
"Seja forte e de boa coragem" 

Mostrar Notas e Transcrições 

Descrição geral do podcast: 

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

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

Descrições do Episódio Podcast: 

Parte 1:   

Como Josué conduz os filhos de Israel para a Terra Prometida lhe lembra o  
missão? Dr. George Pierce explora a importância dos nomes, o poder e a fé de Rahab, e a importância de 
as crianças obterem seus próprios testemunhos.

Parte 2: 

Dr. Pierce retorna e explora a importância de lembrar a mão do Senhor e aborda o que os leitores 
modernos fazem com a violência na Bíblia hebraica. 
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Códigos de tempo: 
 
Parte 1  
   

● 00:00 Parte 1-Dr. George Pierce 
● 01:11 Apresentações ao Dr. George Pierce 
● 04:28 Revisão do Deuteronômio 
● 07:46 Deuteronômio é a "segunda lei". 
● 11:08 Moisés completou sua missão 
● 14:01 Josué começa seu comando os filhos de Israel 
● 16:55 O nome de Josué prefigura Jesus Cristo 
● 19:32 "Seja forte e de boa coragem". 
● 20:54 O evangelho é otimista 
● 25:38 Josué envia espiões e eles se encontram com Rahab 
● 30:32 Os espiões retornam para explicar o plano com Rahab 
● 31:13 As canções são usadas para transmitir histórias e informações 
● 34:47 É dito a Israel que se santifiquem  
● 38:00 A água não se separou até que eles saíram para a água 
● 39:08 O rio Jordão é fundamental 
● 44:50 Memoriais para lembrança: 12 pedras 
● 47:02 Memoriais para nossos filhos 
● 51:25 Diga a seus filhos o que Deus tem feito por você 
● 60:30 Fim da Parte I-Dr. George Pierce 

 
 

 
Parte 2 
 

● 00:00 Parte II- Dr. George Pierce 
● 00:07 Circuncisão, maná termina, eles observam a Páscoa 
● 00:56 Joshua recebe instrução a respeito de Jericó 
● 05:20 Obediência sobre a bravata 
● 07:49 Harem na Bíblia 
● 09:40 Violência nas escrituras 
● 11:41 Hipérbole em Joshua e Juízes 
● 14:52 Se temos um problema para entender as ordens de Deus, o problema está em nós 
● 18:49 Continuidade Escatológica 
● 21:24 Ensaio de Tópicos do Evangelho: "Paz e violência entre os santos dos últimos dias do 

século XIX". 
● 24:55 Se você não tiver informações, pergunte ao Google. Se lhe faltar sabedoria, pergunte a 

Deus. 
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● 27:55 Arqueologia e Joshua 
● 29:44 A idéia bíblica de "descanso". 
● 31:16 Renovação do pacto em Joshua 23 e 24 
● 36:06 A jornada de fé pessoal do Dr. Pierce 
● 44:08 Fim da Parte II-Dr. George Pierce 
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Informações biográficas: 
 
 

 
O Dr. Pierce nasceu e foi criado em Okahumpka, Flórida. Ele recebeu um B.A. em História pelo 
Clearwater Christian College, um MSc em Sistemas de Informação Arqueológica da Universidade de 
York, um MA em Estudos Bíblicos (concentração em Arqueologia) pelo Wheaton College, e um PhD em 
Línguas e Culturas do Oriente Próximo pela Universidade da Califórnia, Los Angeles. Antes de iniciar 
seu trabalho de doutorado, o Dr. Pierce serviu como professor de pesquisa na Universidade Ben-Gurion 
do Negev em Beer Sheva, Israel. Além disso, ele é certificado em redação arquitetônica e mecânica pelo 
Estado da Flórida. Ele ensinou cursos sobre antigas civilizações do Oriente Próximo, história judaica e 
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Jerusalém, a Cidade Santa, na UCLA. O Dr. Pierce tem trabalhado com escavações arqueológicas na 
Flórida, Escócia, Cisjordânia e Israel, incluindo Tell Dothan, Tel Kabri, Ein Gedi, Beersheba, Jaffa e a 
cidade filisteia de Ashkelon, além de escavação para a Autoridade de Antiguidades de Israel. Atualmente 
ele é o arquiteto líder e supervisor da equipe de Sistemas de Informação Geográfica da Tel Shimron 
Excavations no Vale de Jezreel, Israel. O Dr. Pierce e sua esposa, Dr. Krystal Pierce, têm dois filhos - 
Victoria e George III.  

Cursos Ensinados: Livro de Mórmon (REL A 121 e 122), Velho Testamento (REL A 301), Novo 

Testamento (REL A 211), e Jesus Cristo e o Evangelho Eterno (REL A 250)  

Áreas de Especialização: Arqueologia do Levante Sul; aplicações informáticas em arqueologia; tipologia 

e seriação cerâmica levantina da Idade do Ferro e do Bronze; geografia histórica da Terra Santa.  

Áreas de Pesquisa: Padrões de povoamento regional; estrutura de dados digitais, criação, manutenção e 

disseminação em arqueologia; aspectos arqueológicos e geográficos da Bíblia hebraica e do Novo 

Testamento  

Idiomas: Hebraico e línguas relacionadas NW Semiticas (leitura); acádio (leitura); grego (leitura); egípcio 

médio (leitura); alemão (leitura); francês (leitura)  
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Aviso de Uso Justo: 

O Follow Him Podcast com Hank Smith e John Bytheway pode fazer uso de material com direitos 
autorais, cujo uso nem sempre foi especificamente autorizado pelo detentor dos direitos autorais. Isto 
constitui um "uso justo" e qualquer material com direitos autorais, conforme previsto na seção 107 da Lei 
de Direitos Autorais dos EUA. De acordo com o Título 17 da Seção 107 da U.S.C., o material deste 
podcast é oferecido publicamente e sem fins lucrativos, ao público ou à Internet para comentários e fins 
educacionais e informativos sem fins lucrativos. A isenção de direitos autorais nos termos da Seção 107 
da Lei de Direitos Autorais de 1976, é permitido o uso justo" para fins tais como crítica, comentário, 
reportagem de notícias, ensino, bolsas de estudo e pesquisa. Nesses casos, é permitido o uso justo. 
 
Nenhum copyright(s) é(são) reivindicado(s). 
 
O conteúdo é transmitido para fins de estudo, pesquisa e educação. 
A emissora não obtém nenhum lucro com o conteúdo transmitido. Isto se enquadra nas diretrizes de "Uso 
justo": www.copyright.gov/fls/fl102.html. 
 
Nota: 
 

O Podcast Follow Him com Hank Smith e John Bytheway não é afiliado à Igreja de Jesus Cristo dos 
Santos dos Últimos Dias nem à Universidade Brigham Young. As opiniões expressas nos episódios 
representam apenas as opiniões dos convidados e dos podcasters. Embora as idéias apresentadas possam 
variar dos entendimentos ou ensinamentos tradicionais, elas não refletem de forma alguma críticas à 
Igreja de Jesus Cristo dos líderes, políticas ou práticas dos últimos dias. 
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Hank Smith: 00:01 Bem-vindo ao FollowHIM, um podcast semanal dedicado a 
ajudar indivíduos e famílias com seu estudo Come Follow Me. 
Eu sou Hank Smith. 

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

Hank Smith:  00:10 Nós adoramos aprender. 

John Bytheway: 00:11 Nós adoramos rir. 

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

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

Hank Smith:  00:20 Olá a todos. Bem-vindos a mais um episódio do FollowHIM. 
Meu nome é Hank Smith. Eu sou seu anfitrião e estou aqui com 
meu co-apresentador. Agora, deixem-me descrevê-lo para 
vocês. E não surgiu um co-apresentador desde então em Israel 
como John Bytheway, que o Senhor conheceu face a face. 
Deuteronômio 34:10, alterado apenas um pouco. 

John Bytheway: 00:42 Pode ser um pequeno exagero. 

Hank Smith:  00:44 Não surgiu um co-apresentador em Israel como John Bytheway. 
Então, John, bem-vindo. Vai ser um grande dia. Hoje vamos 
estar no livro de Josué. Josué tem grandes sapatos para 
preencher com Moisés saindo e ele entrando, entrando nesse 
papel. Portanto, precisávamos de alguém que pudesse ser como 
um Josué para nós, e encontramos um especialista bíblico. 

John Bytheway: 01:11 Nós fizemos. Encontramos o Dr. George Pierce e ao ler sua 
biografia, pensei: "Não sei se tivemos uma biografia mais 
interessante o tempo todo em que fizemos isto". O Dr. George 
Pierce nasceu e foi criado em Okahumpka, Flórida. Ele recebeu 
um Bacharelado em História pela Clearwater Christian College, 
Mestrado em Sistemas de Informação Arqueológica pela 
Universidade de Nova Iorque, Mestrado em Estudos Bíblicos 
pela Wheaton College e Doutorado em Línguas e Culturas do 
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Oriente Próximo pela Universidade da Califórnia, Los Angeles, 
também conhecida como UCLA. Antes de iniciar seu trabalho de 
doutorado, o Dr. Pierce serviu como professor de pesquisa na 
Universidade Ben-Gurion do Negev em Beer Sheva, Israel. Além 
disso, ele é certificado em desenho arquitetônico e mecânico 
pelo Estado da Flórida. 

Dr. George Pierce:  02:02  Eu posso desenhar seus planos de casa, se você precisar. 

John Bytheway:  02:03  Sim. Quantos anos você tem? 300 anos de idade? Ele já 
ministrou cursos em antigas civilizações do Oriente Próximo, 
história judaica e Jerusalém, a Cidade Santa, na UCLA. Ele 
trabalhou com escavações arqueológicas na Flórida, Escócia, 
Cisjordânia e Israel, incluindo Tel Dothan, Ein Gedi, Beer Sheva, 
JOFA e a cidade filisteia de Ashkelon. Além da escavação para a 
Autoridade de Antiguidades de Israel. Atualmente ele é o 
arquiteto líder e supervisor da equipe de sistemas de 
informação geográfica para as escavações Tel Shimron no Vale 
de Jezreel, em Israel. E o Dr. Pierce e sua esposa, Dr. Krystal 
Pierce, que tivemos no podcast, eles têm dois filhos, Victoria e 
George III. George publicou um livro chamado covenant and 
compassion (Pacto e compaixão). Estamos entusiasmados em 
tê-lo aqui, Dr. Pierce, e animados em aprender com este incrível 
passado que você tem por lá. 

Dr. George Pierce:  02:59  Bem, é ótimo estar aqui. Não sei se consigo estar à altura da 
minha biografia, para ser honesto. Não sei quem escreveu todas 
essas coisas porque eu já estive por aqui algumas vezes. E 
quanto a isso? 

Hank Smith:  03:07  George é uma das minhas pessoas favoritas. E se eu encontrar 
George no edifício Joseph Smith, será um bom dia. Há muito 
tempo que estou ansioso por isso. Aqueles que ouviram o 
episódio de sua esposa, Dr. Krystal Pierce, que foi nosso sexto 
episódio do ano e ela acabou de fazer um trabalho fantástico 
falando sobre Noé. Ela o preparou para a nossa entrevista, 
certo, George? Ela lhe disse como ia ser, sim? 

Dr. George Pierce:  03:28  Ela o fez. Ela me avisou a respeito de vocês dois. Então, vamos... 
Sim. 

John Bytheway:  03:31  Quero ir à sua casa pela terceira hora Venha, siga-me e veja 
como é isso com vocês dois lá. 

Hank Smith:  03:38  Se bem me lembro, John, nós lhe perguntamos sobre: "Como é 
a conversa em sua casa"? E ela disse: "Bem, é sobre isso que 
falamos". Isto é o que nós fazemos". 
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John Bytheway:  03:45  Sim. 

Dr. George Pierce:  03:46  Curiosamente, ainda esta manhã depois do café da manhã e 
levamos as crianças para a escola, eu estava sentado e 
escrevendo algumas coisas enquanto tínhamos algum trabalho 
em casa e nossa conversa se voltou para uma das coisas 
engraçadas sobre Josué é como entendemos a conquista e o 
mandamento de Deus sobre os cananeus? Isso nos levou a uma 
hora sentados ali, apressando teologicamente, 
arqueologicamente, filosoficamente, eis como podemos 
entender melhor isso e, no final do dia, ainda ter atenção. 
Então, sim, é isso que as conversas giram em torno de nossa 
casa. 

John Bytheway:  04:18  Você trouxe a gravação disso? Poderíamos fazer disso um bônus 
hoje. 

Dr. George Pierce:  04:23  Poderíamos apenas emendá-lo diretamente ou um recurso de 
bônus, aqui estão alguns extras. 

Hank Smith:  04:28  Dr. Pierce, George, vamos entrar em Josué falando um pouco 
sobre Deuteronômio e fazendo apenas alguns destaques e 
dando a Moisés uma boa despedida antes de apresentarmos 
nosso próximo profeta, nosso próximo na fila. O que podemos 
dizer sobre o Deuteronômio? 

Dr. George Pierce:  04:46  Sim, vamos contextualizar com o livro de Joshua. Voltarei 
apenas ao Deuteronômio um. E apenas o primeiro verso nos diz 
onde eles estão, onde estão os filhos de Israel e diz: "Estas são 
as palavras que Moisés falou a todo Israel deste lado, Jordânia, 
no deserto, na planície contra o Mar Vermelho, entre Paran, e 
Tophel, e Laban, e Hazeroth, e Dizahab". Portanto, lugares onde 
não temos certeza absoluta de onde eles estão, mas podemos 
cortar a mostarda e apenas dizer que as crianças de Israel estão 
no lado leste da Jordânia. O que seria agora o Reino Hachemita 
da Jordânia como um Estado-nação. 

Dr. George Pierce:  05:19  Moisés vai então aproveitar a oportunidade no Deuteronômio, 
daí o nome para reafirmar a lei para eles. Deuteronômio 
significa segunda lei. Moisés aproveita a oportunidade para 
reexpressá-la e reformulá-la de uma forma que é uma série de 
maldições e bênçãos. Agora isso soa duro. Vamos simplificar e 
você verá aqui um padrão do Livro de Mórmon. A bênção é, e 
todas as bênçãos são, se forem obedientes aos mandamentos 
que o Senhor lhes deu, então eles serão prósperos e poderão 
entrar na terra para receber sua herança, para poder construir 
casas e ter uma boa estrutura familiar e gerações de filhos e 
netos, et cetera, et cetera. E as maldições não são tanto 
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maldições que pensamos sobre isso, mas que estão perdendo 
as bênçãos de Deus pela desobediência. Se eles não são 
obedientes aos mandamentos, então não recebem as bênçãos e 
a vida vai ser mais difícil e vai haver muito mais dificuldades. 

Dr. George Pierce:  06:17  Então, Moisés estabelece isto em Deuteronômio. Se fizer estas 
coisas, você será abençoado. Se você fizer estas coisas, não 
receberá suas bênçãos. E no final, começando no capítulo 32 do 
Deuteronômio, temos, o que se chama o canto de Moisés e 
Moisés fala sobre Israel e como eles agiram corretamente e 
todos os outros incidentes nos quais ele os está efetivamente 
colocando e louvando ao Senhor. E então ele abençoa as tribos 
de Israel especificamente. Assim, a tribo de Levi, para que 
possam ensinar a Israel sobre os julgamentos e a lei. Assim, o 
sacerdócio levítico assume esse papel de ensinar a lei ao povo e 
realizar sacrifícios e abençoar Benjamim e a casa de José. Assim, 
Efraim e Manassés e todas as outras tribos. 

