoas"? E 
eles disseram: "A lei de Moisés". E ele disse: "Por que você não 
fica com ela?" E então, ele cita a lei de Moisés e sua espécie, ele 
diz: "Se você ensina a lei de Moisés, guarde-a". Mas a salvação 
vem em Cristo, ou o Senhor é a salvação". E então, ele cita Isaías 
53. E o nome de Isaías significa que o Senhor é a salvação. 
Sempre pensei: "Oh, isso é um pouco elegante, a maneira que é 
colocado lá". Porque o nome de Isaías indica sua missão de 
ensinar que o Senhor é a salvação. 

Anthony Riveras Jr. :  07:37  Esta é uma prefiguração aqui. Moisés salvando as filhas de 
Jetro, entregando-as, salvando, está preparando-o. Ele está no 
caminho certo. Ele está pronto. Ele está pronto agora para ser 
um libertador. Mas ele tem que aprender o que isso realmente 
significa. Ele ainda não sabe. 

Hank Smith:  07:59  Jethro diz a suas filhas: "Por que você voltou tão rápido?" Eu 
gosto disso. 

Anthony Riveras Jr. :  08:05  Dizem: "Um egípcio nos resgatou". 

Hank Smith:  08:11  E eu gosto que Jethro diga: "Bem, você o convidou para jantar?" 

Anthony Riveras Jr. :  08:15  Sim. 

Hank Smith:  08:15  "Onde ele está? Você o deixou lá?" 

Anthony Riveras Jr. :  08:18  Sim. 

John Bytheway:  08:19  Esta é outra pergunta que eu tinha: os midianitas tinham sua 
própria língua? 

Anthony Riveras Jr. :  08:23  Sim, eles teriam sua própria linguagem única. Ok, eu acho que é 
aqui que Reuel está entrando. Este parece ser um nome de clã 
midianita para Jethro que eles conhecem. Havia um ancestral 
chamado Reuel entre a linhagem Midianita. Sim, eles teriam sua 
própria língua, uma língua semítica. O que chamamos de língua 
noroeste jordaniana ou transjordaniana. Eles estão na parte 
sudoeste do que sabemos hoje é que a Jordânia era Midianita. E 
a parte noroeste da Arábia, esses lugares maravilhosamente 
desérticos, mas parece que sua crença, pelo menos entre Jethro 
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e sua família, foi passada de Abraão. Parece que eles conhecem 
este Deus. Ele é o Deus de Abraão. E soubemos disso mais 
tarde, quando Deus se apresenta a Moisés. 

Anthony Riveras Jr. :  09:26  E parece que Jethro é uma daquelas pessoas muito hospitaleiras 
e tradicionais em forma de pessoa. Muito parecido com Abraão. 
Ele pergunta a suas filhas: "Bem, você o deixou lá fora?". Você 
sabe? Vamos, meninas... 

Hank Smith:  09:41  Traga-o de volta. 

Anthony Riveras Jr. :  09:41  "Traga-o até aqui para que possamos partir o pão com ele". 

Hank Smith:  09:45  Coma pão, sim. 

Anthony Riveras Jr. :  09:46  Coma pão. Diz que Moisés, ele decide ficar. Moisés decide 
casar-se com a filha de Jethro, Zipporah. Há outro nome que 
precisamos saber, Zipporah. A família de Moisés começa em 
Midian. Ele tem agora uma nova família. Ele tem agora um 
sogro midianita, Jethro, que ainda é o padre, a autoridade 
presidente Melquisedeque. Ele tem sua esposa, Zipporah, e eles 
têm dois filhos. Gershom, é o primeiro filho de Moisés. E depois, 
ele tem, Eliezer. Ger é um peregrino ou estrangeiro. Ele está 
refletindo sobre Moisés. Ele pensa: "Estou bem aqui, no meio 
do nada". Eu sou um estranho aqui. Estou tentando saber quem 
eu deveria ser". E assim, ele nomeia seu filho, um estranho ali, 
Gershom ou Gersham. 

Anthony Riveras Jr. :  10:39  Ele tem outro filho, Eliezer, meu Deus é um ajudante. Porque, 
nos próximos versículos, Deus vai continuar repetindo a Moisés. 
Toda vez que ele chama Moisés para esta grande missão de 
libertação, ele é chamado para a missão egípcia de Memphis. E 
Moisés continua dizendo: "Você não me quer". Eu não posso 
voltar atrás. Eu não sei se posso fazer isso. Eu não, eu não sou 
qualificado". E então, ele finalmente diz: "Basta mandar outra 
pessoa". Toda vez que ele diz isso, ele continua dizendo a 
Moisés: "Eu te ajudarei". Eu estarei com você", então ele 
nomeia seu segundo filho, Eliezer, meu Deus é um ajudante. Ele 
vai nos ajudar. 

Anthony Riveras Jr. :  11:25  Eu adoro quando Deus diz a Moisés: "Eu estarei contigo". Eu sei 
que é assustador. Eu sei que vai ser difícil. Eu sei que estou 
pedindo a você que faça o impossível. Sei que você pensa que 
não pode fazê-lo, mas eu estarei com você". Devemos todos 
escrevê-lo hoje. Coloque-o em seu post-it ou em qualquer lugar 
e coloque-o bem na sua frente para que você veja isso todos os 
dias. 
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John Bytheway:  11:51  Deus não disse: "Não, você é ótimo". Você é fantástico. Você vai 
se sair muito bem". Ele apenas disse: "Eu estarei com você". 
Mas eu amo essa é a promessa na mesa sacramental, você pode 
sempre ter o espírito dele para estar com você. 

Anthony Riveras Jr. :  12:03  Eu sei que você não é um bom orador. Eu sei disso. Eu sei que é 
difícil. Eu sei estas coisas. Confie em mim. Eu sei. Tenho 
preparado você para isso, mas vamos fazer isso juntos. No final 
do capítulo dois, é aqui que a palavra para Deus começa a 
aparecer uma e outra vez. Agora, a palavra para Deus que 
continua aparecendo é esta palavra, Elohim. O nome ainda não 
é falado. Eles continuam usando o termo Elohim, Elohim, 
Elohim. No versículo 24, vamos fazer uma leitura lá. 

John Bytheway:  12:38  "E Deus ouviu seus gemidos. E Deus lembrou-se de sua aliança 
com Abraão, com Isaac e com Jacó". 

Anthony Riveras Jr. :  12:44  Lá está ele. Ele ouviu e se lembrou. Isso nos liga de volta ao 
Gênesis. 

Hank Smith:  12:51  E isto é lindo, ele já tem um plano em andamento. Pense nisso 
dentro de nossas próprias vidas. Diz-se uma oração e Deus já 
tem um plano em vigor há muito tempo, já está preparando 
Moisés. No momento em que a oração é dita, "Na verdade, 
tenho uma resposta para você". Já a tenho preparado há 
bastante tempo..: 

Anthony Riveras Jr. :  13:12  Isso mesmo. Deus conhece este plano. E Ele faz estes 
preparativos, mas às vezes leva tempo para nos colocar na 
posição em que estamos prontos para engajá-los, para 
descobrir por que e o que precisamos fazer. É aqui que Moisés 
está agora mesmo. E ele preparou José. Diz novamente no 
versículo 25: "E Deus viu, ou ele olhou para os filhos de Israel". 
Elohim conhecia-os. Em hebraico, diz: "Elohim viu os filhos de 
Israel e Elohim conhecia-os", diz. É isso que diz sua tradução? 

Hank Smith:  13:55  Não, diz ele, e Deus tinha respeito a eles. 

John Bytheway:  13:59  O que é interessante porque Deus diz: "Ele não respeita as 
pessoas". E aqui diz: "Ele tem respeito a elas". E assim, acho que 
é por isso que eles queriam fazer esta nota de rodapé, nota de 
rodapé 25A, "Deus sabia". Em outras palavras, ele era 
conhecedor delas. 

Anthony Riveras Jr. :  14:14  Ao passarmos agora para o capítulo três do Êxodo. Está bem? 
Vamos ter uma visão de sua vida aqui no capítulo um, porque 
ele passa décadas em Midian. Ele está sendo treinado. Ele está 
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sendo mentorado e está na hora de seu chamado para a missão 
e sua introdução a Deus. Vamos dar uma olhada no versículo 
um. O versículo um é muito revelador, capítulo três. 

John Bytheway:  14:42  "Agora, Moisés guardava o rebanho de Jetro, seu sogro, o 
sacerdote de Midian. E levou o rebanho para o fundo do 
deserto e veio para a montanha de Deus, até Horeb". 

Anthony Riveras Jr. :  14:53  Eles sabem. Jethro sabe de onde veio Moisés. Mas veja como 
ele o coloca para trabalhar.  

Anthony Riveras Jr. :  15:00  Ele não o coloca para trabalhar como diplomata da fortuna do 
xeque, ele não o coloca como comerciante, ou ele não começa 
agora a fazer tratados com o Egito. Observe como ele ensina 
Moisés. Ele o ensina: "Moisés, você precisa aprender a ser 
pastor agora. Você sabe como é ser um rei, sabe como é ser um 
guerreiro, um pouco sobre escravidão. Agora você precisa 
aprender outras habilidades, como liderar um rebanho. 

Hank Smith:  15:36  Liderando um rebanho através do deserto. Ele vai fazer isso 
mais tarde na vida. 

Anthony Riveras Jr. :  15:39  Conduzindo um rebanho pelo deserto, você precisa aprender 
como isto é, e adquirir essas habilidades. Não apenas 
fisicamente, temporariamente, mas também espiritualmente, 
para cuidar de cada uma delas. E então você estará pronto, uma 
vez servido nesta capacidade, para ser apresentado ao Deus da 
montanha. Então, aqui está Moisés. Ele está liderando o 
rebanho, e está caminhando pela montanha, o que 
provavelmente já fez muitas vezes. E lembre-se, as montanhas 
são sempre os templos naturais de Deus. 

John Bytheway:  16:16  Certo. A montanha de Deus, diz ela. 

Anthony Riveras Jr. :  16:18  Isso mesmo. Então agora ele está em Horeb, que é outro nome 
para o Sinai. Em inglês dizemos Mount Sinai, certo? Moisés está 
pronto para ser apresentado à presença de Deus, vamos ver o 
que acontece. Então é aqui que vamos ver este arbusto em 
chamas, o famoso arbusto em chamas. 

Hank Smith:  16:39  "E o anjo do Senhor apareceu-lhe em uma chama de fogo, do 
meio de um arbusto. E ele olhou, e eis que o arbusto queimou 
com fogo e o arbusto não foi consumido". 

Anthony Riveras Jr. :  16:50  Diz em hebraico que malach Jeová. Agora isto... você vê onde 
diz o Senhor? Esta é a primeira vez no Êxodo que o nome do 
filho... quando em hebraico, as vogais dizem, Jeová, Jeová. Às 
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vezes as vogais dizem, Jeva, Jeva, outras vezes diz, Jeová. Aqui, 
nesta primeira vez, diz Jeová. Mas diz o malach, o malach Jeová. 
Isso é o que eles estão traduzindo como o anjo de Jeová. Esta 
palavra, malach, que se traduz como anjo, significa... significa 
literalmente um mensageiro. Mas eu acho que, para revelação 
moderna, aprendemos que a presença de Jeová estava lá. 

John Bytheway:  17:49  Sim, a nota de rodapé do JST diz presença do Senhor. Portanto, 
sim. 

Anthony Riveras Jr. :  17:53  Sim, é isso mesmo. E a presença do Senhor é o que está criando 
esta luz, quase como fogo. Qual é aquela canção maravilhosa 
que cantamos? O espírito de Deus, como um fogo, está 
ardendo. De Adão a Joseph Smith, ele usa sempre estes 
mesmos termos, deste fogo ardente. Tão brilhante, mais 
brilhante do que o sol, disse Joseph Smith. 

John Bytheway:  18:22  Acho que ele disse que pensava que a floresta seria consumida 
na primeira visão, um dos relatos. 

Anthony Riveras Jr. :  18:28  Sim. Então não é fogo, é como se um fogo estivesse queimando, 
certo? 

John Bytheway:  18:33  Sim, sim. 

Anthony Riveras Jr. :  18:34  E é por isso que o mato não está sendo consumido, porque não 
é fogo. É algo mais poderoso. É o ha'or da criação. No versículo 
três do capítulo um do Gênesis ele diz... Ele diz, vayo'mer 
Elohim yehi 'ou . Ele diz: "E E Elohim disse: "Que haja luz", ou 
você pode traduzi-la, será luz, e houve luz. Mas essa luz não é o 
sol, é algo mais. 

Anthony Riveras Jr. :  19:12  O sol é criado no versículo 16, do capítulo um de Gênesis. Isto é 
a mesma coisa que Moisés está experimentando aqui. Essa luz, 
é muito poderosa. 

John Bytheway:  19:22  Isso é interessante. 

Hank Smith:  19:24  E ele está fascinado por isso. Diz no verso três: "Agora vou me 
afastar e ver este grande site". 

Anthony Riveras Jr. :  19:29  Vê como ele está sendo atraído a isso? Agora temos Jeová em 
cena, está pronto para lidar com ele, e veja o que ele diz. 

John Bytheway:  19:39  "E quando o Senhor viu que se desviou para ver Deus, chamou-
o do meio do mato e disse: 'Moisés, Moisés'". E ele disse: "Aqui 
estou eu". 
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Anthony Riveras Jr. :  19:50  Então, ele o chama pelo nome, o que é uma ótima maneira de 
começar. A primeira coisa que Moisés ouve da boca de Jeová é 
seu nome. 

Hank Smith:  20:06  Joseph Smith aprendeu a mesma coisa, certo, naquele primeiro 
milissegundo. 