Dr. George Pierce:  07:03  E então temos no capítulo 34 como a Bíblia o tem, Moisés sobe 
ao Monte Nebo e olha para cima, ele é capaz de ver a terra 
prometida, mas ele não pode entrar. E este é o fim. E é então 
mencionado que seu sucessor será Josué, que tem sido seu 
braço direito desde que eles deixaram o Egito. Isto é o que nos 
coloca em pé. Assim, quando Josué abre então, Moisés está 
agora fora de cena, Israel tem agora este novo líder. O manto da 
liderança recai sobre Josué. E então eles estão preparados e 
prontos para entrar em cena para assumir efetivamente a terra 
prometida, se isso fizer sentido. 

Hank Smith:  07:46  Sim, isso é fantástico. Portanto, Deuteronômio não é muito 
enredo, apenas um restabelecimento da lei e a despedida de 
Moisés. Lembro-me que na semana passada estudamos 
bastante, a frase, não se esqueça, não se esqueça do que o 
Senhor fez por você. Essa parecia ser uma mensagem 
importante do Deuteronômio. E se você esquecer, a vida vai ser 
difícil, mas ele lhes deu uma boa configuração, a terra que estão 
prestes a entrar, eles sabiam pelos espiões que enviaram antes, 
este é um lugar incrível. Eles vão se sair muito bem se seguirem 
os mandamentos. 

Dr. George Pierce:  08:19  Absolutamente. E só para amarrá-lo de volta a essa história, 
Números, dos espiões que entram. Josué e seu compatriota 
nessa história, Caleb, são os únicos dois que restam dessa 
geração inteira depois de vaguear por 40 anos no deserto. Esses 
dois são deixados, porque foram os dois que foram fiéis e 
disseram: "É isso que Deus quer que façamos". Podemos fazer 
isso com a força do Senhor". É por isso que Josué viveu tanto 
tempo. E você vê no livro de Josué mais tarde, Caleb vem até 
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ele e diz: "Eu quero minha herança na terra". E assim eles dão a 
Calebe sua herança e sua família e todo o resto. Portanto, estes 
dois, esta é a recompensa deles. Eles são dois que 
originalmente saíram do Egito há mais de 40 anos e agora 
podem entrar na terra prometida e isso é uma recompensa tão 
grande por sua obediência. 

Hank Smith:  09:05  Sim. Isso estava de volta no capítulo 11 de Números. 

John Bytheway:  09:08  Estou feliz que você tenha mencionado que é a segunda lei. 
Acho que as pessoas já viram essa palavra Deut e você vê dois lá 
dentro: "Isto é um dueto?". Escrevi mal a minha vida inteira. 
Não é dueteronomia, é Deuteronômio. E agora eu adoro que 
estejamos voltando a algum enredo. Você já teve estudantes ou 
pessoas que acham que foi duro Moisés não ter entrado na 
terra prometida? 

Dr. George Pierce:  09:30  Moisés fez tanto. E ele foi tão fundacional e pelo resto do 
tempo, inclusive na era moderna, quero dizer, atualmente 
Moisés é tido como o modelo do que significa ser um profeta 
em Israel e um doador da lei. E ele também age como um 
sacerdote, como vemos, em muitos casos. E ele age como um 
proto rei, Moisés é o pacote completo e para não poder ir lá, 
enquanto falo com os estudantes, digo: "Trata-se de 
obediência". E para não soar duro sobre isso, porque, em algum 
nível, nós pensamos: "Cara, eu gostaria que Moisés pudesse 
simplesmente pisar o rio Jordão e chegar lá". E tudo vai ser 
ótimo". Quando Moisés é desobediente às vezes e tem esta 
grande relação com Jeová, na qual às vezes Jeová e vocês 
provavelmente já encontraram isto em seu estudo. Às vezes 
Jeová pensa: "Afaste-se, Moisés, eu vou acabar com todo 
mundo". E eu vou recomeçar com você". 

Dr. George Pierce:  10:19  E então às vezes Moisés vem ao Senhor e diz: "Você poderia 
simplesmente acabar com todo mundo e começar de novo com 
..." E assim você tinha isso para frente e para trás e eles se 
temperam uns aos outros. E esse é um grande relacionamento 
que ele tem, mas nos casos em que ele é desobediente, é muito 
marcante usar um trocadilho. Foi-lhe dito pela primeira vez: 
"Bata uma pedra e a água vai sair", e isso é bom. E a segunda 
vez que lhe dizem para falar com a pedra e em sua raiva com os 
filhos de Israel, ele e sua frustração, ele golpeia a pedra uma 
segunda vez na linha da história e a água sai. Mas o Senhor diz: 
"Porque você não foi obediente a mim, você não vai lá". Agora 
há muita interpretação lá. O apóstolo Paulo diz que a pedra que 
o seguiu ao redor que forneceu água, foi Cristo. E assim Cristo 
só é atingido uma vez, não duas pessoas, em termos disto. 
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Hank Smith:  11:01  Oh, está bem. 

Dr. George Pierce:  11:02  O que é uma interpretação interessante, mas se trata de ser 
obediente ao que o Senhor nos pediu, mesmo nas pequenas 
coisas. 

John Bytheway:  11:08  Poderíamos dizer também que Moisés tinha cumprido sua 
missão e que este é agora o papel de Josué? 

Dr. George Pierce:  11:16  Absolutamente. Moisés cumpriu seu papel. Ele cumpriu sua 
missão. Ele fez tudo o que o Senhor provavelmente pretendia 
que ele fizesse. Chegou a hora de encerrar esse capítulo. E 
vemos isto também no final do livro de Josué. Então, alerta 
spoiler, vamos chegar ao fim, todos eles morrem. Assim, no 
final do livro de Josué, Josué falece, Eleazar ou o sumo 
sacerdote que é o filho de Aarão, ele falece. E está encerrando o 
capítulo sobre o Êxodo e o deserto que vagueia. Assim, Moisés, 
agora está fora de cena. Josué vai morrer. O sumo sacerdote 
que sucedeu Aarão no deserto vagueia e os levou direto para 
Canaã, ele vai falecer. E no final da história, eles também 
enterraram os ossos de José, o que está realmente fechando o 
capítulo sobre o tempo de Israel. 

Hank Smith:  12:04  A história de Gênesis. 

Dr. George Pierce:  12:05  Sim. Portanto, todas estas coisas têm que terminar, se você 
quiser, para que os israelitas dêem esse próximo passo em 
frente no capítulo de sua história e de sua vida e na terra 
prometida. 

John Bytheway:  12:17  Também pensei que Moisés, no Senhor, levando-o de volta para 
casa, é ainda melhor do que a terra prometida. Moisés poderia 
descansar e estar no resto ou na presença do Senhor. Lembro-
me quando era criança observando os 10 mandamentos, senti-
me mal por ele não ter podido entrar na terra prometida, mas 
Josué sim. 

Hank Smith:  12:34  E ainda não terminamos com Moisés. Vamos vê-lo novamente 
no Novo Testamento. Vamos vê-lo novamente em Doutrina e 
Convênios, o Senhor tem mais para Moisés fazer isso é um 
ponto interessante. Um ponto de transição de Moisés para 
Josué de alguma forma, todos nós passamos por isso com um 
novo bispo ou uma nova presidente da Sociedade de Socorro, 
ou um novo presidente da igreja. É um período de transição que 
é difícil. Lembro-me praticamente da única pessoa que conheci 
e quando eu era adolescente, era Gordon B. Hinckley. Eu não 
conhecia a igreja sem Gordon B. Hinckley. Eu apenas imaginava 
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que ele era a igreja. E então quando ele faleceu e me lembro de 
olhar para o Presidente Monson dizendo: "Não, não, não, onde 
está o Presidente Hinckley? Você é o primeiro conselheiro, o 
Presidente Monson. Você sempre foi o primeiro conselheiro, o 
Presidente Hinckley". 

Hank Smith:  13:19  Mas lembro-me de ver o Presidente Monson se levantar 
naquela primeira vez e houve uma mudança nele, pelo menos 
na minha perspectiva. E então novamente com o Presidente 
Nelson e pudemos falar sobre o ano passado, John, quando 
falamos de Brigham Young, substituindo Joseph Smith, não é 
divertido estar nesta posição. 

John Bytheway:  13:36  Sim. Não me lembro de ninguém na conferência geral, seja 
como presidente da igreja, ou mesmo um chamado para os 70, 
ou para ser um dos 12 dizendo: "Sim, estou totalmente 
preparado para isto. Eu recebi isto. Esperei toda minha vida. Eu 
sei exatamente o que estou fazendo". É totalmente o oposto: 
"Eu não pedi por isto". Foi-me pedido para fazer isto. Farei o 
meu melhor, mas uau, estou sobrecarregado". Isso é o que você 
sempre ouve. 

Dr. George Pierce:  14:01  Vemos isso também com Joshua, bem no final do 
Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 34, versículo nove: 
"Josué, o filho de Freira, estava cheio do espírito de sabedoria, 
pois Moisés tinha imposto suas mãos sobre ele e os filhos de 
Israel o ouviam e faziam como o Senhor ordenara a Moisés". 
Mas quando olhamos o primeiro capítulo de Josué, 
especialmente os primeiros nove versículos mais ou menos, e 
depois disso, podemos ver que a gravidade da situação está 
afetando Josué de certa forma. 

Hank Smith:  14:27  Talvez. Se alguém lhe dissesse: "Certo, Moisés, você está fora, 
Joshua, você está dentro". Joshua, como você se sente?" "Por 
favor, não. Acho que não posso fazer isso". Esses são sapatos 
grandes em particular para preencher. 

Dr. George Pierce:  14:41  Absolutamente. E assim eu acho que ele sente isso, e tem sua 
própria missão. Moisés teve sua missão de dar a lei para guiá-
los através do deserto, para passar por tudo isso com o Êxodo. E 
agora é a vez de Josué instalá-los na terra e fazê-los entrar no 
que deveriam estar fazendo. 

Hank Smith:  14:57  Bem, eu adoro esta idéia de confiar no Senhor e procurar talvez 
um novo líder quando chegar essa hora, não importa qual seja a 
organização, uma ala, uma estaca, uma Sociedade de Socorro, 
um quorum, uma classe na Juventude Feminina, presidente da 
igreja, um novo apóstolo. Quando estas coisas acontecerem, 

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

Joshua 1-8; 23-24 Parte 1 followHIM Podcast Transcrição Página 7



podendo confiar que o Senhor é quem ele chamou, ele se 
qualificará. Então, fale-nos de Josué, George. 

Dr. George Pierce:  15:21  Recebemos a introdução de Joshua de fato de volta ao Êxodo. É 
interessante. Joshua é o filho de Nun. Nós realmente não 
sabemos muito mais do que isso, sobre a família, mas sabemos 
que eles são da tribo de Efraim. Portanto, se você se identifica 
com isso através de sua bênção patriarcal, ou é apenas um 
grande fã da tribo de Efraim, esta é a tribo de Joshua. Deixe-me 
lançar isto aqui como um paralelo, não é interessante que os 
dois espiões que vivem tempo suficiente para ver e entrar na 
terra prometida, Josué da tribo de Efraim e Calebe era da tribo 
de Judá. Temos estes dois, minhas tribos muito fortes 
representadas em fidelidade. 

Hank Smith:  15:58  George, quando mais tarde tivermos um reino dividido, essas 
serão as duas cabeças. 

Dr. George Pierce:  16:01  Sim. Essas serão as duas tribos centrais em ambos esses reinos, 
o reino do sul de Judá, obviamente, e o reino do norte de Israel, 
de longe, as duas tribos mais populosas do reino do norte são as 
de Efraim e Manassés. Portanto, a casa de José e Efraim será na 
verdade o território no qual as capitais do reino do Norte 
estarão localizadas. O nome de Josué é interessante o 
suficiente, porque eu adoro nomes. Adoro o significado dos 
nomes e o nome de Josué, vem do hebraico, ou seja, ou Jeová 
salva ou Jeová é salvação. Eu gosto de Jeová é a salvação. Então 
Josué e o hebraico, Yehoshua, às vezes Yeshua vem até nós. E se 
você está familiarizado com o nome de Jesus em aramaico, 
como ele estava aqui em seu ministério terrestre é Yahshua, 
efetivamente é Josué. Significa a mesma coisa, Jeová é salvação. 

Hank Smith:  16:51  Como isso se torna Jesus, George? Essa é apenas a forma grega 
do Yeshua? 

Dr. George Pierce:  16:55  Então você tem Yahshua em aramaico, que vai para Yesus em 
grego, que depois entra como Gesu em latim. E então, por 
causa da germanização da palavra, aquela inicial, eu me torno 
um J e então recebemos Jesus. E é assim que o recebemos em 
inglês. 

Hank Smith:  17:11  Então Jesus tem o mesmo nome que este velho profeta. 

Dr. George Pierce:  17:14  Quando você olha a vida de Josué e o que ele faz, é um 
prenúncio de ver o ministério dos Salvadores. Josué 
efetivamente em muitos lugares, citando sem citar aspas, "salva 
os israelitas", e ajuda a mantê-los no caminho certo e aderindo 
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aos mandamentos e sendo vitorioso. Quando o anjo Gabriel 
anuncia a Maria que eles vão chamar seu nome de Jesus. E 
parte disso é porque ele vai salvar seu povo de seus pecados e 
Jesus desempenha esse mesmo papel de salvação. Acho que há 
muitos bons paralelos enquanto pensamos sobre isso e 
ponderamos sobre o assunto. 

Hank Smith:  17:48  Então, cuidado com aqueles que vamos junto, cuidado com os 
paralelos Josué, Jesus, como lemos? 

Dr. George Pierce:  17:54  Absolutamente. 

John Bytheway:  17:55  Parece tão frequentemente, especialmente nestes tempos, em 
que estamos falando, um nome indica uma missão, não é 
mesmo? 

Dr. George Pierce:  18:03  Eu adoro nomes bíblicos e apontar nomes bíblicos. Coloque 
nomes, nomes de pessoas, porque eles são importantes na 
história, nós lemos e dizemos: "Ok, Joshua assume". Isso é 
ótimo. Seguindo em frente". Precisamos sentar e pensar e dizer: 
"Certo, seu nome significa algo e é particular para este 
momento". E novamente, o exemplo final é o do Salvador, tanto 
em Lucas como em Mateus, Maria e José são ambos informados 
individualmente que seu nome será Jesus por essa mesma razão 
de salvar seu povo de seus pecados. Eu não acho que o nome 
do Salvador poderia ter sido outra coisa qualquer. Tinha que ter 
sido Jesus.  

John Bytheway:  18:40  Oh, eu adoro a maneira como você coloca isso. Sim, eu amo a 
maneira como você coloca isso. 

Hank Smith:  18:41  E George, enquanto estou olhando para o capítulo um, vejo que 
o Senhor percebe que Joshua precisa de um pouco de conversa 
animada. O versículo cinco diz: "Como eu estava com Moisés, 
também eu estarei contigo". Não falharei contigo nem te 
abandonarei". Sê forte e de boa coragem sob este povo". 

Dr. George Pierce:  18:59  Se você ou qualquer outra pessoa tem o hábito de marcar em 
suas escrituras ou destacar em seu aplicativo da biblioteca do 
evangelho, dê uma olhada e veja quantas vezes ele diz, seja 
forte e de boa coragem. Verso seis, seja forte e de boa coragem. 
Vai abaixo e há a acusação de manter o livro da lei. E no 
versículo nove, eu não te mandei? Sê forte e de boa coragem. 
Não é apenas uma boa sugestão, é um mandamento a Josué. Sê 
forte e de boa coragem. Então é duas vezes que o Senhor lhe diz 
isto: "Não temas, nem te assustes, pois o Senhor teu Deus está 
contigo para onde quer que vás". 
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Dr. George Pierce:  19:32  Mais adiante, enquanto nós, enquanto olhamos, e Josué está 
lembrando essas outras tribos que estão tentando se 
estabelecer no lado leste do Jordão. Eles lhe dizem no versículo 
16: "Tudo o que você mandar, nós faremos". E para onde quer 
que você envie, nós iremos". Conforme ouvimos a Moisés em 
todas as coisas, assim te ouviremos". Somente o Senhor, Deus 
esteja contigo, como esteve com Moisés". E eles descem a 
última afirmação no versículo 18, dizem-lhe: "Sê forte e de boa 
coragem". Assim, três vezes nesse capítulo inicial, duas vezes do 
Senhor, uma vez das outras tribos de Israel, eles lembram a 
Josué: "Escute, nós sabemos que é uma grande 
responsabilidade". E Josué deve estar sentindo a pressão. E ele 
é lembrado, ouso dizer, ordenado no versículo nove a ser forte 
e de uma boa coragem. 

Dr. George Pierce:  20:24  E assim eu acho que há um paralelo para nós. Somos 
encarregados de coisas às vezes muito difíceis no trabalho em 
nossas situações familiares, talvez nossos telefonemas que nos 
dão um chamado para ensinar a escola dominical aos jovens e 
você realmente não tem certeza de como lidar com jovens de 
16 a 17 anos de nenhuma maneira. Isso é apenas um aparte 
pessoal, mas temos esta garantia de que Deus estará conosco 
se formos fiéis a Ele e pudermos ser fortes o suficiente, boa 
coragem. E se alguém precisa dessa conversa animada, é Josué. 

Hank Smith:  20:54  Este poderia ser um capítulo tão aplicável a qualquer um que 
esteja enfrentando uma tarefa assustadora, uma nova vocação, 
uma prova difícil, seja forte e de boa coragem. Eu queria citar 
aqui Elder Holland. Esta é uma palestra chamada "A Língua dos 
Anjos". Ele cita outro apóstolo. Portanto, temos um apóstolo 
citando outro apóstolo. O Élder Holland diz: "Eu amo o que o 
Élder Orson F. Whitney disse uma vez, "o espírito do evangelho 
é otimista". Ele confia em Deus". Ele olha para o lado bom das 
coisas, o espírito oposto ou pessimista arrasta os homens para 
baixo e para longe de Deus, olha para o lado escuro, murmura, 
reclama e é lento para ser obediente". De volta ao Élder 
Holland, ele diz: "Devemos honrar a declaração do Salvador de 
ser de bom ânimo". De fato, parece-me que podemos ser mais 
culpados de quebrar esse mandamento", isto de Elder Holland, 
"do que quase qualquer outro". Portanto, você está certo. Este 
é um mandamento, seja de bom ânimo de Jesus ou no capítulo 
um de Josué, seja forte e de boa coragem". Eu o comandei. 

John Bytheway:  21:57  Todos nos lembramos do chamado de Moisés e, "Quem sou eu 
para conduzir os filhos de Israel para fora da escravidão e sou 
de língua lenta e de fala lenta". E eles não me escutam". E a 
resposta do Senhor não foi: "Você é o melhor". Você é 
fantástico. Você foi salvo para isto". A resposta do Senhor foi: 
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"Eu estarei contigo". E o que eu gosto nisto em Josué no 
versículo cinco: "Então eu estarei contigo". Como foi com 
Moisés: "Assim estarei contigo". E então ele disse novamente 
no versículo 17: "Somente o Senhor teu Deus esteja contigo, 
como esteve com Moisés". E é por isso que você pode ser forte 
e de boa coragem, porque eu estou aqui mesmo e estarei com 
você. 

Hank Smith:  22:37  Isso é ótimo, John. O povo reconhece que, George acabou de 
nos mostrar que, versículo 16, eles responderam a Joshua. 
"Tudo o que nos ordenou, nós faremos". Para onde você nos 
enviar, nós iremos...". Mas no versículo 17, "O Senhor teu Deus 
seja contigo como foi com Moisés". 

Dr. George Pierce:  22:54  E fecham essa declaração: "Seja forte e de boa coragem". 

John Bytheway:  22:56  Sim, isso é ótimo. 

Hank Smith:  22:57  George, lá vemos os filhos de Israel apoiando seu novo líder. 
Quando vejo um novo bispo em minha ala, não só me sinto mal 
por ele, mas o apoio. Eu digo: "O que quer que você me chame 
para fazer, eu farei, eu irei". Eu o apoiarei". 

John Bytheway:  23:11  Tendo visto uma congregação levantar as mãos para dizer que o 
sustentarão como bispo, esse foi um momento para mim, 
porque isso significa algo. Não pensei que significasse tanto até 
que eu estivesse ali sentado no estande tremendo com minhas 
botas e a congregação, alguns com sorrisos no rosto, 
levantaram as mãos e eu pensei: "Ok, talvez eu possa fazer isso 
se o Senhor estiver comigo". Então é uma bela história de 
Joshua aqui, começando. 

Hank Smith:  23:42  O primeiro capítulo termina, "Seja forte e de boa coragem". 
Acho que temos um tema para o primeiro capítulo. Muito bem. 
O que vamos fazer a seguir? 

John Bytheway:  23:51  E é isso, senhoras e senhores. Muito obrigado. 

Hank Smith:  23:53  Sim. Obrigado por ter vindo. Seja forte... 

John Bytheway:  23:55  Seja forte e de um bom... 

Hank Smith:  23:55  ... e de boa coragem. 

Dr. George Pierce:  23:55  Boa coragem. Sim. Nos veremos. 
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Hank Smith:  23:57  Se ao menos fosse assim tão fácil. Seja forte e de boa coragem. 
E talvez o Senhor esteja dizendo a Josué: "Sejam fortes e de boa 
coragem porque... 

John Bytheway:  24:06  Você vai precisar dele. Você vai precisar dele. 

Dr. George Pierce:  24:10  Temos estes caras. Nós conseguimos isto. 

Hank Smith:  24:11  Agora, como se chama isto, George? Joshua deve passar pelo 
povo e dizer-lhes para se prepararem porque vamos entrar, 
dentro de três dias. 

Dr. George Pierce:  24:21  Estas são suas instruções para o povo. Portanto, lembre-se do 
que o Senhor lhe ordenou que fizesse. Uma vez que isto vai ser 
definido, você vai conseguir esta terra, mas suas esposas, seus 
pequenos, seu gado, eles vão permanecer aqui. Vocês virão 
com o resto de nós. Nós vamos nos preparar. E nós vamos e 
vamos tomar posse desta terra, com apreensões de lado e 
sendo fortes e de boa coragem ressoando em seus ouvidos. Ele 
vai instruir as pessoas de que é hora de ir. Isto é, este é todo o 
seu propósito. É por isso que deixaram o Egito e que o Senhor 
os trouxe para fora do Egito para voltar a se estabelecer na 
terra que faz parte de suas bênçãos do pacto Abraâmico, é ter 
esta terra como foi prometida a Abraão e seus descendentes. É 
isso mesmo. Este será o momento em que eles cumprirão todas 
essas promessas. 

Dr. George Pierce:  25:10  E eu digo momento, é um processo. Não é apenas um evento. 
Portanto, este é um processo pelo qual esse pacto vai ser 
cumprido entrando aqui e tomando a terra. E, portanto, vai 
exigir algumas coisas antes disso. Quando olhamos para Josué, 
ele está se preparando e eu penso que com, ser forte e de boa 
coragem, apenas ecoando em sua mente, ele vai conduzi-los 
através do Jordão. 

Hank Smith:  25:34  E quando abrimos o capítulo dois, parece que o Senhor está 
preparando o caminho. 

Dr. George Pierce:  25:38  Ele está absolutamente no capítulo dois de Joshua, antes que 
eles revisem, Joshua envia um casal de espiões à terra para ver 
como estão as coisas e para avaliar o que está acontecendo 
aqui. 

Hank Smith:  25:51  Missão de reconhecimento. 

Dr. George Pierce:  25:52  Isso mesmo. Então Josué e as crianças de Israel no lado leste do 
Jordão, ele vai enviar dois homens através do lado oeste do 
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Jordão. E isto será na área de Jericó, se você tiver um mapa 
bíblico. Eles vão ao que é descrito no capítulo dois, versículo um 
como a casa de uma meretriz, cujo nome é Rahab e se 
hospedam lá. Agora que as pessoas debateram, isso realmente 
significa uma meretriz ou ela é uma estalajadeira que pode 
prestar outros serviços ou o que quer que seja. 
Independentemente disso, é um lugar público onde elas podem 
encontrar um lugar para ficar com alguém que não vai entregá-
las às autoridades, se isso fizer sentido. Portanto, eles são 
suficientemente inteligentes para saber para onde estão indo. 
Eles são bons espiões, eles sabem o que estão fazendo. 

Dr. George Pierce:  26:34  E assim, de uma maneira tipo James Bond, eles vão aqui e, é 
claro, o rei de Jericó, o responsável por toda a cidade, ouviu 
dizer que há espiões lá fora. E assim talvez eles não tenham sido 
tão bons quanto poderiam ter sido. E eles sabem que estão na 
casa de Rahab e Rahab os trouxe até o telhado da casa e os 
escondeu nos caules de linho, que ela havia colocado em ordem 
sobre o telhado. Então vemos que ela talvez não seja apenas 
uma dama da noite ou uma estalajadeira ou o que quer que 
seja. Ela também está engajada na produção de linho. Ela os 
tem escondidos no telhado e os cobre com um monte de linho. 
Então, escondida nos palheiros, se preferir. 

Hank Smith:  27:13  Então Rahab está indo contra o rei de Jericó aqui? 

Dr. George Pierce:  27:16  Absolutamente. Ela diz: "Sim, eles saíram pelo portão. Está 
escuro. Eu não sei para onde eles foram. Eles provavelmente 
foram para lá". E assim as pessoas que estão perseguindo os 
espiões, descem em direção ao rio Jordão para persegui-los. E 
quando eles se foram, ela os tira do linho, os traz para fora dos 
palheiros. E ela diz isto no versículo nove: "Ela disse aos 
homens: Sei que o Senhor vos deu a terra e que vosso terror 
caiu sobre nós, e que todos os habitantes da terra desmaiam 
por causa de vós. Pois ouvimos como o Senhor secou a água do 
Mar Vermelho para vós, quando saístes do Egito e o que fizestes 
aos dois reis dos amorreus, que estavam do outro lado do 
Jordão, os quais destruístes totalmente". E assim que ouvimos 
estas coisas, nossos corações derreteram, nem restava mais 
coragem em nenhum homem por vossa causa, pois o Senhor 
vosso Deus, ele é Deus no céu acima e na terra abaixo". 

Dr. George Pierce:  28:04  Ela diz: "Escutem, já ouvimos as histórias". Portanto, não é 
como se os israelenses fossem uma entidade desconhecida. As 
histórias agora circulam por Canaã: "Ei, aí está este grupo de 
pessoas". E sua divindade lhes permitiu atravessar o mar e sua 
divindade os preservou e os ajudou nestas batalhas contra estes 
reis muito fortes do lado oriental do rio Jordão em seus 
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territórios". E sabemos, como ela diz, "ele é Deus no céu, em 
cima e na terra em baixo". Temos Rahab, independentemente 
de sua ocupação, independentemente de sua reputação, ela 
expressa uma fé no Deus de Israel, algo que é muito raro nestas 
histórias. Temos alguém fora de Israel expressando esta fé, mas 
vale a pena ressaltar. Vale a pena ressaltar. 

Hank Smith:  28:51  Ela é uma convertida de ouro. 

Dr. George Pierce:  28:52  Ela é, certo? 

Hank Smith:  28:54  Sim. 

Dr. George Pierce:  28:55  Eles não tiveram que passar por muitas discussões com ela. Ela 
disse: "Estou dentro, estou dentro". Quando posso ser poupada 
de tudo isso"? E vemos isso no versículo 12, ela diz: "Agora, 
pois, peço-vos, jurai-me pelo Senhor, já que vos mostrei 
bondade, que também demonstrareis bondade para com a casa 
de meu pai e me dareis um verdadeiro sinal de que salvareis 
vivo meu pai e minha mãe, meus irmãos e minhas irmãs, e tudo 
o que eles têm, e livrareis nossas vidas da morte". Salvai os 
animais de estimação, salvai os primos, sobrinhos uma vez 
removidos". 

Hank Smith:  29:22  A família Rahab. 

Dr. George Pierce:  29:23  Salve-os a todos, faça esse acordo. Eles dizem: "Sim, claro. Nós 
devemos nossas vidas a vocês. Portanto, vamos poupá-los". 

Hank Smith:  29:29  E assim há algum sinal, que... 

Dr. George Pierce:  29:32  Há. Podemos ver que sua casa, porque estão sendo decepados 
por esta janela, faz parte da muralha da cidade. E assim ela os 
deixa descer por uma corda de algum tipo ou como diz, uma 
corda aqui porque ela mora sobre a parede. Sua casa faz parte 
da muralha, parte das fortificações da cidade. E assim os 
espiões dizem: "Escute, se você pendurar esta corda vermelha 
fora de sua janela, saberemos qual é a sua casa". E 
lembraremos qual é a sua casa, e sua família será poupada. E se 
alguém de sua família tiver algum problema com os israelitas, 
nós assumiremos a responsabilidade por isso". E assim ela diz: 
"Está bem". E ela confia neles e os deixa descer pela janela. E 
então ela amarra a corda vermelha ali, a linha escarlate na 
janela, só para que quando os israelenses vierem a Jericó, eles 
saibam que é a casa dela. 

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

Joshua 1-8; 23-24 Parte 1 followHIM Podcast Transcrição Página 14



Dr. George Pierce:  30:23  Os espiões descem, eles se juntam a Joshua. Eles lhes dizem 
todas essas coisas. E Josué sabe então, versículo 24 do capítulo 
dois: "Verdadeiramente o Senhor entregou em nossas mãos, 
toda a terra, pois até mesmo todos os habitantes do país 
desmaiam por nossa causa". Portanto, a informação dos espiões 
que eles lhe trazem não é apenas: "Ei, estamos vivos porque 
esta senhora nos salvou e nos escondeu em alguns caules de 
linho e ela tem uma corda vermelha fora de sua janela, portanto 
não a mate". Eles diriam que os contos do que o Senhor tem 
feito por nós, estão passando por toda Canaã e estão ficando 
assustados. E nós tivemos este convertido, a propósito. 

John Bytheway:  30:55  Sim. Tão intrigado por Joshua capítulo dois, versículo 10, como 
eles ouviram? Eles não estavam postando isto em nenhum 
lugar. Será que alguns deles saltaram o velho vaguear e 
chegaram lá de alguma forma? 

Dr. George Pierce:  31:13  Os israelenses têm tido interações com a cananéia desde o 
número 21. E é aí que começa verdadeiramente a conquista, é o 
Números 21. Eles começam a entrar em contato. Mas eles 
tiveram contato com alguns destes grupos cananeus, os 
moabitas e outros provavelmente nisso, há esta repetição do 
conto. Quando olhamos para o Êxodo 15, ele é chamado de 
canção do mar. É que porque Moisés canta e as crianças de 
Israel cantam e depois Miriam, sua irmã pega numa repetição, 
mas as canções são muito fáceis de lembrar. Portanto, vou jogar 
isto fora para você. Você provavelmente pode se lembrar de 
todas as palavras, vamos escolher algo fácil. Eu quero segurar 
sua mão pelos Beatles. 

John Bytheway:  31:50  (Canto). Sim. 

Dr. George Pierce:  31:51  E assim conhecemos todas as palavras para isso. Quantos de 
nós conhecemos todas as palavras do Salmo 82, não muitos. E 
se você pode até pensar no que é o Salmo 82, eu ficaria 
surpreso. As canções são fáceis de lembrar para nós. E assim a 
canção do mar, teria sido fácil de lembrar para eles e de repetir 
uma e outra vez, de modo que, como eles estão tendo essas 
interações com grupos cananeus ou grupos moabitas ou 
qualquer outra coisa, eles são capazes de recontar essas coisas 
e dizer-lhes: "Sim". E assim vou cantar para o Senhor, pois ele 
triunfou gloriosamente, o cavalo e o cavaleiro são jogados no 
mar. E o Senhor é um homem de ação e um guerreiro e minha 
salvação". E isso vai se repetir e começar a se espalhar por aí. 