Anthony Riveras Jr. :  20:11  A mesma coisa, um Deus pessoal. E vamos aprender isto, 
porque ele vai explicar que ele é pessoal nos próximos versos de 
casal. E Moisés faz aquela famosa resposta, que todos os 
humildes adoradores do Senhor fazem. Em hebraico, eles dizem 
hineni. Agora, muitas vezes é traduzido como aqui estou eu, ou 
aqui estou eu. Hineh significa "contemplar, contemplar". Então 
hineni deveria ser traduzido, "Eis-me", porque a parte E significa 
"eu". Hineni, eis-me. 

Anthony Riveras Jr. :  20:52  É muito revelador que Moisés esteja preparado, e ele diz: "Eis-
me aqui". E então Deus o instrui: "Moisés, para que você esteja 
na minha presença, você precisa entender algumas coisas". 
Precisamos prepará-lo". Esse é o versículo cinco. 

John Bytheway:  21:09  E ele disse: "Não tires nem tires os sapatos de teus pés, pois o 
lugar em que estás é terra santa". 

Anthony Riveras Jr. :  21:18  Ele diz: "Você está agora no meu mundo, e não pode trazer suas 
coisas sujas para o meu mundo". Portanto, não se aproximem 
até que tirem seus sapatos", como um ato simbólico, é claro. 

Hank Smith:  21:31  Isso é fascinante, Anthony, essa idéia de: "Quero que você 
venha a minha presença, mas isso não pode vir com você". Que 
qualquer que seja o pecado, qualquer que seja a impureza que 
temos em nossa vida, "quero que você venha com você, mas 
tem que se livrar disso". 

Anthony Riveras Jr. :  21:45  Portanto, esse é o pré-requisito. Uma vez que ele faz isso e está 
diante deste Deus, que ele só sabe que é o Deus da montanha, 
o Deus de Jetro, e tenho certeza que com o tempo Jetro o 
estava instruindo, preparando-o. Não é como... embora 
algumas pessoas sejam jogadas no templo e pensem: "Uau, o 
que acabou de acontecer?", é útil se as pessoas estão 
preparadas para entrar no templo, como Moisés estava. Eles 
precisam de um mentor, precisam entender as escrituras, 
precisam fazer algum pastoreio para estarem prontos, para 
conhecer as maravilhas e os conhecimentos que serão dados. 
Assim, aqui no versículo seis vem a famosa introdução. Esta não 
é a introdução oficial que Deus quer que Moisés diga a Israel, 
esta introdução no versículo seis é apenas para Moisés. Vamos 
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ler para ver o que ela diz. Isto vai conectar os pontos agora, de 
volta ao ponto com o qual paramos em Canaã. 

John Bytheway:  22:57  Além disso, ele disse: "Eu sou o Deus de teu Pai, o Deus de 
Abraão, o Deus de Isaac, e o Deus de Jacó". E Moisés escondeu 
seu rosto, pois tinha medo de olhar para Deus. 

Anthony Riveras Jr. :  23:08  Em hebraico, ele usa um pronome. Agora, em inglês, 
confundimos tudo isso, os EU SOU. Aqui neste versículo seis, 
Deus está usando um pronome pessoal, não o verbo. Portanto, 
isto não é o mesmo que Ele vai dizer depois, para dizer a Israel, 
isto é como se eles se conhecessem há muito tempo. Isto é 
pessoal, isto é amizade. Ele diz: "anoki elohe abika". Ele diz: "Eu, 
eu, eu sou o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de 
Isaac, o Deus de Jacó". Então ele está tentando ajudar Moisés a 
colocar em contexto quem ele realmente é e quem ele tem sido 
o tempo todo. 

Anthony Riveras Jr. :  24:03  Isto traz agora Moisés de um egípcio para um hebreu. Ele agora 
está tudo dentro, ele agora está tudo dentro. Ele agora está 
diretamente ligado a Israel. Deus continua em sua discussão. 
Agora, Moisés, enquanto isso, está se assustando. Ele está tipo, 
"Whoa". Ele está obviamente sentindo a transfiguração, certo? 
Isto é realmente estar na presença de Deus, não tem nada a ver 
com o que ele experimentou no Egito. Jeová agora começa a 
instruí-lo, e no versículo sete, vamos ver o que ele diz. 

John Bytheway:  24:42  E o Senhor disse: "Certamente vi a aflição de meu povo, que 
está no Egito, e ouvi seu clamor por causa de seus senhores de 
tarefas, pois conheço seus sofrimentos". 

Anthony Riveras Jr. :  24:52  Você notou que o Senhor, a palavra Senhor, está em todas as 
capitais? Você vai ter que traduzir em sua cabeça que em todos 
os lugares que diz Senhor, realmente diz Jeová. Então, se lermos 
isto corretamente, diríamos: "E Jeová disse: "Eu vi o sofrimento 
do meu povo". Assim, isso o torna um pouco mais 
personalizável. No versículo oito é interessante o que ele lhe 
diz, e aqui temos um vislumbre do Jeová como o verdadeiro 
libertador e o salvador. Moisés, não vai ser o libertador, é 
realmente Jeová que vai ser o Libertador. Veja o que ele diz no 
versículo oito. 

John Bytheway:  25:36  "E desci para libertá-los da mão dos egípcios, e para trazê-los 
para fora daquela terra, para uma terra boa e grande, para uma 
terra que flui com leite e mel. Ao lugar dos cananeus e dos 
hititas e dos amoritas e dos perizeus e dos hivitas e dos 
jebuseus". 
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Anthony Riveras Jr. :  25:56  Estas são as pessoas que estão ali agora, na terra que foi aliada 
de Abraão. Moisés diz a seguir: "Por que eu? Quem sou eu para 
ir ao Faraó e fazer isso acontecer?". 

Hank Smith:  26:11  Irônico, porque é a única pessoa que pensa: "O Faraó não quer 
me ver". Bem, na verdade, o Faraó está me procurando. Ele 
quer me massacrar", como você nos disse no último capítulo. 

Anthony Riveras Jr. :  26:23  É isso mesmo, é isso mesmo. Mas a resposta à pergunta de 
Moisés, porque ele está fazendo perguntas e elas são perguntas 
reais, por que sou chamado a isto? O versículo 12 é a resposta. 

Hank Smith:  26:35  E ele disse: "Certamente eu estarei contigo, e isto te será um 
sinal que te enviei". Quando tiverdes feito sair o povo do Egito, 
servireis a Deus sobre esta montanha". Esses são basicamente: 
"Voltai aqui". 

Anthony Riveras Jr. :  26:51  Então, número um, ele diz: "Você não vai fazer isso sozinho. De 
fato, eu vou fazer isto". 

Hank Smith:  26:58  Sim. "Eu te enviarei", no versículo 10, "eu estarei contigo", no 
versículo 12. 

Anthony Riveras Jr. :  27:03  Isso mesmo. Eu estarei com você. Ele não diz: "E se você libertar 
Israel", ele diz: "E quando você os libertar, você adorará 
Elohim", ele diz: "Nesta montanha". 