Dr. George Pierce:  32:25  E assim, assim como uma canção popular começa a ser 
recolhida e compartilhada nas mídias sociais ou online ou no 
passado, as pessoas iam à loja de discos local e compravam uma 
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45 e depois a compartilhavam com seus colegas de classe ou a 
trocavam ou algo assim. É assim que estes contos 
provavelmente são transferidos. Após 40 anos de 
vagabundagem no deserto, quando chegam a Canaã, o canto do 
mar é um sucesso top 40. Esse é o meu melhor palpite. 

John Bytheway:  32:52  Eu amo essa resposta. Já ouvimos falar sobre isso. Assim, outros 
grupos que estamos viajando tiveram contato com eles 
enquanto estavam no deserto e essas histórias foram passadas 
de um lado para o outro. Acho que isso é fascinante. E eu gosto 
do que diz no versículo 11. E assim que ouvimos estas coisas, 
nossos corações derreteram. Eu não sabia que essa era uma 
frase bíblica até o momento. 

Dr. George Pierce:  33:16  Oh, absolutamente. Para colocá-lo em nossa linguagem, o 
temor de Deus foi colocado neles, literalmente, quanto ao que 
vai acontecer. E assim ela reconhece isto, Rahab, a meretriz. 
Agora, o interessante, só para chamar a atenção para isto, estas 
histórias como Rahab e outras, elas foram feitas para um 
propósito. E elas foram feitas para nos mostrar que às vezes até 
mesmo aqueles que estão fora da casa de Israel são fiéis e 
reconhecem que Deus é Deus no céu e na terra abaixo. A bela 
parte sobre a história de Rahab. Se você se voltar para Mateus 
capítulo um, versículo cinco e a genealogia de Jesus, e há muitos 
mendigos, mendigos, mendigos, mas versículo cinco: "E Salmão 
gerou Booz de Rahab". A fidelidade de Rahab e a beleza da 
história é que, independentemente de sua ocupação, ela, por 
causa de sua fidelidade, está incluída na genealogia de Jesus 
Cristo. 

Dr. George Pierce:  34:11  E acho que parte dessa genealogia nos ensina que não se trata 
apenas de pessoas da casa de Israel. Não são as pessoas que são 
100% fiéis o tempo todo. Há pessoas de fora da casa de Israel 
que são trazidas para cá por causa de sua fidelidade. E eles 
chegam a ser a grande avó de Jesus, por mais numerosa que 
seja. E é uma bela história. 

Hank Smith:  34:33  Também em Josué, estou vendo um pouco da Páscoa. "Coloque 
este fio escarlate em sua janela e nós passaremos por você". 
Nós passaremos por você". Então parece haver um pouco de 
um tipo lá, até mesmo os espiões sabem como isto funciona. 

Dr. George Pierce:  34:47  Temos as instruções e apenas no início do capítulo três de 
Josué, que eles vão mover a arca. E quando as pessoas virem os 
levitas carregando a arca, eles vão seguir a arca. E como Josué 
diz, no versículo cinco: "Santificai-vos, pois amanhã o Senhor 
fará maravilhas entre vós". 
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Hank Smith:  35:06  Que grande verso. 

Dr. George Pierce:  35:07  E quão incrível seria se o Presidente Nelson colocasse um posto 
de mídia social ou na conferência geral dissesse: "Santificai-vos, 
porque amanhã o Senhor vai fazer maravilhas entre vós". Eu 
nem sei quantos de nós dormiríamos e tentaríamos nos 
preparar para nos santificar. Mas Josué diz: "Isto é o que vai 
acontecer". Eles começam a mover a arca e todos levantam 
suas tendas e vão passar por cima do Jordão. E temos então a 
história em Josué três versículos 15: "Os que levaram a arca 
chegaram ao Jordão, e os pés dos sacerdotes que levaram a 
arca foram mergulhados na borda da água, pois o Jordão 
transborda todas as suas margens, todo o tempo da colheita". 
Que as águas que desciam de cima se erguiam e se elevavam 
sobre uma pilha". E o versículo 17, "Os sacerdotes que 
desceram a arca da aliança do Senhor permaneceram firmes em 
terra seca no meio do Jordão e todos os israelitas passaram em 
terra seca até que todo o povo fosse passado limpo sobre o 
Jordão". Agora, como é que essa história soa? 

John Bytheway:  36:06  Separação do Mar Vermelho. 

Dr. George Pierce:  36:07  É o Mar Vermelho. É a narrativa do Mar Vermelho de novo. Mas 
temos que lembrar que esta geração de pessoas que estão 
passando sobre o Jordão não estavam envolvidas na travessia 
do Mar Vermelho. Eles podem ter ouvido falar disso de seus 
pais. Eles obviamente cantaram o canto do mar e o repetiram 
um para o outro. 

John Bytheway:  36:23  Bem visto. Sim. 

Dr. George Pierce:  36:25  Mas eles nunca experimentaram isso. E eu acho que há algo ali 
sobre ouvir um conto ou ouvir algo contra a experiência dele. 
Será que eles poderiam ter encontrado um forte no Jordão? 
Provavelmente. Será que eles poderiam ter acabado de passar, 
até a cintura ou algo assim? Sim. Mas então todos eles teriam 
meias empapadas do outro lado. A questão é que eles 
experimentaram a mesma coisa que seus pais experimentaram 
ao sair do Egito. E eles podem testemunhar o milagre de que 
quando os pés do padre atingem aquela água do Jordão, aquele 
rio pára e se acumula e eles atravessam em solo seco e nós 
temos esta duplicação do milagre do Mar Vermelho. E assim, se 
alguém está realmente questionando em sua mente, se Josué é 
o verdadeiro herdeiro da posição de Moisés, é isto. É isso 
mesmo. 

Hank Smith:  37:15  Faz-me lembrar a declaração de Joseph Smith: "Aprendi por 
mim mesmo". 
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Dr. George Pierce:  37:20  Absolutamente. Eu aprendi por mim mesmo. 

John Bytheway:  37:22  George, há 40 anos, estamos confiantes em dizer que esta é 
uma geração que não estava lá, exceto por Joshua e Calebe. 
Esta é uma geração que só tinha ouvido falar sobre a separação 
do Mar Vermelho, não se lembrava disso. Isso é realmente 
significativo, eu acho. 

Dr. George Pierce:  37:37  Depois daquele incidente com os espiões em Números, capítulo 
11 e o Senhor desce com um julgamento e diz: "Muito bem, 
vocês vão vaguear por aí por 40 anos". Na verdade são 38 anos 
e meio, mas o que é um ano e meio entre amigos? Ele diz 
efetivamente que toda essa geração vai passar, nem um único 
deles vai chegar à terra prometida por causa de sua falta de fé 
no episódio dos espiões. 

John Bytheway:  38:00  Este incidente, onde a água se separou ali. Lembro-me de Elder 
Bednar, falando sobre isto uma vez. E foi uma palestra que ele 
fez, de acordo com Tua Fé na BYU, Idaho, em 29 de agosto de 
2000. E foi isto que ele disse: "Curiosamente, as águas não se 
separaram, pois os filhos de Israel estavam às margens do rio e 
esperavam que algo acontecesse". Ao contrário, as almas de 
seus pés estavam molhadas antes que a água se separasse. A fé 
dos israelitas se manifestava no fato de que eles entraram na 
água antes que ela se separasse. Eles entraram no rio Jordão 
com uma garantia de futuro diante das coisas esperadas. À 
medida que os israelitas avançavam, a água se separava. E 
quando atravessaram em terreno seco, puderam olhar para trás 
e contemplar a evidência de coisas não vistas". 

John Bytheway:  38:45  Você sabe o que isso me faz lembrar? É para mim, é um paralelo 
de Lucas 17, os 10 leprosos. Eles levantaram suas vozes e 
disseram: "Jesus, Senhor, tem piedade de nós". E Jesus disse: 
"Ide mostrar-vos ao sacerdote". Que é o que vocês fariam se já 
estivessem curados. E eles poderiam simplesmente ter ficado ali 
e dito: "Não podemos nos mostrar ao padre". 

Hank Smith:  39:07  Acho que você não entendeu. 

John Bytheway:  39:08  "Ele vai jogar pedras em nós. Nós ainda não estamos curados". 
Mas diz três palavras: "Enquanto iam, estavam limpos". E então 
normalmente nos concentramos naquele que se virou para 
agradecer e ele era um samaritano, mas eu adoro essa parte, 
quando eles foram, eles foram limpos, não quando eles 
simplesmente ficaram ali e esperaram. E isso também me faz 
lembrar disso. Eles apenas começaram a caminhar na água e foi 
aí que se separaram. 
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Hank Smith:  39:28  Isso é ótimo, John. Este é o mesmo rio Jordão. E este é o mesmo 
rio Jordão que Naaman e Eliseu, Jesus vai ser batizado. 

Dr. George Pierce:  39:38  O mesmo rio Jordão que temos sim, separando agora mesmo, 
seria a margem oeste e partes de Israel do estado nacional da 
Jordânia, o Reino Hachemita da Jordânia fluindo do Mar da 
Galileia para o Mar Morto em todos estes grandes momentos. 
Então Josué com os israelitas, atravessando o Jordão para 
entrar na terra prometida. Como vocês mencionaram, Eliseu e 
Naamã, João Batista batizando no Jordão e batizando Jesus. 
Minha filha, Victoria, foi batizada no Jordão. Portanto, há outro 
momento famoso. 

John Bytheway:  40:06  Uau. 

Hank Smith:  40:07  Sim. Esse é um bom momento. 

Dr. George Pierce:  40:08  O Jordão é um rio fundamental porque é diferente de outros 
rios em Israel. É um dos poucos que chamamos de rios perenes. 
Ele está sempre fluindo. Outros dependem das chuvas e por isso 
são sazonais, mas o Jordão está sempre lá e é sempre uma 
fonte de tráfego leste, oeste, ou água vinda do norte. 

John Bytheway:  40:27  Não é justo dizer que é o rio mais baixo em elevação do mundo? 

Dr. George Pierce:  40:31  Definitivamente. Porque corre para o Mar Morto e, sim, esse é 
o ponto mais baixo. 

John Bytheway:  40:35  E acrescenta uma camada de significado para o Salvador, 
descendo abaixo de todas as coisas, mesmo para ser batizado, 
porque não se pode descer mais baixo do que o rio Jordão. 

Dr. George Pierce:  40:45  Absolutamente. Você não pode ficar mais baixo do que o Jordão 
naquele momento para ser batizado. 

Hank Smith:  40:49  Também me pergunto se no próximo ano, quando falarmos de 
João Batista, se ele não está dando ouvidos a Josué, ao batizar 
no rio Jordão dizendo: "Vamos voltar às nossas raízes". 
Voltemos ao que realmente somos, ao invés do que nos 
tornamos". 

Dr. George Pierce:  41:04  Absolutamente. Acho que como João está lá fora redefinindo o 
batismo, porque pouco antes do tempo de Jesus, tornou-se este 
ritual, se você quiser. Portanto, para ir ao templo e apresentar 
seu sacrifício, você precisa estar ritualmente limpo. E 
originalmente quando olhamos para a lavagem e a unção no 
Antigo Testamento, é apenas para os sacerdotes e os levitas 
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que servem no tabernáculo e depois no templo. E 
eventualmente após o exílio e eles voltam à terra e estamos 
nesse período testamental interior, o batismo se torna esta 
coisa onde, bem, não são só os sacerdotes, todos. Vamos 
apenas limpar todos. Assim, quando você aparece ao templo 
com seu sacrifício, você está ritualmente limpo. 

Dr. George Pierce:  41:39  Mas se você faz seu sacrifício e vai embora e faz algo mais que 
infringe a lei ou se torna ritualmente impuro, antes de ir ao 
templo novamente, você tem que ser rebatizado, lavado de 
novo. E João aparece e diz: "Não é isso que o batismo é para as 
pessoas". O batismo é sobre a remissão dos pecados e levar 
uma vida mudada. E isto é em antecipação à vinda do Messias. 
E assim é isto que o batismo realmente significa. Ele é a figura 
de Alma, o Ancião, nas Águas de Mórmon. Como Alma o Ancião 
define, isto é o que significa o batismo e levantar estas mãos 
que penduram e choram com aqueles que choram e todo o 
resto destas coisas que Alma o Ancião define lá. 

Dr. George Pierce:  42:17  E João Batista diz: "Escute, isto é o que o batismo realmente 
significa". E eu penso, Hank, você está certo no sentido de que 
ele vai para o Jordão. Bem, número um, porque é uma fonte 
perene de água. Número dois, é refazer a história de Josué, 
israelita novamente, e dizer: "Vamos refazer isto e vamos fazer 
esta renovação". 

John Bytheway:  42:35  É historicamente significativo também para todos eles. E como 
se chama, o banho de mikvah? 

Dr. George Pierce:  42:41  Sim. Assim, quando são construídos propositadamente e 
coletam água da chuva, é chamado de mikvah em hebraico. 

John Bytheway:  42:47  E eu acho intrigante que quando os fariseus saíram para ver o 
que João Batista estava fazendo, eles não disseram: "O que você 
está fazendo? Era mais de: "Quem é você?". Porque eles sabiam 
o que ele estava fazendo. 

Dr. George Pierce:  42:56  Sim. Eles lhe dizem: "Por que você está fazendo isso?". E um: 
"Quem você pensa que é?" E o interessante de voltar a uma 
discussão de Moisés, eles lhe perguntam: "Você é aquele 
profeta?" E quando dizem esse profeta, referem-se ao 
Deuteronômio 18, no qual o Senhor, falando através de Moisés, 
diz: "Vou levantar outro de entre seus irmãos, como a Moisés". 
E ele vai lhe dizer o que você deve fazer e você deve segui-lo". 
Agora, quando olhamos para ele, vemos claramente através de 
Mateus cinco e outros lugares, Jesus é o segundo Moisés. Mas 
os fariseus são como: "Espere, você é o segundo Moisés?". E ele 
pensa: "Não". E eles pensam: "Bem, você é o Messias?" "Não. 
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Não é Messias". "Então quem é você?" E é quando João tem 
uma famosa declaração: "Sou a voz de um que chora no deserto 
para preparar o caminho do Senhor". Esse sou eu". E é claro que 
os Evangelhos o pintam de uma maneira semelhante a Elias 
com a veste de pêlo de camelo e a selvageria no deserto, que é 
totalmente Elias, 100%. Portanto, é um ótimo material. 

Hank Smith:  43:53  John, eu o cortei antes, mas acho que é um ponto importante 
que batemos novamente, é a idéia de que eles tiveram que 
seguir em frente para que a água se separasse. E já ouvi você 
dizer isso antes, que o Senhor não dirige um carro estacionado. 
Que se você quer ver o milagre, você tem que agir. Estamos à 
beira do precipício e o Senhor diz: "Salte e eu o pegarei". E nós 
dizemos: "Apanha-me primeiro". Certo? 

John Bytheway:  44:16  Sim. Não funciona. 

Hank Smith:  44:17  Não é assim que funciona. 

John Bytheway:  44:18  Acho que foi o Presidente Marion G. Romney que disse: "Você 
não pode esperar que Deus guie seus passos a menos que você 
esteja disposto a mover seus pés". Há um certo passo para o 
desconhecido. E então o caminho se abre" para parafrasear o 
Presidente Packer, A Vela do Senhor fala que ele deu. Portanto, 
eu amo o princípio aqui de avançar na fé. Certo. 1 Néfi 4:6. Esse 
é o que eu quero. "Fui guiado pelo espírito, sem saber de 
antemão". Então, estas águas vão se separar? E eles pisam nela 
e boom, ela funciona. E Josué estava certo, Deus vai fazer 
maravilhas entre vocês. 

Hank Smith:  44:50  É aqui que uma vez que eles atravessam, o Senhor diz: "Monte 
um memorial"? 

Dr. George Pierce:  44:54  Josué capítulo quatro traz então este conceito no qual o Senhor 
diz a Josué para escolher uma pessoa de cada uma das 12 
tribos. E eles vão sair e a arca vai lá fora e ficar no meio da 
Jordânia. E eles vão antes da arca. E eles vão então montar 12 
pedras. Portanto, escolha um cara que possa realmente 
carregar uma pedra bastante grande de cada tribo. E ele vai 
arrastar esta pedra através do Jordão e quando chegarmos ao 
outro lado, as 12 vão montar estas pedras. Agora em hebraico, 
é chamado de Matzevah, o Matzevot do plural. Recebemos 
estas pedras de pé arqueologicamente em vários lugares, 
Matzevot. 

Dr. George Pierce:  45:32  O sentimento é que, como vemos no versículo seis, o Senhor 
explica o que está acontecendo aqui ou pelo menos Joshua 
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explica quais são as instruções do Senhor. E Josué diz isto em 
Josué quatro versículo seis: "Que isto possa ser um sinal entre 
vós, que quando vossos filhos perguntarem a seus pais a tempo 
de dizerem, o que significam estas pedras? Então lhes 
respondereis que as águas do Jordão foram cortadas antes da 
arca da aliança do Senhor, quando ela passou sobre o Jordão, as 
águas do Jordão foram cortadas". E estas pedras serão para 
sempre um memorial para os filhos de Israel. O Senhor instrui 
Josué, Josué instrui o povo: "Isto é o que vamos fazer". Vamos 
carregar estas grandes pedras. Vamos montá-las e isto será um 
memorial para que quando você e seus filhos passarem por aqui 
e disserem: "Ei, pai, o que há com todas as pedras ali? Você 
pode dizer a eles, isto é o que o Senhor fez". E é um milagre e 
nós nos lembramos disso. 

Dr. George Pierce:  46:24  E vemos mais tarde, no final do capítulo, uma vez que eles 
aparecem no versículo 20, diz: "E aquelas 12 pedras, que eles 
tiraram da Jordânia, Joshua lançou em Gilgal. E ele falou aos 
filhos de Israel dizendo: "Quando seus filhos perguntarem a 
seus pais, a seu tempo, o que significam estas pedras? Então, 
avisarão seus filhos, dizendo: Israel veio sobre este Jordão em 
terra firme. Pois o Senhor vosso Deus secou as águas do Jordão 
de antes de vós, até que fostes passados, como o Senhor, vosso 
Deus fez com o Mar Vermelho quando ele secou de antes de 
nós, até que nós fomos passados. Para que todo o povo da terra 
conheça a mão do Senhor que é poderoso, para que vós temais 
o Senhor vosso Deus para sempre". 

Dr. George Pierce:  47:02  Joshua diz: "Isto é o que nós fazemos. E vamos colocar estas 
pedras e será um memorial para que você possa ensinar seus 
filhos". E eu acho que é uma grande lição. Quero dizer, me 
inspira, pois tenho dois filhos e pensando nisso, que memoriais 
estou preparando para eles? O que estou fazendo em termos 
de coisas duradouras para que eles possam olhar e dizer: "Ei 
pai, do que se trata?" E posso contar-lhes o que o Senhor fez 
por nossa família ou por mim pessoalmente, ou pelo Dr. Pierce 
Prime, como a chamamos, por Krystal. Isso me inspira a pensar: 
"Que memoriais estamos preparando para nossos filhos? E 
como memorizamos o que o Senhor fez por nós e recontamos 
essas coisas"? 

John Bytheway:  47:39  Isso é ótimo. Lembro-me do Presidente Henry B. Eyring, 
mudando todo o meu entendimento do porquê de mantermos 
diários. Lembro-me antes do tempo de Hank, o Presidente 
Kimball, quando eu era um adolescente falando, manter um 
diário e provavelmente não estava ouvindo com atenção 
suficiente para saber o porquê, mas o Presidente Eyring disse: 
"Documente a mão de Deus em sua vida". Então você tem algo 
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para mostrar a seus filhos. Aqui é onde o Senhor interveio ou 
me ajudou em minha vida. E como um memorial, é para isso 
que o diário serve, não apenas suas viagens e seus troféus, mas 
como Deus interveio e o ajudou em sua vida? Então eu amo 
isso. Aqui está outro lugar onde o Senhor diz: "Eu quero que 
você se lembre disto". Quer dizer, quantas vezes estamos 
recebendo isto? Da Páscoa a Tabernáculos até agora, aqui 
está... Eu quero que você se lembre disto. 

Hank Smith:  48:27  John. Eu sei que você também teve esta oportunidade. Uma das 
grandes oportunidades, sinto que uma bênção em minha vida é 
levar grupos em visitas à história da igreja. E há estes 
memoriais, quando você sai para Susquehanna na Pensilvânia, 
ou vai para Kirtland. George, eu já estive em Kirtland com você. 

John Bytheway:  48:44  E é como: "O que aconteceu aqui?" Sim. 

Hank Smith:  48:47  Levando meus filhos com esses grupos e, "Pai, o que aconteceu 
na Cadeia de Cartago? O que aconteceu aqui em Nauvoo"? Não 
tem que ser uma viagem de história da igreja. Pode ser apenas 
algo em sua vida que você tem em sua casa. "Pai, por que essa 
pedra está na sua prateleira? De onde é isso?" "Bem, isto é um 
lembrete de quando Deus fez esta coisa por mim". Eu não sei. 
Você pode ver isto para a noite em casa da família? Eles 
desceram até o rio Jordão e olharam as pedras originais e 
disseram: "Vamos falar sobre o que aconteceu aqui. Eu era uma 
criança. Eu me lembro disso". 

John Bytheway:  49:19  Sim. Temos uma tendência a esquecer. Então, o Senhor nos dá 
memoriais e nos diz para fazê-los. 

Hank Smith:  49:25  Sim. Quantas vezes no ano passado, John, ouvimos o Senhor 
dizer a Joseph para: "Faça uma história, faça uma história"? 

John Bytheway:  49:31  Alguém pode anotar isto? 

Dr. George Pierce:  49:32  É interessante porque o autor de Joshua, porque é claro, o livro 
não era caneta nos dias de Joshua, mas o autor Joshua diz que 
as pedras estão lá até hoje. Assim, sempre que isso acontecia, 
mesmo séculos depois, eles ainda podiam ver as pedras e 
podiam ir até lá e dizer: "Sim, isto é potente". É um lembrete". É 
como em nossa família, no Dia da Memória, normalmente 
fazemos viagens a vários lugares que estão associados 
principalmente à família de Krystal, porque como convertidos, 
minha família, não somos pioneiros, mas a família dela era. E 
lemos as histórias para as crianças. E eu sei que em algum 
momento, eles vão ser como: "Pai, não esta história de novo". 
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Mas nós pensamos: "Isto é importante, é um memorial". Parte 
da família de Krystal veio no navio Brooklyn, viajou até San 
Francisco, Yerba Buena, e depois viajou por terra até Utah para 
ser contada assim que chegaram para ir a Provo. 

Dr. George Pierce:  50:21  E eles foram para Provo e dentro, acho que é apenas uma 
questão de semanas, a esposa e um dos filhos tinham morrido. 
E não temos certeza do motivo, nem mesmo onde eles estão 
enterrados, mas há um memorial no cemitério de Provo. E 
assim nós vamos a cada Dia de Memória e dizemos, esta é a 
história de pessoas que tiveram fé, que colocaram os pés nessa 
fé e embarcam para navegar no navio Brooklyn, e depois se 
deparam com o caminho oposto da Califórnia até Utah. E para 
fazer isso porque acreditavam na Restauração, acreditavam na 
igreja e era isso que sentiam que o Senhor os estava chamando 
para fazer, apenas para sofrer e ter a morte acontecendo com 
eles e todos os tipos de outros problemas e tribulações. Mas 
esse é o memorial deles no Cemitério Provo. E é uma coisa 
poderosa recontar essas coisas, e como o Senhor as preservou e 
continuou a preservar a igreja através de sua fidelidade. 

Hank Smith:  51:12  Sim. Joshua quatro é um capítulo importante. O Senhor está 
preocupado com seus filhos. Deixe seus filhos saberem, quando 
seus filhos perguntarem, deixe-os saber. 

John Bytheway:  51:22  Sim. Isso não é verdade? 

Hank Smith:  51:23  Este é o testemunho. 

Dr. George Pierce:  51:25  Sim. Acho que também temos uma confirmação importante, 
Hank, em Josué quatro versículo 14, assim no dia em que 
atravessam o Jordão, "naquele dia, o Senhor engrandeceu Josué 
aos olhos de todo Israel e eles o temeram". Por isso o 
respeitaram e o obedeceram. "Eles o temiam como temiam a 
Moisés todos os dias de sua vida". Toda aquela preocupação 
que Josué tinha de antemão, que tenho certeza de que as 
ansiedades ainda estão lá, "Como vamos tomar Canaã e o que 
vamos fazer?". Tudo isso, porém, é posto de lado, como Josué 
ampliou na travessia de Israel, através da Jordânia e todo Israel 
pensa: "Sim, vamos obedecê-lo como obedecemos a Moisés, 
porque vemos o que está acontecendo aqui". 

Hank Smith:  52:05  Alguma grande confiança do capítulo um ao capítulo quatro: 
"Avançai, o Senhor vos engrandecerá". Toda esta conversa de 
crianças no capítulo quatro me fez pensar em uma palestra do 
Elder Holland chamada A Prayer for the Children, que já citamos 
anteriormente neste programa. E aqui está Elder Holland. Esta é 
uma parte dessa palestra. Ele diz: "Se em questões de fé e 
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crença, as crianças correm o risco de serem varridas para 
jusante por esta corrente intelectual ou por esta corrente 
cultural rápida, nós, como seus pais, devemos ter mais certeza 
do que nunca de ancorar ancoradouros inconfundíveis 
claramente reconhecíveis aos de nossa própria casa. Não vai 
ajudar ninguém se passarmos dos limites com eles. Explicando 
através do rugido das cataratas que realmente sabíamos que a 
igreja era verdadeira e que as chaves do sacerdócio realmente 
estavam alojadas lá, mas simplesmente não queríamos sufocar 
a liberdade de ninguém de pensar o contrário. 

Hank Smith:  52:59  Não, dificilmente podemos esperar que as crianças cheguem a 
terra com segurança se os pais não parecem saber onde ancorar 
seu próprio barco. Acho que alguns pais podem não entender 
que mesmo quando se sentem seguros em suas próprias 
mentes em relação a assuntos de testemunho pessoal, eles 
podem, no entanto, tornar essa fé muito difícil de ser detectada 
por seus filhos". E para mim, esse é Josué 4:22: "Que seus filhos 
saibam o que Deus tem feito por você". 

John Bytheway:  53:27  A frase que eu me lembro é: "Se você flertar com ceticismo, não 
se surpreenda se seus filhos transformarem esse flerte em 
romance de pleno golpe", diz ele. 

Hank Smith:  53:36  Alguém me acusou uma vez de fazer lavagem cerebral aos meus 
filhos com a religião. E eu disse: "Você chama isso de lavagem 
cerebral, eu chamo isso de ensinar. Eu o chamo de deixar meus 
filhos saberem o que Deus fez por mim". Meu coração, claro, vai 
para qualquer um cujos filhos não façam parte da fé, que tenha 
deixado a fé. E de forma alguma, estamos dizendo que você não 
lhes disse o suficiente, mas estamos dizendo àqueles de nós que 
são pais agora, e avós, "Vamos deixar nossos filhos saberem". 

Dr. George Pierce:  54:04  Absolutamente. Acho que essa é uma ótima afirmação. 

John Bytheway:  54:06  Adoro que os Stripling Warriors digam: "Não duvidamos que 
nossas mães o soubessem". Não diz: "Nós sabemos" e talvez 
eles soubessem, mas eles disseram: "sabemos que nossas mães 
sabiam". Era fácil saber que suas mães sabiam. 

Hank Smith:  54:19  Isso é lindo. E eu notei, aposto que isto tem sido o mesmo com 
vocês dois, que os melhores momentos para ensinar meus filhos 
não foram momentos formais da noite em casa da família. Na 
outra noite, minha filha chegou em casa de um encontro. Ela 
estava desanimada. E eu fui até o quarto dela para dizer boa 
noite. Sentei-me e esfreguei os pés dela e apenas conversamos 
e não foi formal, não tivemos uma oração de abertura, oração 
final, mas pudemos falar sobre Deus e a vida. E para mim, esses 
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são os 12 momentos de pedra em que ela está aberta a 
perguntar: "O que significam essas 12 pedras? O que significam 
as coisas que você diz, do que você fala?". E foi outro desses 
momentos. Tenho certeza de que ambos os dois os tiveram. 

John Bytheway:  55:02  Oh Hank, posso ler um verso que está fora de nossa lição atual 
hoje, é Deuteronômio 6:7 e este é um dos favoritos de nossa 
família, você poderá dizer. "Tu deverás ensiná-los 
diligentemente aos teus filhos. Falarás deles quando te sentares 
em tua casa, e quando andares pelo caminho, e quando te 
deitares, e quando te levantares". Penso que é o Ancião 
Uchtdorf, de maneira normal e natural. E às vezes não é a lição 
formal, mas estávamos dirigindo o carro, estávamos do lado de 
fora ou algo assim. Eu digo: "Você sabe que isto me faz lembrar 
de algo". E podemos ter um pequeno momento de testemunho, 
como aquelas 12 pedras. 

Hank Smith:  55:41  Nossos produtores, Steve e Shannon Sorensen, e muitos de 
nossos ouvintes sabem que Steve faleceu. É interessante que 
ele escrevia para uma de suas filhas, Annabelle, todas as 
semanas sobre sua missão. Ele a enviava por e-mail todas as 
semanas e ela mantinha cada uma delas. E agora que ele se foi, 
esses e-mails foram transformados em um livreto de 
testemunho que cada criança tem. Para mim, isso é um 
memorial do tipo Joshua 4. 

John Bytheway:  56:10  Isto é muito importante. Meu pai acabou de se sentar. Não me 
lembro quando com o bloco amarelo e escreveu sua 
autobiografia em um bloco amarelo e meus filhos não 
conhecem o avô deles. Ele faleceu em 2004. Então, Ashley se 
lembra um pouco dele. Ela tinha cinco, seis anos de idade, mas 
é só isso. Ele deixou algo para trás, sua incrível história de entrar 
na igreja quando tinha 24 anos, depois de servir na Segunda 
Guerra Mundial e na Marinha e outra ficha para um diário hoje 
é uma forma de ajudar nossos filhos a se lembrarem de coisas 
importantes que nos acontecem, aquelas 12 pedras. 

Dr. George Pierce:  56:44  A avó da Krystal foi treinada informalmente. No entanto, ela era 
uma estudiosa das escrituras. E assim temos seus cadernos de 
anotações, apenas página após página de suas anotações e suas 
observações e seus pensamentos sobre vários tópicos 
diferentes do evangelho e recortes do jornal quando as 
conferências foram impressas, apenas um memorial fabuloso 
para se ter. E encorajando a todos nós, que esta geração e 
novamente, estamos falando da geração que não saiu do Egito, 
mas ainda assim lhes é dito: "Vocês precisam fazer estes 
memoriais porque precisam se lembrar dos milagres que 
experimentaram e os transmitiram a seus filhos". E como 
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mencionei antes, o autor de Joshua diz: "As pedras ainda estão 
lá até hoje". 