Hank Smith:  27:17  Então agora Moisés pode testar a promessa, certo? 

Anthony Riveras Jr. :  27:20  Isso mesmo. E no versículo 13 é quando Moisés diz: "Muito 
bem, muito bem, deixe-me ver se entendi isto". Ele diz: "O que 
eu vou dizer a eles?" 

Hank Smith:  27:33  Isto é ótimo. Ele não está tão preocupado com o Faraó quanto 
com os israelitas. 

Anthony Riveras Jr. :  27:36  Sim, sim. "Da última vez que estive lá, eles me viram cavalgando 
na carruagem do Faraó. Mas o que vou dizer-lhes sobre o seu 
nome?" O livro se chama "os nomes". 

Hank Smith:  27:51  Shemot. 

Anthony Riveras Jr. :  27:53  Shemot, é isso mesmo. E ele diz: "O que devo dizer a eles, o que 
Deus está me enviando? Será que eles vão se lembrar disso?" 
Esta é aquela frase famosa que diz em hebraico... deixe-me 
dizer-lhe o que diz. Diz: "Vayomer Elohim el-Moshe". E Elohim 
disse a Moisés: "ehyeh asher ehyeh". Assim dirás aos filhos de 
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Israel que ehyeh me enviou a ti". Ehyeh asher ehyeh é muitas 
vezes traduzido: "Eu sou o que sou". Isso não faz muito, e nós 
podemos resolver isso e tentar explicar. Em hebraico, é um tipo 
de verbo muito claro e específico que está sendo usado. É o 
verbo ser, com um prefixo futuro que diz: "Eu serei". Então 
ehyeh significa literalmente, em hebraico, "eu serei quem será". 
É como provavelmente deve ser traduzido. 

Hank Smith:  29:07  Eu serei quem será. 

Anthony Riveras Jr. :  29:09  Isso mesmo. Ele diz: "Diga-lhes isso. Eu sou aquele que 
prometeu a Adão, Seth, Enoque, Noé, Abraão, Isaac e Israel que 
não só vos libertará da escravidão, fisicamente, mas da 
escravidão do pecado, eternamente. Eu sou aquele que será". 

Hank Smith:  29:37  Poderia relacionar isto com a idéia de Moisés tem que provar 
que ele é de Deus, realmente foi chamado? 

Anthony Riveras Jr. :  29:44  Isso mesmo. E só os israelitas que passaram de Abraão sabem 
disso. Ele diz: "Você deve dizer-lhes, isso é o que você deve 
dizer, e eles entenderão". Agora, quando Moisés volta, ele não 
diz,  

Anthony Riveras Jr. :  30:00  Serei enviado, porque eles vão ficar confusos. Ele vai dizer a 
eles: "Ele me será enviado". Ele muda a pessoa de I Will Be, que 
ele estava dizendo a Moisés, para He Will Be na terceira pessoa. 
E é aí que você recebe a palavra Jeová. Jeová significa que ele 
estará. E ele deve dizer-lhes também que ele é aquele que fez 
aliança com Abraão, Isaac e Jacó. Este é o próprio. 

Anthony Riveras Jr. :  30:33  No versículo 16 ele ordena a Moisés: "Volta ao Egito e reúne os 
anciãos de Israel, e diz-lhes que Jeová, o Deus de Abraão, Isaac 
e Jacó me apareceu, ouviu suas orações". 

Hank Smith:  30:53  E então ele lhe diz, a propósito, que o Faraó não vai deixá-lo ir. 

Anthony Riveras Jr. :  30:59  Ele diz, sim. 

Hank Smith:  31:00  Haverá algumas outras coisas que terão que acontecer. Então, 
só para que você saiba. 

Anthony Riveras Jr. :  31:03  Essa frase estabelece a batalha entre os deuses, a batalha entre 
o chamado Deus, Horus, que é o Faraó e o verdadeiro filho de 
Deus. Vamos ver esta batalha se desenrolar entre eles. Não é 
entre Moisés e Faraó, é entre o Deus de Moisés e o Faraó. E 
vamos ver quem realmente é o poderoso. 
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Hank Smith:  31:31  Falamos anteriormente sobre isso, sobre a permanência em 
nível pessoal. E é a idéia de, alguém fica preso em um vício, e é 
uma batalha de Satanás contra o Salvador. E o Salvador está 
dizendo: "Olhe, Satanás não deixa ir. Portanto, vamos ter aqui 
uma batalha para você. ” 

Anthony Riveras Jr. :  31:49  Sim. 

Hank Smith:  31:50  Para sua alma. 

Anthony Riveras Jr. :  31:51  Sim. 

John Bytheway:  31:51  E estou certo de que o rei do Egito não vos deixará ir. Não, não 
por uma mão poderosa. 

Anthony Riveras Jr. :  31:58  Faraó com o clube, sua mão levantada em todas as imagens, em 
todos os palácios e templos do Egito, que é um símbolo da força 
da mão poderosa. Mas Deus vai lhe mostrar: "Ei, escute, não 
podemos chegar até ele com exércitos". Não é assim que isto 
funciona. Precisamos mostrar a Ele quem tem a mão mais 
poderosa aqui". E ele continua repetindo isso. Porque veja o 
próximo versículo, versículo 20. 

John Bytheway:  32:29  E estenderei minha mão e ferirei o Egito com todas as minhas 
maravilhas, o que farei no meio dele. E depois disso, ele o 
deixará ir. 

Anthony Riveras Jr. :  32:38  Que símbolo é mais forte do que aquela imagem do Faraó 
levantando a mão? É a mão de Deus, Jeová, que é realmente 
mais poderosa do que o Faraó. E ele diz: "Depois que eu o fizer, 
ele o deixará ir". 

Hank Smith:  32:57  Ele está bastante confiante em si mesmo. Ele vai deixá-lo ir. 

Anthony Riveras Jr. :  33:01  Ele o fará. Isso mesmo. E então ele diz no último verso, e, a 
propósito, você vai carregar todas as coisas deles. 

Hank Smith:  33:08  Aqui leve alguns despojos com você. 

Anthony Riveras Jr. :  33:09  Você vai levar alguns despojos com você, porque isto é uma 
vitória. E é a vitória de Jeová sobre Horus. 

Anthony Riveras Jr. :  33:17  E então, começando no capítulo quatro, Moisés começa a fazer 
perguntas, ele começa a fazer estas perguntas. "Bem, e se eles 
não acreditarem em mim?" 

Hank Smith:  33:27  Eles vão dizer que o Senhor não lhe apareceu. 
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Anthony Riveras Jr. :  33:29  Ele não apareceu para você. 

John Bytheway:  33:31  Oh, nós nos lembramos de você. Onde você esteve, afinal? 