Hank Smith:  57:24  Minha sogra faleceu em 2014, minha filha Madeline foi batizada 
em 2012. No seu batismo, sua avó, minha sogra Madeline 
Savage escreveu-lhe um testemunho, escreveu-lhe um bilhete. 
Tenho certeza de que Madeline não sabia que este testemunho 
seria a última coisa que Madeline tem dela, mas é mantido em 
uma pequena moldura na mesa da minha filha. E diz apenas: 
"Querida Madeline, que dia especial este é este". Eu penso 
nisso com Joshua 4, que dia especial. "Você é agora uma 
testemunha para Jesus, durante toda a sua vida. Quero que 
você saiba que eu sei que ele é nosso Salvador e Redentor, e 
que ele será seu ajudante e melhor amigo. Ele pode ajudá-lo a 
corrigir os erros ou erros que você comete. Vosso Pai Celestial é 
real. E ele te ama. Eu sei que A Igreja de Jesus Cristo dos Santos 
dos Últimos Dias é verdadeira. E, seguindo esses ensinamentos 
que aprendemos ao freqüentar a igreja, podemos voltar a viver 
com o Pai Celestial e Jesus novamente. Sempre sei que eu te 
amo, vovó Savage. 

Hank Smith:  58:28  E minha filha mantém isto bem na cabeceira de sua cama. Eu 
tive que ir e roubá-lo dela. Vai embora para a faculdade com 
ela. E tenho certeza de que será uma daquelas coisas em que 
até os filhos dela dizem: "O que quer dizer com este bilhete?". E 
ela dirá: "Esta era minha avó que faleceu". 

John Bytheway:  58:45  Estas são as escrituras do meu pai. Eu me abri e há todos estes 
post-its aqui. E sempre que leio um bilhete que ele escreveu, 
ouço em sua voz. É divertido. E depois a contracapa também, 
todas estas listas, mas é tão divertido ver as coisas sobre as 
quais ele fez uma nota. E é um momento de 12 pedras também 
para mim. 

Dr. George Pierce:  59:08  Acho que a avó Beck provavelmente nos deixou 12 fichários 
brancos cheios de notas para as escrituras. 

Hank Smith:  59:12  Uau. 

Dr. George Pierce:  59:12  Então, terei que ir contá-los lá em cima quando chegar em casa, 
mas acho que ela tem: "O que quer dizer com esses 12 
aglutinantes brancos? Bem- 

Hank Smith:  59:20  Victoria dirá: "O que são esses 12 aglutinantes brancos"? "Bem, 
deixe-me dizer-lhe". Vou deixar meus filhos saberem. 

John Bytheway:  59:30  Por favor, junte-se a nós para a segunda parte deste podcast. 
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John Bytheway: 00:02 Bem-vindo à parte dois do podcast desta semana. 

Dr. George Pierce: 00:07 Quero apenas dizer algumas palavras sobre o capítulo cinco. 
Eles atravessaram para a Jordânia, e é nesse ponto que todos 
nós nos encolhemos porque todos têm que passar pela 
circuncisão, pelo menos todos os homens, para serem 
participantes do pacto Abraâmico. Este é o sinal físico exterior 
de que você é um membro desse pacto. No versículo 12 de 
Joshua 5, eles observaram a Páscoa e nós recebemos isto: "E o 
maná cessou no dia seguinte depois de terem comido do velho 
milho da terra; nem os filhos de Israel tiveram mais maná, mas 
comeram do fruto da terra de Canaã naquele ano". Este é o 
mais próximo do deserto que se pode imaginar. Depois de 
observar a Páscoa, no dia seguinte, não há maná, porque agora 
eles estão em Canaã e são capazes de subsistir do que está 
crescendo em Canaã. 

Dr. George Pierce: 00:56 E temos este encontro interessante. Joshua 5, a partir do 
versículo 13, temos Joshua, ele está saindo sozinho para dar 
uma olhada em Jericó, ver o que está acontecendo. "Sucedeu 
que, quando Josué estava perto de Jericó, ele levantou os olhos 
e olhou, e eis que estava um homem em pé contra ele com sua 
espada desembainhada na mão; e Josué foi até ele, e lhe disse: 
'És tu por nós, ou por nossos adversários? E ele disse: "Então 
este estranho com a espada desembainhada disse: "'Não, mas 
como capitão do exército do Senhor sou agora eu vim. E Josué 
caiu com o rosto em terra, e adorou, e lhe disse: "O que diz meu 
Senhor ao seu servo? E o capitão do exército do Senhor disse a 
Josué: 'Solta teu sapato de teus pés, pois o lugar em que estás é 
santo'. E Josué o fez". 

Dr. George Pierce: 01:45 E assim, vamos obter as instruções no capítulo seis de Joshua 
sobre o que fazer com Jericó, mas é uma situação interessante 
em que Joshua tem este encontro. Ele tem este ser celestial 
com ele. Algumas pessoas pensarão que este é um anjo, então 
você pensa no capitão do anfitrião do Senhor, então Miguel 
Arcanjo ou alguém que o encontra. Mas essa afirmação de tirar 
os sapatos porque o chão em que ele está em pé é sagrado, 
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apenas outros lugares onde vemos isso acontecer é o Êxodo 
capítulo três no arbusto em chamas. E essa é a voz do próprio 
Jeová. Estou me perguntando se isto talvez não seja uma 
espécie de visita pré-mortal de Cristo ou algo nesse sentido. 
Talvez não, quem sabe? Mas novamente, temos o encontro de 
Josué com o divino. E neste caso, podemos ver que não são 
Josué e os israelitas que estão travando estas batalhas, e eles 
vão ser lembrados disso. É o Senhor, e o Senhor concedeu que o 
Senhor enviou o capitão do exército do Senhor. É assim que Ele 
está aparecendo. Ele está neste papel para ajudá-los e para 
poder entender o que eles precisam fazer para poder 
conquistar estas cidades. 

Hank Smith:  02:51  Bem, eu acho que estamos bem seguros aqui em você dizendo 
que não temos certeza de quem é, mas... 

Dr. George Pierce:  02:56  Não temos certeza, não sabemos. Entretanto as pessoas 
querem tomar isso, seja um anjo, Miguel Arcanjo, as pessoas 
querem dizer que é uma aparência pré-mortal de Cristo de 
alguma forma, e talvez quiséssemos argumentar contra isso 
teologicamente, mas eu apenas vejo isso como Josué sabe que 
tem assistência divina, e ele instruiu que este lugar é sagrado, e 
tirar seus sapatos e tratá-lo com o respeito. Se isso foi no 
passado, no presente de Josué, ou no futuro para Josué, que 
seria nosso passado, algo acontece lá. E eu acho que é um longo 
caminho para mostrar que o Senhor está com Josué novamente. 
Portanto, vamos voltar a ser fortes e de boa coragem. Ele sabe, 
e deu todo esse tipo de sinais e experiências para saber que o 
Senhor está do seu lado. 

Hank Smith:  03:39  Acho que também podemos vê-los como momentos quase de 
fim de livro. Estes momentos de "tirar os sapatos". O Êxodo 3 é: 
"Desci para libertá-los da mão dos egípcios, e para trazê-los 
para fora da terra, para uma terra boa e grande, que flui com 
leite e mel". Então você vai até Joshua 5, eles estão lá, eles 
estão dentro, e aqui está o nosso momento de fim de livro: "Eu 
fiz o que eu disse que ia fazer. Eu disse a Moisés que o faria". 
Quase acho que o Senhor quer estar lá quando Ele cumpre uma 
promessa que Ele fez há quanto tempo, quantas centenas de 
anos atrás a Abraão, Isaac e Jacó. Ele está dizendo: "Eu lhe 
disse, eu cumpro minhas promessas". 

Dr. George Pierce:  04:22  E Jericó já está lá há algum tempo. Arqueologicamente, nós a 
esticaríamos para provavelmente 8000 a 7000 AC. Por isso, já 
está lá há muito tempo. E a razão é porque foi construída bem 
próximo a uma fonte, que ainda é usada como a principal fonte 
de água para a cidade de Jericó e arredores. É a mesma fonte 
que Elijah vai curar em segundo Reis. É um lugar crucial. É onde 
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o Jordão sempre cruzou, e de lá, ou se vai para o norte até o 
Vale do Jordão, através do que seriam os territórios de Efraim e 
Manasseh, eventualmente até a galé, ou se sobe as colinas até 
Jerusalém. Jericó é um lugar crucial, uma cidade fortificada, 
como nós a vemos. E Josué recebe instruções específicas para 
poder tomar posse de Jericó. O Senhor sabe que eles não vão 
apenas apressar os portões e pronto. Esse tipo de valor não é 
necessário aqui. Mas o que eles precisam, ao invés de valor, ao 
invés de bravura, eles precisam de obediência. 

Hank Smith:  05:20  Você acabou de dizer: "Em vez de bravata, eles precisam de 
obediência"? Minha esposa vai usar isso contra mim. Não posso 
lhe dizer quantas vezes eu... Deixe-me anotar isso. 

Dr. George Pierce:  05:29  Quantas vezes cobramos em algo sem sequer pensar nisso? E se 
tivéssemos sido obedientes para começar, então as coisas 
cairiam no lugar. Josué foi instruído pelo Senhor: "Isto é o que 
você deve fazer". Você vai andar pela cidade uma vez, todos os 
dias, durante seis dias". Você não vai fazer um som. Vocês não 
vão deixar as coisas se contraporem umas às outras. Vocês não 
vão dizer nada. Vocês não vão conversar na fila", o que é quase 
impossível com qualquer grupo de pessoas. "Vocês não vão 
estar conversando, vão apenas fazer isso". E sete sacerdotes 
vão carregar a arca e eles vão carregar sete trombetas". E no 
sétimo dia, você vai andar pela cidade, não apenas uma vez 
como nos seis dias anteriores, mas sete vezes ao redor da 
cidade". E no versículo 5, diz: "Acontecerá que, quando eles 
fizerem uma longa explosão", certo? "No final daquela sétima 
vez ao redor da cidade, os sete sacerdotes vão tocar suas 
trombetas, e acontecerá que quando fizerem um longo sopro 
com a buzina do carneiro, e quando ouvirem o som da 
trombeta, todo o povo gritará com um grande grito, e o muro 
da cidade cairá achatado e o povo enviará todos os homens 
diretamente para cima diante dele". E assim, Josué então vai 
transmitir esses mandamentos aos israelitas. "Olhem todos, não 
gritarão", como ele diz no versículo 10, "nem farão barulho com 
sua voz, nem sairá palavra alguma de sua boca", novamente, 
boa sorte dentro de um grupo de pessoas, "até o dia em que eu 
mandar gritar". Então você vai gritar, certo? Gritar a cabeça 
nesse ponto". 

Hank Smith:  06:46  Sim. 

Dr. George Pierce:  06:46  Agora, eles também recebem outras instruções. Quando 
chegamos ao versículo 17, temos uma situação interessante na 
qual há outras instruções dadas para Jericó. Em Josué 6:17, "E a 
cidade será amaldiçoada, mesmo ela, e tudo o que nela houver, 
ao Senhor". E revisitaremos essa afirmação, "amaldiçoada ao 
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Senhor". "Somente Rahab a prostituta viverá, ela e todos que 
estão com ela na casa, porque escondeu os mensageiros que 
enviamos". E vós, de qualquer maneira, guardai-vos do maldito, 
para que não vos façais malditos, quando tomardes do maldito, 
e fizerdes do acampamento de Israel uma maldição, e o 
perturbardes. Mas toda a prata, ouro e vasos de latão e ferro 
são consagrados ao Senhor; eles entrarão no tesouro do 
Senhor". Os israelitas saem. Eles andam pela cidade uma vez 
por dia durante seis dias. No sétimo dia, eles andam pela cidade 
sete vezes, e os sacerdotes do Senhor tocam suas trombetas, 
todos gritam, e temos então a situação de, como diria a canção, 
os muros caírem. 

Dr. George Pierce:  07:49  O que é interessante então é que temos um princípio na Bíblia, 
e é chamado de harém. E o harém é uma palavra hebraica, é 
uma descrição deste tipo de guerra total, se você quiser. E isto é 
voltar a essa frase, "amaldiçoado ao Senhor". Amaldiçoado é 
uma maneira interessante de traduzir isto na versão do Rei 
James, porque a palavra hebraica "harém", ou significa ser 
totalmente destruído, ou significa ser dedicado a algo, se isto 
faz sentido. Este é o mandamento que os israelitas são dados 
em termos de muitas destas cidades de Canaã. Na verdade, ele 
remonta ao Deuteronômio 7, no qual eles são instruídos a 
entrar e travar este tipo de guerra. O harém pode ser visto 
como este tipo de guerra santa de destruição total, decretada 
por Jeová para livrar os cananeus e seus elementos religiosos. 

Dr. George Pierce:  08:35  Mas o que ele está fazendo é também dedicar todos os 
despojos da guerra a Jeová. O harém é ao mesmo tempo 
destruição total e devoção total, e é um tipo interessante de 
conceito. As pessoas têm tentado conciliar essa tensão desde 
antes mesmo da Idade Média, "Como isso funciona?". Mas este 
é o mandamento que lhes é dado. "Você tem que seguir estas 
certas coisas e ser obediente a estes certos rituais, se quiser, 
andar pela cidade, estar quieto, gritar na sétima vez, e você tem 
que ter as mãos livres, porque tudo naquela cidade é dedicado 
ao Senhor". E este é outro lembrete para eles de que não é seu 
poder e não é sua força que vai conquistar Jericó, é o Senhor". E 
porque o Senhor está fazendo o trabalho, então todos os 
despojos pertencem ao Senhor. Esta é a instrução que lhes é 
dada. Quando eles fazem isso, o muro cai, eles são capazes de 
entrar e tomar Jericó. Rahab é salvo, e podemos ver então que 
os benefícios de ser obediente são as bênçãos de não ter que 
tomar Jericó da maneira mais difícil, e isso é tentar atacá-la 
diretamente. 
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Hank Smith: 09:40 George, o que você faz quando seus alunos lhe perguntam 
sobre a violência nas escrituras? Sei que isto é algo sobre o qual 
você já falou antes. 

Dr. George Pierce: 09:47 Antes de mais nada, o conceito de harém é interessante porque 
quando olhamos os comandos em Deuteronômio 7 e 
Deuteronômio 12 para entrar e exterminar totalmente os 
cananeus, antes de tudo, queremos entender porque esse 
mandamento é dado. E esse mandamento é dado porque a 
mistura das sociedades cananéia e israelita, a maior ameaça 
será que os israelitas serão afastados de Jeová e começarão a 
adorar outras divindades. Agora, todos sabemos, não é como se 
o Antigo Testamento fosse um segredo, todos sabemos o que
acontece, certo? Alerta de espoliadores, eles começam a adorar
outras divindades. Já no Deuteronômio, está estabelecido: "Vá
lá e acabe com elas porque esta é a ameaça". É uma ameaça
real".

Dr. George Pierce: 10:29 E não é como a religião agora. E eu estava falando sobre isto 
com Krystal esta manhã. Não é como a religião agora, como 
algumas pessoas a tratam. Sim, eu posso ler minhas escrituras 
pela manhã e depois faço meu trabalho normal, que, para você 
e para mim, é estudar as escrituras, então isso realmente não 
conta. Mas eu faço meu trabalho normal, não sei, vendendo 
carros ou algo assim, ou vou ao culto no domingo, e então nos 
outros seis dias da semana, estou vivendo minha vida, fazendo 
minhas coisas, tentando ter a noite em casa da família de vez 
em quando. Mas para os cananeus e israelitas, neste período, a 
religião está enredada em toda a sua vida, toda ela. Não há 
separação entre a religião e o resto de suas vidas. É a vida deles. 
E assim, o Senhor reconhece que há ali uma ameaça real. 