Anthony Riveras Jr. :  33:35  E então o Senhor diz: "Vou te dizer uma coisa, deixe-me te dar 
algum poder, se você quiser, para mostrá-los". E note cada vez 
que ele usar sua mão. Ele diz: "Deixai-me mostrar-vos". Não é 
assim que eu faço, mas para você, use sua mão. No início ele 
diz: "Seu pessoal". "O que está em sua mão?", diz ele. "É o meu 
cajado de pastor". "Jogue-o no chão e veja o que eu faço". 

Anthony Riveras Jr. :  34:05  E note que ele não se transforma em um dragão, ou em um 
monstro de algum tipo, no que ele se transforma? 

Hank Smith:  34:13  A serpente, esta é a linguagem do jardim. 

Anthony Riveras Jr. :  34:15  Uma serpente. Esta é a linguagem do jardim. Mas desta vez a 
serpente é uma imagem do verdadeiro Deus. Agora o faraó vai 
tentar fazer a mesma coisa, porque o quê? Ele tem aquela 
serpente em sua coroa, certo? Ele pensa: "Ah, isso é brincadeira 
de criança". Veja isto". E isso não vai funcionar. E então ele diz: 
"Pegue sua mão e coloque-a perto de seu peito". Ele diz: 
"Deixe-me mostrar-lhe o que posso fazer com o corpo". 

Anthony Riveras Jr. :  34:43  Ele vê que é "leproso como a neve", diz ele. Ele diz: "Ponha sua 
mão ali atrás". E ele a cura". Ele diz: "Eu sou capaz de curar". E 
ele diz: "Se Israel não prestar atenção a este primeiro sinal, 
então eles acreditarão no segundo". E ele ainda vê que Moisés 
está coçando sua cabeça. Sim, isso é bom. Esses são realmente 
bons. Eu gosto delas. Eu gosto disso. 

Anthony Riveras Jr. :  35:10  Deus diz: "Está bem, tudo bem". Mais um. Pegue essa água e 
jogue-a no chão. O que você vê?" Sangue. Ele diz: "Isto eles vão 
acreditar. A água se transformará em sangue sobre o solo seco". 

Hank Smith:  35:27  Você pode transformar seu pessoal em uma cobra, ou pode 
tornar sua mão leprosa e depois não leprosa novamente. E você 
pode derramar água e ela se transformará em sangue. Isso seria 
bastante convincente. Mas Moisés ainda é um pouco duvidoso. 

Anthony Riveras Jr. :  35:41  Ele ainda é. Ele ainda está. 

Hank Smith:  35:42  Eu não sei como falar. 

Anthony Riveras Jr. :  35:44  Sim. Sim. Diz que sua boca é pesada. Mas esta palavra para 
pesado pode significar uma série de coisas diferentes. Não 
necessariamente tem que significar um impedimento à fala. 
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Pode ter a ver com linguagem. Poderia ser: "Escute, eu não falo 
hebraico como eles falam". 

Hank Smith:  36:04  Eu não falo a língua. 

Anthony Riveras Jr. :  36:06  Eu não falo a língua. Isso poderia fazer parte dela. "Eu conheço 
muito bem o egípcio. Estou aprendendo este sotaque midianita 
aqui. Eu o entendo, Senhor. Mas não sei se sou o tipo de pessoa 
para dizer as palavras". E então, é claro, Deus diz: "Moisés, 
quem é o que controla sua boca? Eu sou o único". Ele diz 
novamente no versículo 12. Vamos ver o que isso diz. 

Hank Smith:  36:35  "Agora, portanto, vá. Eu estarei com a tua boca e te ensinarei o 
que deves dizer". 

Anthony Riveras Jr. :  36:41  Isso mesmo. Agora o que é interessante no idioma aqui é algo 
interessante. A palavra para ir é uma palavra famosa entre os 
israelitas, os judeus de hoje. Deus lhe dá uma ordem. É um 
mandamento. Lech É o mesmo comando que ele deu a Abraão. 
Lech Lecha "Vá agora para a terra de Canaã", diz ele. É um 
mandamento importante. Vá. Não se pode pensar nisso. Você 
não pode ver se tem tempo para isso. É um aviso. É um 
comando. Você tem que ir. 

Anthony Riveras Jr. :  37:23  E então ele diz: "Eu serei", e você sabe qual é essa palavra? A 
mesma palavra que ele disse que seu nome é "ehyeh". Mas diz: 
"Serei, ehyeh em piha". Eu estarei com sua boca. Em outras 
palavras, suas palavras serão minhas palavras. Ehyeh falará, 
Moisés. Você entende isso? Meu espírito estará com você, que 
as palavras que sairão de sua boca serão as palavras de Ehyeh. 

Anthony Riveras Jr. :  38:03  E em seguida ele diz: "E eu te instruirei". A palavra para "eu te 
ensinarei" é a palavra Torá, Torá. Agora você provavelmente já 
ouviu essa palavra antes. Torah é geralmente traduzida como a 
lei. A lei, essa Torá. 

Anthony Riveras Jr. :  38:20  Mas Torah, a lei, realmente significa instrução. Significa ensinar. 
Muitas vezes pensamos que a Torah, ou a lei, significa estes 
comandos realmente duros. Isso é o mais distante do que 
significa aqui. Significa exatamente o que ele diz aqui mesmo. 
Eu lhe ensinarei o que deve ser feito, é a lei. Gostaria que 
pudéssemos dizer: "E Moisés saiu para o Egito e apareceu 
antes...". Não. Moisés tem mais uma pergunta, ou pelo menos 
mais uma coisa. Ele está ouvindo tudo isso e está dizendo: 
"Senhor, eu sei que acredito nisso, mas se for a Tua vontade, 
que isto passe para outro". Ele diz: "Manda outra pessoa". 
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Hank Smith:  39:11  Preciso de um companheiro. 

Anthony Riveras Jr. :  39:13  Sim. 

Hank Smith:  39:13  Eu preciso... 

Anthony Riveras Jr. :  39:14  Porque eu não sei se posso fazer isto sozinho. Quando Cristo 
disse isso no Jardim do Getsêmani, o que o pai faz? "E enviou 
um anjo para confortá-lo, e ele foi capaz de realizar a expiação". 
Aqui, diz Deus, "Moisés, eu enviarei alguém por ti que estará 
contigo". Ele te ajudará". E é o irmão dele, Aarão. 

Hank Smith:  39:43  Isto é ótimo. 

Anthony Riveras Jr. :  39:43  Isso não é ótimo? Não é? 

Hank Smith:  39:45  Seu irmão anjo. 

Anthony Riveras Jr. :  39:46  Seu irmão anjo. Ele sabe o que dizer a você. 

Hank Smith:  39:49  E Moisés vai imediatamente para Jethro, o que você pode dizer 
que a relação é assim. 

Anthony Riveras Jr. :  39:54  Então ele vai imediatamente da montanha para seu sogro. 
Tenho certeza que ele conta todas as coisas. Ele diz: "Fui 
chamado para esta missão. Deixe-me ir". 