Dr. George Pierce: 11:00 Isto levanta a questão, o que fazemos com toda essa violência? 
O que fazemos com as mulheres e as mulheres cananéias e 
crianças cananéias, porque elas estão entrando aqui. E o livro 
de Joshua diz que eles estão arrasando tudo e os animais não 
estão vivos e nada está sendo tocado e eles estão queimando 
tudo e fazendo todo o resto. Temos que recuar e apenas pensar 
nas coisas. 

Dr. George Pierce: 11:21 Primeiro de tudo, a linguagem que é usada dentro de Josué e 
Deuteronômio e em 1 Samuel, porque ainda temos mais da 
conquista em 1 Samuel, a linguagem que é usada, como 
estudiosos como eu a olhariam, é semelhante à linguagem que 
é usada em outro lugar no mesmo período, falando sobre reis 
sírios e outros tipos de reis que estão conquistando coisas. 
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Dr. George Pierce:  11:41  E eles terão todo tipo de bravata: "Entramos, dizimamos todas 
as pessoas". Não havia nenhum homem que estivesse vivo. 
Conquistamos este lugar e o queimamos até o chão", todo o 
resto. Então, no parágrafo seguinte eles são: "E tivemos que 
voltar e fazer campanha contra essas pessoas". Assim, até 
mesmo eles reconheceram os idiomas é um pouco hipérbole. 
Até esse ponto, o próprio Joshua reconhece que eles não 
fizeram todas as coisas na Conquista que eles deveriam ter 
feito. 

Dr. George Pierce:  12:03  E o livro dos Juízes, no capítulo 1 dos Juízes, diz que eles não 
fizeram todas essas coisas. A linguagem, é evocar esta 
linguagem militar que é comum neste período. Em segundo 
lugar, se pensarmos nisto logisticamente, e os estudantes virão 
até mim e dirão: "Bem, Dr. Pierce, eles ainda estão entrando, e 
a Bíblia diz que eles tiraram todos os homens e mataram 
todos", e todo o resto. Aniquilação, e acho que essa é a palavra 
que podemos usar neste momento, aniquilação como essa é 
logisticamente impossível durante este período de tempo. 

Dr. George Pierce:  12:28  Se voltarmos a Josué Capítulo 2, Rahab diz que eles já ouviram 
falar de todas as suas façanhas. Então, deixe-me colocar desta 
forma, Hank e John, vocês estão acostumados a viver em uma 
cidade, e ouviram que algumas pessoas têm tido muito sucesso 
em suas guerras e seu Deus tem feito todo este tipo de coisas. 
Vocês ficariam muito tempo nessa cidade? Absolutamente não. 
Você ouve que alguém vem para atacar sua cidade, você faz 
exatamente o que Lehi fez no Livro de Mórmon. Você arruma a 
esposa e os filhos, recebe uma tenda da REI e sai. 

Dr. George Pierce:  12:55  Por isso, em termos acadêmicos chiques, chamamos isso de 
"uma estrutura indígena dura". Isso significa que essas pessoas 
nesta época eram capazes de transitar entre viver em casas 
para viver em cavernas ou em barracas, e muito mais 
facilmente, muito mais do que nós podíamos. Porque eu vou 
acampar uma vez por ano, e não faço uma transição muito boa 
para viver no Canyon. É que, isso sou eu. Portanto, eu não 
tenho essa estrutura indígena de rusticidade. Estas pessoas 
tinham. 

Dr. George Pierce:  13:21  Em terceiro lugar, eu provavelmente diria Jericó, em Joshua 
Capítulo 6, a cidade de Ai em Joshua Capítulo 7, e acredito que 
seja mencionada em Joshua Capítulo 8 também, e a cidade de 
Hazor mais adiante em Joshua Capítulo 11, estes são os únicos 
que estão listados como totalmente destruídos. Em nenhum 
outro lugar em Josué, ele não menciona que a cidade está 
sendo destruída. Portanto, a maior ênfase na verdade está em 
derrubar os reis cananeus ou derrotar seus exércitos no campo, 
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e não se trata de destruir cidades, mulheres e crianças e todo o 
resto dessas coisas. 

Dr. George Pierce:  13:52  E penso, finalmente, como digo aos meus alunos, uma das 
coisas que precisamos pensar quando se trata de violência 
como esta é perceber que quando a lemos, estamos trazendo 
para o texto a bagagem do século 20. Podemos pensar no 
Holocausto, especialmente, ou no genocídio ruandês, ou 
naqueles no Camboja ou nos Bálcãs, ou em qualquer outro lugar 
que isso tenha ocorrido, e estamos lendo através dessa lente. 

Dr. George Pierce:  14:19  Esta é a perspectiva do historiador que a escreveu, e ele é um 
produto de seu tempo, incorporado a estas culturas. E nós 
tivemos que pensar que este não é um programa sistemático de 
uma nação industrializada tentando cometer um genocídio. Esta 
é uma economia agro-pastoral, e as pessoas que tentam se 
mover e tentar conduzir uma guerra contra as cidades e tentar 
derrubar a estrutura de poder em Canaã, para que possam 
eventualmente se estabelecer. Isto leva a uma tensão na qual 
ainda temos que reconciliar como um Deus amoroso emite um 
mandamento como este? 

Dr. George Pierce:  14:52  E eu acho que é uma tensão que temos que enfrentar. E houve 
várias escolas de pensamento sobre isso, e eu poderia entrar 
em tudo isso, se você realmente quiser, desde a rejeição direta 
do texto até a utilização deste texto para justificar o racismo 
atual, o que é completamente errado. Digo isto aos meus 
alunos, se há um problema de compreensão dos mandamentos 
de Deus e de Suas ações, então o problema não reside nEle, o 
problema está em nossas limitações de compreensão de Seus 
propósitos. 

Dr. George Pierce:  15:24  Espero que isso faça sentido. E talvez não entendamos tudo 
isso, e não creio que entenderemos sem ter Sua perspectiva. 
Néfi tenta, em 1 Néfi, o que é isso, 17:35. A compreensão de 
Néfi enquanto ele estava trabalhando diz: "Eis que o Senhor 
estima toda a carne em um; aquele que é justo é favorecido por 
Deus". 

Dr. George Pierce:  15:46  Mas eis que este povo havia rejeitado toda palavra de Deus, e 
estavam maduros na iniqüidade. E a plenitude da ira de Deus 
estava sobre eles. E o Senhor amaldiçoou a terra contra eles, e a 
abençoou para os nossos pais. Sim, Ele amaldiçoou-a contra 
eles até a sua destruição, e Ele a abençoou sob nossos pais até a 
obtenção de poder sobre ela". 

Dr. George Pierce:  16:01  Então, Néfi começa a falar sobre a soberania de Deus e como 
Deus governa sobre tudo e a Terra é seu escabelo para os pés. 
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Então, é assim que Néfi o entende. Eles tinham tido suas 
chances, iam rejeitá-lo, estavam cheios de iniqüidade e o 
Senhor é soberano. Foi aí que eu terminei com meus alunos, se 
não entendermos isso, não é um problema com Deus. É um 
problema com a nossa compreensão de Deus e nossa 
compreensão das circunstâncias. 

Dr. George Pierce:  16:25  E nós, infelizmente, temos que viver com essa tensão que 
existe, mas temos fé que nosso Deus ama Seus filhos, e se nesta 
vida ou na próxima Ele vai dar-lhes a oportunidade de 
responder ao Seu chamado para poder viver com Ele 
novamente. 

Hank Smith:  16:45  Dois pensamentos. Primeiro, na semana passada, conversamos 
com o Dr. Satterfield sobre Deus jogando um jogo muito longo 
aqui. Ele não vê nos termos que nós vemos, na média da vida 
humana, que Ele está vendo isso desde a criação até o milênio, 
"Vou conseguir meu resultado final", que é exaltado pelas 
crianças. Este é meu trabalho e minha glória para levar a cabo a 
imortalidade, a vida eterna do homem, não necessariamente o 
conforto do homem enquanto ele estiver na Terra. 

Hank Smith:  17:11  Então, podemos ver que isto talvez se encaixe em seu plano 
maior. Meu amigo, Andrew Smith, escreveu no Educador 
Religioso em 2018 sobre um teólogo cristão de nome Terence 
Fretheim, e ele o cita dizendo: "Na busca de propósitos divinos, 
Deus não age sozinho, mas trabalha com o que está disponível 
com os seres humanos como eles são com todas as suas 
fraquezas e defeitos, bem como com sua sabedoria. Deus não 
aperfeiçoa as pessoas antes de trabalhar nelas e através delas. 
Deus pode trabalhar até mesmo através do mal humano em 
direção aos propósitos divinos". 

Hank Smith:  17:42  E ele continua, ele diz um pouco sobre o que você disse sobre 
alguns teólogos cristãos que têm o espectro. O teólogo Denny 
Weaver afirma: "A regra do diabo tenta governar pela violência, 
enquanto a regra de Deus vence pela não-violência". Por outro 
lado, outro teólogo, Miroslav Volf, conclui: "Há coisas que só 
Deus pode fazer". Uma delas é usar a violência". 

Hank Smith:  18:06  Então, Andrew Smith diz o seguinte: "Para ter certeza, ambas as 
posições são bem pensadas e baseadas em interpretações 
intelectuais válidas das escrituras". Gosto do que você está 
fazendo aqui é deixar isso como uma questão de fé em Deus. 
Talvez seja hipérbole, talvez não seja, mas vamos confiar que 
Deus ama seus filhos. 
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Dr. George Pierce: 18:25 Há todo tipo de posições que você poderia realmente ser um 
membro fiel da igreja e adotar, há o que chamamos de 
"descontinuidade radical", ou seja, Deus no Antigo Testamento 
é vingativo e julgador, e Jesus é sobre amor, paz e graça. Há 
uma "descontinuidade moderada" na qual dizemos que Deus 
não funciona mais dessa maneira. É uma dispensação diferente. 
Ele não trabalha e nos ordena que saiamos para matar pessoas. 

Dr. George Pierce: 18:49 Há uma "continuidade escatológica" na qual a Conquista é 
destinada a ser um tipo de coisa que virá no final dos tempos. É 
assim que os escritores do Novo Testamento vão interpretar A 
Conquista e dizer: "É assim que vamos enquadrar as coisas do 
fim dos tempos através da lente disto". E isto é o que eu aderi 
como uma continuidade espiritual em que, no Antigo 
Testamento, Deus lutou fisicamente contra os inimigos de 
Israel, e nós vemos isso em Josué. 

Dr. George Pierce: 19:17 Mas há momentos em que Deus realmente luta contra o 
próprio Israel porque ele precisa ser chamado ao 
arrependimento. Deus virá no futuro como o guerreiro divino, e 
vemos que em Josué 11, no Apocalipse 19, Jesus voltará, e Ele 
será o que fará a luta. Mas, como vemos no Novo Testamento, 
Jesus é aquele que luta contra os poderes espirituais e as 
autoridades. Portanto, a Conquista é apenas parte, como você 
disse, é parte deste longo jogo de continuidade espiritual. 

Dr. George Pierce: 19:44 Há certas regras e rituais que precisam ser seguidos. Não nos 
cabe a nós fazer isto. Na verdade, o momento principal é 
quando Jesus está no Getsêmani e os soldados vêm para levá-
lo, após sua oração, ao Pai, e Pedro começa a balançar a 
espada, e ele acaba cortando a orelha do servo do sumo 
sacerdote. E é nesse momento que Jesus o informa que o Reino 
dos Céus não será provocado pela violência no sentido físico. 
Trata-se de que Ele o introduza. 

Dr. George Pierce: 20:09 Da mesma forma, Ele está trabalhando através deste Antigo 
Testamento, através da história de Israel para realizar Seus 
propósitos, coisas que não temos ordens para fazer, coisas que 
não vamos ou não devemos assumir para nos engajar. E, mais 
uma vez, volta-se para, talvez não compreendamos todos os 
propósitos do livro de Josué e aqueles mandamentos em 
Deuteronômio 7 e Deuteronômio 12. 

Dr. George Pierce: 20:34 Mas isso porque tenho uma compreensão limitada, e só tenho 
que viver com essa compreensão limitada e avançar na fé e 
obediência e dizer: "O que ele está me ordenando a fazer no 
século 21 é sair e ministrar e amar os outros e servir aos outros 
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e realizar o Reino dessa forma, não por meio de violência física 
em qualquer tipo de sentido". 

Dr. George Pierce: 20:56 Eu estava lendo este livro esta manhã, Four Views on the 
Canaanite Genocide (Quatro Vistas sobre o Genocídio Cananeu). 
E o último capítulo é ótimo, porque o teólogo, Tremper 
Longman, é: "Olha, não nos é ordenado ir e ser fisicamente 
violentos". Esse é o papel de Jesus no futuro, pois ele luta 
contra os poderes espirituais e as autoridades. Não é o nosso 
papel". O grande problema deles era as pessoas pegarem coisas 
no século XXI, como estes capítulos em Josué, e justificarem 
ações racistas e às vezes terroristas, usando a Bíblia. 

Hank Smith: 21:24 George, isto tem sido fantástico. Deixe-me citar um ensaio 
tópico do Evangelho intitulado Paz e violência entre os santos 
dos últimos dias do século XIX. No final do artigo ele afirma, e 
isto é publicado pela igreja, "A Igreja de Jesus Cristo dos Santos 
dos Últimos Dias condena palavras e ações violentas, e afirma 
seu compromisso de promover a paz em todo o mundo". Ao 
longo da história da igreja, os líderes da igreja têm ensinado que 
o caminho do discipulado cristão é um caminho de paz".

Hank Smith: 21:53 Então, o Élder Russell Nelson, do Quórum dos Doze Apóstolos, 
conectou a fé dos santos dos últimos dias em Jesus Cristo à sua 
busca ativa de amor ao próximo e paz com todas as pessoas.  

Hank Smith: 22:00 "A esperança do mundo é o Príncipe da Paz". Agora, como 
membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, 
o que o Senhor espera de nós? Como igreja, devemos renunciar
à guerra e proclamar a paz. Como indivíduos, devemos seguir
depois das coisas que contribuem para a paz. Devemos ser
criadores pessoais da paz. "Por isso, gosto do que você fez aqui,
George, como disse: "Olhe, se vai haver violência, esse é o papel
do Senhor, não o nosso, deixe isso com ele. Nosso trabalho é
fazer o que Ele ordenou e ser pacificador".

Dr. George Pierce: 22:35 Nosso encargo ao olharmos para o Novo Testamento ou Livro 
de Mórmon, a Doutrina e os Convênios é ir adiante e inaugurar 
o reino por meios pacíficos. O papel do Senhor é cuidar dessas 
coisas no fim dos tempos. E assim historicamente, quando estes 
capítulos de Josué ou outros episódios violentos nas escrituras 
são usados para justificar ações, sejam as cruzadas ou qualquer 
outro tipo de guerra santa, ou a justificação por ditadores que 
dirigem governos malignos, ou mesmo apenas por ocidentais 
que vêem a Bíblia como a palavra inerente de Deus e a usam 
para meios racistas ou violentos, podemos ver nas escrituras 
que o próprio Jesus condena tais coisas.
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Dr. George Pierce: 23:22 Temos que entender diferentes dispensações, diferentes 
tempos e diferentes missões e o que somos chamados a fazer. 
Não estamos esculpindo um lugar na terra prometida. Estamos 
ministrando um ao outro e servindo um ao outro. 