Anthony Riveras Jr. :  40:04  Agora note que Moisés não diz: "Eu tenho que ir". Ele tem este 
respeito e esta compreensão por quem Jethro, o padre 
presidente aqui, deste Deus que ele acabou de encontrar. Ele 
não diz: "Ei, adivinhe com quem eu acabei de falar?". Não é 
mesmo? "E isto é o que eu tenho que fazer". 

Anthony Riveras Jr. :  40:26  Ele pede respeitosamente: "Deixe-me ir fazer isto". E o que 
Jethro diz a ele? E ele usa a mesma palavra de Deus, lech Ele 
não está apenas dizendo: "Oh, ok. Não, eu entendo. Você pode 
ir". Não, ele usa a mesma palavra que Deus usa. Lech la shalom. 
É um comando. Vá. E ele diz: "La shalom, vai em paz". 

Hank Smith:  40:59  E então o Senhor o diz novamente a Moisés, parece que, em 19. 

Anthony Riveras Jr. :  41:02  Sim. 

Hank Smith:  41:02  Vá, volte para o Egito. 

Anthony Riveras Jr. :  41:05  Diz, lech shuv desta vez. Vá, volte para o Egito. Então, vou 
mandá-lo de volta. 
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Hank Smith:  41:14  Eu também estou vendo tanto Mateus aqui. Os homens estão 
mortos que procuravam sua vida. Isso é reto... 

Anthony Riveras Jr. :  41:19  Isso mesmo. 

Hank Smith:  41:19  E Mateus vai usar toda esta linguagem quando ele contar a 
história de Jesus. 

Anthony Riveras Jr. :  41:22  Ele é, ele é. Agora Moisés não diz a todos: "Certo, vou embora 
daqui". Eu não sei quando voltarei. Mas quando eu voltar, vai 
haver muita gente comigo". Mas ele leva sua família, sua 
esposa, seus filhos. Ele leva o bastão, o bastão de pastor, 
porque aprendeu a ser um pastor. E levou Deus com ele. E 
todos eles vão, através do deserto novamente, de volta ao 
Egito. 

Anthony Riveras Jr. :  41:51  Você tem aqui na ponta da cauda, algumas coisas interessantes 
acontecendo. Vejamos isso, no versículo 22. As palavras do 
Senhor a Moisés, enquanto ele viaja para o Egito. Veja o que ele 
lhe diz aqui, no versículo 22. 

Hank Smith:  42:06  Diz: "E dirás ao Faraó, assim diz o Senhor: Israel é meu filho, 
mesmo em meu primogênito". 

Anthony Riveras Jr. :  42:14  Sim. Esta será uma afirmação importante porque o Faraó está 
alinhando seu primogênito para sucedê-lo. Está bem? É muito 
importante que o sucessor do Egito seja o certo. Bem, o Senhor 
tem um plano melhor. Ele diz: "Está bem, tudo bem, mas Israel 
é meu filho primogênito". Isso não é interessante? 

Anthony Riveras Jr. :  42:41  E no versículo 23, que esta é a razão pela qual o Faraó, agora 
Deus está falando com o Faraó, claro, ele está dizendo isto a 
Moisés, mas esta é uma conversa entre os deuses, se você 
quiser, ou Deus e o homem faraó. Ele está dizendo: "Israel é 
meu primogênito e você deve deixá-lo ir". Caso contrário, eu 
matarei seu filho primogênito". 

Anthony Riveras Jr. :  43:09  Então temos este episódio realmente interessante na viagem, 
pois o acampamento deles em Zipporah é muito interessante. 
Ela diz isto a Moisés, e talvez possamos apenas tocá-lo, porque 
as pessoas vão se perguntar o que está acontecendo aqui. Não 
é mesmo? E há muita informação que provavelmente não está 
aqui. Isto parece um trecho que é jogado lá dentro, sem muitos 
detalhes. 

Anthony Riveras Jr. :  43:38  Mas diz que, por alguma razão, eles estão acampados, e o 
Senhor está chateado com Moisés. Agora os rabinos têm muito 
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a dizer sobre isso. E eles entram neste longo comentário sobre o 
que realmente está acontecendo aqui. O rabino começa a dizer: 
"O que aconteceu com Gershom? Por que não estamos falando 
de Gershom"? E os outros rabinos dizem: "Sim". 

Hank Smith:  44:03  Oh, o filho. 

Anthony Riveras Jr. :  44:04  Pois é, o filho. Ele foi circuncidado de acordo com o Pacto de 
Abrahamic? Deus deve ter lhe falado sobre isso. E então os 
rabinos dizem: "Ele não foi". De fato, eles nunca dizem que ele 
foi. Isto é muito importante. E eles começam a ter este longo 
comentário, arrastado para fora. E eles disseram. "O Senhor 
ficou chateado com Moisés porque ele não fez isso". E Zipporah 
lhe diz: "Moisés, você tem que fazer isso". É parte do pacto. 
Você tem que fazer isso". 

Anthony Riveras Jr. :  44:34  E Moisés não está fazendo isso. Na verdade, ele está tentando 
encontrá-los alojamento e montar o acampamento. Ele não está 
se concentrando nos comandos de Deus. Isto é um regresso de 
coração à criação. Vai cumprir todos os mandamentos de Deus? 
Porque se lembra daquele que ele disse sobre ser fecundo e 
encher a terra, o primeiro? "Bem, eu estou ocupado". 

Anthony Riveras Jr. :  44:56  Portanto, é muito interessante, Zipporah então, diz, os rabinos 
dizem no comentário, "Ela toma as coisas em suas próprias 
mãos". 

Anthony Riveras Jr. :  45:00  E ela diz: "Bem, se você não vai se concentrar nisto, então eu 
vou fazê-lo". E ela circuncide Gershom. E ela diz a Moisés, a 
tradução é muito estranha: "Você é um noivo de sangue de 
mim". Eu não sei como é traduzida. O que diz sua tradução, 
versículo 25? 

Hank Smith:  45:26  "És um marido sangrento para mim". 

Anthony Riveras Jr. :  45:30  Sim. Sim. Não é a palavra de marido. É a palavra, genro. Então é 
aí que eles conseguem a conexão. Moisés deve estar fazendo 
algo que seu sogro disse para fazer. E a única coisa que ele teria 
dito para fazer em relação ao que está dizendo aqui é a 
circuncisão. Parece que ela está gritando com ele. "Você é isto". 
Mas pode não ser que ela o esteja criticando. Pode ser que ela 
esteja dizendo: "Está bem. Agora, o sangue da circuncisão, que 
é o sinal do pacto, o genro do padre precisa fazer isso". 

Hank Smith:  46:12  E então, o Senhor está preparando Aaron, o que é maravilhoso. 
Certo? Quando Moisés está vindo em direção ao Egito, ali está 
Aarão, pronto para se mover. 
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Anthony Riveras Jr. :  46:20  Lá está ele. 

Hank Smith:  46:21  Isso deve ser um belo impulso de confiança. 

Anthony Riveras Jr. :  46:23  Isso mesmo. E o Senhor até diz antes mesmo de chegar lá: 
"Moisés, teu irmão está chegando, mesmo enquanto falamos". 
E com certeza, Aarão segue o impulso e dirige-se para lá. No 
capítulo cinco, temos Aarão e Moisés de pé diante do Faraó 
entregando a mensagem, sendo o... 

Hank Smith:  46:41  "Deixe meu povo ir". 

Anthony Riveras Jr. :  46:43  "Deixe meu povo ir". Está bem? É claro, o arrogante e orgulhoso 
Faraó, que pensa que não há Deus acima dele, faz uma 
pergunta interessante. Verso dois. 

John Bytheway:  46:58  E o Faraó disse: "Quem é o Senhor para que eu obedeça à sua 
voz para deixar Israel ir? Eu não conheço o Senhor, nem vou 
deixar Israel ir". 

Hank Smith:  47:07  Obrigado, Rei Noé. 

Anthony Riveras Jr. :  47:08  Sim. Sim. Isso não é engraçado? Os arrogantes e orgulhosos são 
exatamente assim. Ele realmente diz: "Quem é Jeová? Nunca 
ouvi falar dele. Já ouvi falar de Ra, já ouvi falar de Amun, já ouvi 
falar de Toth, e de todos os outros grandes deuses egípcios que 
você pode ver a toda a minha volta. Eu nunca ouvi falar deste. E 
quem é ele para me comandar?". Bem, nós conhecemos o resto 
da história. E eu acho que as pessoas sabem disso, que o Faraó 
diz: "Vou dizer o seguinte. Por que eu não faço isso? Em vez de 
deixar os hebreus irem embora, por que não torno a ser mais 
difícil para eles novamente"? Agora, lembre-se, antes de 
Moisés, há um verso anterior que diz que Moisés ouve que o rei 
original morreu. Portanto, aqui, temos agora o filho do rei. O 
herdeiro no Egito, que é ainda mais impiedoso. Moisés não está 
tendo muita sorte aqui, os israelitas [crosstalk 00:48:09]. 

Hank Smith:  48:09  ... ficou pior. 

Anthony Riveras Jr. :  48:11  Ficou pior. 

Hank Smith:  48:11  Ele veio para libertá-los, e piorou a situação. 

Anthony Riveras Jr. :  48:13  Ele lembra a Moisés. Ele tem que continuar lembrando a ele. E 
ele o mantém muito simples. Verso dois. 

John Bytheway:  48:20  E Deus falou a Moisés e disse-lhe: "Eu sou o Senhor". 
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Anthony Riveras Jr. :  48:27  "Eu sou Jeová". Isso é tudo o que Ele diz. Mas Ele o faz de uma 
forma pessoal. Não é a maneira formal, Ehyeh. Ele não diz 
"Ehyeh". Ele diz "ahni". É pessoal. "Eu sou Jeová". É como se 
você dissesse a seu filho, que está lutando, "Eu sou seu pai" ou 
"Eu sou sua mãe". Eu sei pelo que você está passando. E eu sei 
como você está se sentindo. Mas eu estou aqui". É essa 
maravilhosa sensação de paz. 

Hank Smith:  49:01  O que é ótimo, porque ele já lhe disse. Lembro-me de voltar no 
capítulo três, Ele lhe disse. Ele não vai deixá-lo ir. Parece que 
Moisés esqueceu essa parte. 

Anthony Riveras Jr. :  49:08  Sim. Ele esqueceu essa parte. 

Hank Smith:  49:09  "Eu fui e fiz o que você disse e ele não nos deixou ir e você não 
nos entregou". Deus está quase dizendo: "Falamos sobre isso". 

Anthony Riveras Jr. :  49:17  Ele continua durante todo o início do capítulo seis. Ele lhe diz: 
"Escute". Ele o aponta de volta para Abraão, Isaac e Jacob. 
"Lembra-se das coisas que aprendemos no Monte? Lembra-se 
das coisas de que falamos no templo? Quando vamos ao templo 
hoje, não precisamos que as coisas que aprendemos no templo 
sejam usadas no templo tanto quanto precisamos que sejam 
usadas quando deixamos o templo. É aí que precisamos dessas 
coisas". 

Hank Smith:  49:48  "Lembra-se do que você aprendeu no templo? Você consegue 
lembrar-se disso quando está fora do templo?" 

Anthony Riveras Jr. :  49:54  Sim. Ele o lembra no versículo quatro do capítulo seis sobre o 
pacto que ele tem com ele. No versículo cinco, ele diz: "Eu me 
lembro do meu pacto. Não pense que eu me esqueci". 

Hank Smith:  50:08  Anthony, isto é ótimo material. Quando passarmos por coisas 
difíceis, lembre-se de suas experiências no templo. Lembrem-se 
das promessas. 

Anthony Riveras Jr. :  50:15  Isso mesmo. E então, no verso seis, ele se repete. "Eu sou 
Jeová". Então, essa conversa de incentivo ali é tão importante. E 
então, Ele lhe diz: "Certo, tudo bem". Lembra-se quando eu lhe 
disse que ia estender a mão? Você lhes lembra que eu sou 
Jeová, seu Deus. E ele diz no versículo oito: "Jurei a Abraão, 
Isaac e Jacó, que todos nós conhecemos e com quem todos 
somos parentes, sobre a terra prometida". 

Hank Smith:  50:50  Sim. Mas eu amo isso para frente e para trás, Anthony. O 
Senhor é muito: "Eu sou o Senhor". Nós vamos fazer isto". E 
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Moisés continua: "Ninguém está ouvindo". Isso não está 
acontecendo". 

Anthony Riveras Jr. :  51:00  Sim. 

Hank Smith:  51:01  "Eles não acreditam em mim". Em sua cabeça, você está 
pensando: "Vamos lá, Moisés". Vá com o programa". Mas com 
que freqüência eu faço isso na vida? Certo? Todos nós fazemos 
a mesma coisa. Temos grande confiança no Senhor, e então, de 
repente, a mínima coisa acontece e a confiança se vai. 

Anthony Riveras Jr. :  51:17  Mas note que o Senhor continua se repetindo. 

Hank Smith:  51:20  Uma conversa animada. 

Anthony Riveras Jr. :  51:22  Uma e outra vez. Ele não está lhe dizendo nada de novo. Ele 
continua lembrando-o. 

John Bytheway:  51:28  "Eu recebi isto. Você sabe quem eu sou". 

Anthony Riveras Jr. :  51:30  O capítulo seis termina com isso. E vai direto para uma 
genealogia. Então, começamos com ele shemot. Estes são os 
nomes. E terminamos esta parte, capítulo seis, com os nomes 
de todos os filhos. Aprendemos o nome no versículo 20. 
Aprendemos o nome dos pais de Moisés. Amram era o homem. 
Uma ótima maneira de concluirmos, se você quiser, João, é que 
os nomes preservaram o nome de Deus. Então tudo isto é sobre 
pessoas específicas com nomes, desde os nomes das parteiras 
que apenas aparecem até o nome de Moisés, Moisés Moshe, 
certo? Ao nome de Jetro, e quem ele era, e sua situação, e seu 
sacerdócio, aos nomes dos filhos de Moisés, aos nomes por 
toda parte. O único nome que não recebemos é o nome do 
Faraó, porque não importa. Não importa quem ele é. 

Hank Smith:  52:44  Os faraós vêm e vão. Sim. 

Anthony Riveras Jr. :  52:46  E então, finalmente, o nome de Deus revelou, e ensinou, e 
entendeu que Ele será. Isso é o que Jeová quer dizer. Ele será. 
Não somente Ele estará com você agora, mas um dia, Deus, Ele 
mesmo, nascerá em Belém e realizará a salvação e a libertação 
do pecado para todos. 

Hank Smith:  53:14  Isto é fascinante. Eles dão nomes a todos, exceto ao faraó. 
Exceto o faraó. Ele nunca recebe um nome. Anthony, isto tem 
sido muito divertido. Isto vai realmente me ajudar quando eu 
ensinar Mateus. Sei que Mateus está se referindo muito a 
Moisés, mas comecei a ver cada vez mais. Mas, nos evangelhos, 
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eles saltam a infância de Jesus, basicamente. Quer dizer, de Ele 
é uma criança, então Ele é um homem adulto. Bem, Moisés tem 
praticamente a mesma história. Ele é uma criança, e é um 
homem adulto. Não é mesmo? E eu pensei: "Oh, eu me 
pergunto se eles fizeram isso de propósito para... Esta idéia de 
um novo Moisés". Certo? "Eles já conhecem esta história". Uma 
coisa que eu realmente gostei foi, quando pensamos em 
Moisés, pensamos em Moisés, o produto final Moisés. Mas o 
Êxodo um a seis nos dá o... Ele não é tão confiante quanto 
aquele Moisés que temos em nossa cabeça. Ele não está tão 
seguro das promessas de Deus. Ele está adquirindo sua 
confiança através de alguma experiência. Certo? Isso é tão 
humano de todos nós que você não entra em cena como o 
grande profeta. 

John Bytheway:  54:18  Podemos relacioná-lo a todos nós. "Quem sou eu? Por que eu 
recebi este chamado? Eu não posso fazer isso. E deixe-me 
enumerar agora todas as razões, Senhor, por que não posso 
fazê-lo". E então, uma vez que as coisas dêem errado, "Vê, 
Senhor? Eu lhe disse. Veja o que acabou de acontecer. Eu estou 
falhando. Pensei que você ia me ajudar... Você chamou o cara 
errado". 

Hank Smith:  54:35  O Senhor é tão paciente com ele. Ele pensa: "Está bem. 
Vamos... 

John Bytheway:  54:39  "Eu tenho isto". 

Hank Smith:  54:40  "Vamos conversar novamente". 

John Bytheway:  54:40  Bem, estou pensando no Livro de Mórmon. Quando Alma está 
pensando: "O que eu faço? A crescente geração está partindo". 
O Senhor diz: "Alma, esta não é a sua igreja". Esta é a minha 
igreja. Eu tenho isto". 

Anthony Riveras Jr. :  54:50  Exatamente. 

John Bytheway:  54:51  E me faz lembrar disso. "Eu sou o Senhor". Enoque diz palavras 
semelhantes. "Eu sou de fala lenta. Eu sou de língua lenta". E 
então, este é Enoque que é tão líder, ou influência, ou algo 
assim, que sua cidade inteira é tomada. Mas quando começa, é 
como: "Eu não posso falar. Eu sou um rapaz. E as pessoas me 
odeiam". Mas há isso: "Eu estarei com você". "Mas eu estarei 
contigo". 

Anthony Riveras Jr. :  55:13  Nestes primeiros capítulos, temos que manter o fato de que ele 
está trabalhando. E temos que seguir seu exemplo sobre como 
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as coisas funcionam. Ele não é perfeito. Mas ele está tentando 
fazer o que Deus diz. Mas Deus continua lembrando-o e 
apontando-o de volta ao seu primeiro encontro na montanha, 
no templo. 

John Bytheway:  55:36  Amo o hebraico que aprendemos hoje e... 

Hank Smith:  55:38  Eu ia dizer, quando você faria aqueles versos completos em 
hebraico, há um poder no qual eu não tinha percebido. 

John Bytheway:  55:44  Tenho que ir à Terra Santa e participar da reunião sacramental 
no Ramo da Galileia. E eu nem sei mais se está lá, mas você não 
vê o Mar da Galiléia nesta capela, e é apenas uma casa. Mas 
este homem e seu filho abençoaram o sacramento em hebraico. 
É incrível ouvir a oração sacramental em hebraico, porque a 
primeira palavra foi Elohim. Quero dizer, o sentimento de 
reverência que veio sobre a sala enquanto ele fazia as orações 
sacramentais foi incrível. 

Anthony Riveras Jr. :  56:17  Sim. Você o ouve na língua... 

John Bytheway:  56:20  Ouvir isso dessa maneira foi muito legal. E por isso, obrigado 
por fazer isso. 

Anthony Riveras Jr. :  56:25  Eu dou aulas para membros e não-membros. O que é 
interessante que está acontecendo neste momento em meus 
ensinamentos é que há muitas pessoas não SUD que estão 
procurando e estão fazendo estas perguntas. Eles estão fazendo 
perguntas sobre convênios, sobre templos e sobre 
Melquisedeque. Estou pensando: "Whoa". Eu li junto com eles, 
o texto hebraico, assim como fazemos aqui. E deixe-me dizer-
lhe isto. O Senhor está apressando seu trabalho. Ele está 
trabalhando com estas pessoas. E espero que os membros 
sintam o mesmo espírito que estudam este incrível pedaço de 
escritura, porque, como vimos hoje, o espírito deles lá dentro, 
que precisamos lembrar que Deus continua lembrando Moisés 
para lembrar a Israel sobre Abraão, Isaac e Jacó. Ele está 
entrelaçado no texto para lembrar a criação, para lembrar o 
jardim. E nós o vemos escrito em toda a Escritura do Livro de 
Mórmon, que o compreende completamente, leva-o ao 
Apocalipse dos tempos modernos. Tão importante. Tão 
importante. 

Hank Smith:  57:40  Queremos agradecer ao Dr. Anthony Rivera por se juntar a nós 
hoje. Uau. Que dia fantástico. Eu preciso ir aprender hebraico, 
John. Você e eu dois. Precisamos aprender mais um pouco de 
hebraico. Precisamos falar. 
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John Bytheway:  57:51  Sim, sem brincadeira. 

Hank Smith:  57:52  Queremos agradecer aos nossos produtores executivos, Steve e 
Shannon Sorensen. Nossos patrocinadores este ano, David e 
Verla Sorensen. E esperamos que todos vocês se juntem a nós 
na próxima semana em outro episódio de Follow Him. 
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