Hank Smith: 23:37 E nós não podemos responder a tudo. Uma coisa que 
provavelmente precisamos dizer antes de seguir em frente é 
que existe alguma ambigüidade, existe alguma tensão. Isso é 
difícil e está tudo bem. Não faz mal que seja difícil. Quero voltar 
a este artigo de Andrew Smith, do educador religioso em 2018. 
Ele fala sobre Josué e outros capítulos da Escritura onde há um 
pouco de violência. E ele diz: "A violência divina exibida por 
Jesus nestes capítulos contrasta de forma distinta e um tanto 
paradoxal com a misericórdia divina que ele mostra em outros 
capítulos". Sem uma contextualização adequada", que George 
nos dá hoje. 

Hank Smith: 24:16 "As diferenças e as aparentes contradições podem causar 
consternação". Foi demonstrado que estas escrituras nos 
eventos que elas retratam devem ser entendidas como 
desafiadoras e um tanto desconfortáveis para nós e para Deus. 
Entretanto, elas também mostram que não precisamos ter 
medo de nos envolver com seções desafiadoras e 
desconfortáveis das escrituras". Ele continua dizendo: "Estes 
capítulos fornecem valiosa instrução doutrinária sobre a 
relacionalidade e as diferenças entre Deus e seus filhos 
mortais". Como santos dos últimos dias, devemos ver e 
compreender construtivamente todas as escrituras que foram 
preservadas para nós, mesmo aquelas que são desafiadoras 
para que possamos obter um conhecimento mais forte e um 
relacionamento com o Senhor nosso Salvador". 

Hank Smith: 24:57 "Como professores em Sião, também é de suma importância 
para nossos alunos, que desenvolvamos a capacidade de 
orientá-los no uso de tais métodos, abordagens, ferramentas e 
compreensão, e aplicando adequadamente as doutrinas, 
princípios e narrativas encontradas nas escrituras. Desta forma, 
seções desconfortáveis e inquietantes das Escrituras podem ser 
transformadas em forma de construção da fé, em vez de induzir 
à dúvida pedras de tropeço em nossos caminhos de 
discipulado". Gosto do que ele disse ali, que não temos medo 
destes textos, lidamos com eles o melhor que podemos. Não 
podemos responder a todas as perguntas que temos sobre eles. 
E nós, novamente, nos voltamos para a fé e para o Salvador. 

Dr. George Pierce: 25:32 E não entendemos, mais uma vez, volto à minha declaração de 
que, se temos um problema de compreensão, não é que haja 
um problema com Deus, é um problema com nossa 
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compreensão e nossas limitações. Às vezes temos que viver 
com atenção e dizer: "Não entendo tudo agora, mas na 
eternidade, vou entender e isso funciona para mim". 

Hank Smith:  25:55  Vou citar meu amigo, John Bytheway, ele me lembra com 
freqüência que, se você não tiver informações, pode perguntar 
ao Google. Mas este é o tipo de coisa que precisa de sabedoria, 
e você só recebe sabedoria de um lugar, certo, John? 

John Bytheway:  26:06  Se algum de vocês tiver falta de informação, perguntem ao 
Google, eu digo à minha turma, especialmente coisas como 
onde estão os cinco caras mais próximos, mas se algum de 
vocês tiver falta de sabedoria, isso é um assunto totalmente 
diferente, não é? Acho que com todas as escrituras, vamos 
conseguir mais, não temos a história toda. O Livro de Mórmon 
muitas vezes, estou lhes dizendo uma centésima parte, não 
posso incluir uma centésima parte. O último versículo do Livro 
de João, "Se todas as coisas que Jesus fez fossem escritas, 
suponho que o próprio mundo não poderia conter os livros que 
deveriam ser escritos". Acho que também estamos recebendo 
um relato fragmentado no Antigo Testamento. 

John Bytheway:  26:37  Então eu amo o que você estava dizendo, George, quais são as 
lições, as doutrinas que eu posso aprender? Vamos ter uma 
explicação, acredito que um dia para estas outras coisas que 
talvez não façam sentido para nós agora. 

Hank Smith:  26:49  John, espero no mundo dos espíritos e no milênio e muito além 
disso, vou fazer muito: "Oh, oh, já entendi". 

John Bytheway:  26:57  Seção 101, "Naquele dia, eu, o Senhor, revelo todas as coisas, 
coisas ocultas que nenhum homem conhecia". Aquela parte ali 
mesmo, "Escondidas, oh. Coisas da terra pelas quais foi feito o 
propósito e o fim dela, coisas que estão acima, coisas que estão 
abaixo". E ele só nos dá esta lista, do tipo: "Um dia vou contar 
tudo. Portanto, não temam nem mesmo até a morte". Neste 
mundo, sua alegria não é plena e nem sua sabedoria", soa 
como: "Mas em mim, sua alegria é plena". 

Hank Smith:  27:25  Sim. E por favor não jogue fora o livro inteiro porque esta peça 
lhe causa um pouco de tensão, viva com a tensão, viva com a 
ambigüidade. Está tudo bem. 

Dr. George Pierce:  27:32  E ao dizer aos meus alunos, eu inverto 1 Néfi 11:17, então eu 
lhes digo: "Eu não sei o significado de todas as coisas". No 
entanto, eu sei que ele ama seus filhos". Por isso, eu só inverto 
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isso em Néfi: "Não sei, mas sei que ele nos ama e sei que ele os 
ama e tudo vai dar certo no final". 

Hank Smith:  27:50  É interessante, George, o manual Come Follow Me faz um 
grande e rápido avanço até o final de Joshua. 

Dr. George Pierce:  27:55  Eu só quero desenhar uma coisa só porque, como arqueólogo, 
não posso deixar passar. O Livro de Josué nos apresenta este 
tipo de narrativa de conquista e eles entram e lutam contra esta 
cidade e lutam contra aquela cidade. E arqueologicamente, 
podemos preencher um pouco mais do quadro, John estava 
falando de como só conseguimos como uma centésima parte ou 
não todas as peças juntas. Joshua nos diz uma coisa. A 
arqueologia nos diz que não se tratava apenas de conquistar 
cidades, eles também se estabeleceram pacificamente em 
algumas regiões. O Livro dos Juízes nos diz que eles tinham suas 
aldeias e os cananeus tinham as deles e não se envolveram na 
guerra. Às vezes os cananeus faziam pactos com Israel. 

Dr. George Pierce:  28:33  Vemos que em Josué capítulo nove, os de Gibeon querem fazer 
um pacto com Israel e entrar dessa forma. Quero chamar nossa 
atenção para apenas uma coisa e pensei que o tinha feito esta 
manhã, quando estava estudando isto em preparação para 
nossa discussão, Josué capítulo 11. Então há um monte de, eles 
lutaram contra isto e derrotaram este rei e este rei, e nós 
chegamos a Josué 11 no final disto, versículo 23, quando 
estamos concluindo a conquista, porque o capítulo 12 é toda 
uma lista de cidades e reis que eles conquistam, mas nós 
recebemos isto, Josué 11:23: "Então Josué tomou toda a terra 
de acordo com tudo o que o Senhor disse em Moisés e Josué a 
deu em herança a Israel, de acordo com suas divisões, por suas 
tribos". E a terra descansou da guerra". 

Dr. George Pierce:  29:24  O resto não é só os israelenses que têm que sair e ir de férias e 
não fazer nada. O descanso na Bíblia significou que eles 
puderam começar a colonizar a terra prometida. Eles foram 
capazes de começar a dividir as coisas. Eles foram capazes de 
começar a construir casas, plantar colheitas, fazer o que devem 
fazer, cumprindo suas funções. E assim, quando olhamos para 
este conceito de descanso, e eu acho que é importante quando 
pensamos nele também em termos de Gênesis, então seis dias 
de criação, no sétimo dia, Deus descansou. Isso não significa 
que Ele não fez nada, significa que então Ele foi capaz de 
assumir seu legítimo papel de preservar a criação e sustentá-la 
como vemos no Livro dos Colossenses, mas também de 
governar a criação. 
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Dr. George Pierce:  30:09  Então não é como se ele simplesmente não tivesse feito nada. 
No que "descansar", acho que aqui, especialmente em Joshua e 
para nós em termos de aplicação, significa que às vezes temos 
conflitos em nossas vidas, quer tenhamos criado isso, quer 
tenhamos pisado ou sido arrastados para isso, quer seja um 
desafio pessoal ou assunto familiar, ou emprego, ou chamado, 
ou qualquer outra coisa, precisamos ter esse descanso para 
podermos nos concentrar naquelas coisas que importam e 
cumprir nosso papel. E é em Gênesis que isto ajuda. Precisamos 
desse dia para poder cumprir nosso papel, para aprender a ser 
mais como o Salvador, para poder agir de uma maneira que o 
Salvador agiria, para poder eventualmente cumprir nosso papel 
de ser como ele porque não é esse o objetivo final? 

Dr. George Pierce:  30:56  Podemos colocar os conflitos de lado, eles podem se reerguer 
de alguma forma, tomar o tempo e aproveitar a oportunidade 
de descansar da guerra para poder fazer o que devemos fazer e 
ser mais como o Salvador. 

Hank Smith:  31:06  Muito bem, chegamos ao final de Josué. Demos-lhe uma boa 
corrida. Ao encerrarmos o tempo de Josué como líder de Israel, 
o que temos a dizer no final, os últimos capítulos? 

Dr. George Pierce:  31:16  Assim, nos capítulos 23 e 24 de Josué, vemos que a divisão da 
terra entre todas as várias tribos foi feita. E às vezes não é uma 
leitura muito empolgante, mas está lá com um propósito, para 
delimitar os territórios. E Josué então convoca Israel, e ele sabe 
que chegou a sua hora, ele lhes dá algum incentivo. Diz que no 
capítulo 23 de Josué: "Passado muito tempo, o Senhor deu 
descanso a Israel de todos os seus inimigos na rotunda que 
Josué envelheceu e atingiu a idade". E ele pede que Israel e 
todos os anciãos se unam. E ele lhes dá uma espécie de seu 
último testemunho, se você quiser, sobre o que o Senhor fez 
por eles. 

Dr. George Pierce:  32:02  Ele lhes diz que dividiu a terra e que o Senhor Deus expulsou 
estas pessoas de diante deles. E ele os lembra, enquanto vai aos 
capítulos 23 e 24, que foi o Senhor quem fez tudo isso. Versículo 
14 de Josué capítulo 23: "E eis que hoje vou pelo caminho de 
toda a terra, e vós sabeis em todos os vossos corações e em 
todas as vossas almas, que nem uma só coisa falhou de todas as 
coisas boas que o Senhor vosso Deus falou a vosso respeito, 
todas se cumpriram para vós e nem uma só coisa falhou". E eu 
acho que isso é apenas um bom lembrete para eles: "Todas 
aquelas promessas que o Senhor fez, Ele as cumpriu". Ele vos 
trouxe para fora do Egito, vos trouxe através do rio, perseguiu 
os cananeus antes de vós, travou vossas batalhas por vós. Tudo 
o que ele prometeu, ele passou". 
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Dr. George Pierce:  32:53  E acho que essa é uma grande lição para nós também, porque 
tudo o que ele nos prometeu, ele vai passar.  

Dr. George Pierce:  33:00  Podemos ir para as páginas de título do Livro de Mórmon com 
Moroni escrevendo isto. Parte do propósito é nos lembrar que o 
Senhor mantém seus convênios. Ele diz, basicamente lhes dá as 
bênçãos. 

Dr. George Pierce:  33:11  Versículo 15 de Josué 23: "Portanto, assim como todas as coisas 
boas que o Senhor vosso Deus vos prometeu, assim o Senhor 
trará sobre vós todas as coisas más até que vos tenha destruído 
desta boa terra que o Senhor vosso Deus vos deu". 

Dr. George Pierce:  33:24  Também lhes dá o lado oposto. Ouça, ele prometeu coisas boas, 
ele entregou, mas se você for desobediente, então você vai 
enfrentar o julgamento que está por vir. O que recebemos em 
Josué capítulo 23 e 24 é essencialmente uma renovação do 
pacto. 

Dr. George Pierce:  33:40  Josué 24 fala com eles voltando do tempo de Abraão. Ele lhes 
dá esta lição histórica de Abraão, Isaac, Jacó e Moisés. 

Hank Smith:  33:48  É como uma chamada de cortina aqui, porque você tem 
Abraham. 

Dr. George Pierce:  33:51  É uma grande e longa lição de história. Fala sobre Balaam e 
Balak. Chegamos ao versículo 11: "E vós passastes o Jordão e 
entrastes em Jericó". Agora ele está falando da história recente 
que todos eles devem se lembrar, e como o Senhor enviou o 
vespeiro antes deles, o que é meio interessante. O Senhor usa 
coisas naturais como um vespeiro para desconfortar as pessoas 
e fazê-las sair. 

Dr. George Pierce:  34:10  Diz aqui: "Eu vos dei uma terra para a qual não trabalhastes, e 
cidades que não construístes, e nelas habitais". E dos vinhedos e 
dos olivais que não plantastes, comereis". É um lembrete da 
bondade do Senhor para com eles. 

Dr. George Pierce:  34:23  Você entrou nesta terra. Fiz toda a luta. Vocês estão morando 
em cidades e em casas que vocês nem construíram. Vocês estão 
comendo de coisas que nem sequer plantaram. Josué 24 
versículo 14, "Temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e 
verdade". 

Dr. George Pierce:  34:37  Ele faz esta chamada no versículo 15, Josué 24, versículo 15, 
"Escolhei hoje a quem servireis". Quer os Deuses que seu pai 
serviu que estavam do outro lado do dilúvio, quer os Deuses 
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dos amorreus em cuja terra vós habitais. Mas quanto a mim e à 
minha casa, serviremos ao Senhor". 

Dr. George Pierce:  34:58  É um grande lembrete, e eu acho que em termos de nós é um 
desafio. Escolha neste dia a quem você vai servir. Cada dia traz 
uma promessa ou a esperança de que vamos servir ao Senhor, 
mas é uma escolha consciente que fazemos. 

Hank Smith:  35:15  É apenas um verso de poder. É um daqueles versos que você 
quer que seus filhos memorizem. Escolha, escolha, a quem você 
vai servir? Elijah não vai cantar a mesma coisa mais tarde? 

John Bytheway:  35:24  Por quanto tempo você parou entre duas opiniões? Se o Senhor 
é Deus, então o sirva. Eu adoro isso, porque soa assim. Você 
tem que sair da cerca aqui e decidir. 

Dr. George Pierce:  35:34  Eu penso literalmente em hebraico é como: "Quanto tempo 
você vai pular entre dois ramos?" Se você tem essa imagem na 
cabeça, quanto tempo vai pular entre dois galhos, e quando 
esse outro galho vai quebrar? 

Dr. George Pierce:  35:43  Quando eu estava crescendo, tínhamos isto na parede da minha 
casa. Meu pai tinha esta placa: "Escolha você neste dia quem 
você vai servir. Quanto à nossa casa, nós vamos servir ao 
Senhor". Tentamos fazer com que isso aconteça. Quando isso 
não acontece, essa é a grande parte da renovação do pacto. 

Dr. George Pierce:  35:59  Isso é o que Israel está fazendo aqui. Eles estão renovando seu 
pacto antes da morte de Josué. Nós temos renovação do pacto 
todas as semanas disponíveis para nós. 

Hank Smith:  36:06  George, Doutor Pierce, este foi um grande dia. Eu amo o Livro 
de Josué muito mais do que antes. Penso que nossos ouvintes 
estariam interessados em sua jornada pessoal de fé e em sua 
bolsa de estudos bíblicos, em como esses dois se entrelaçaram 
e em sua conversão à igreja, o que alguns podem se 
surpreender de ouvir não foi assim há tanto tempo. 

Dr. George Pierce:  36:27  Não foi. Fui criado em uma casa batista. Meu pai anteriormente 
era membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos 
Dias, e deixou-a, e tornou-se batista por suas próprias razões. 
Fomos criados com os mesmos princípios do evangelho, e 
devoção à família, e ao Salvador que consideraríamos ser o 
padrão hoje em dia em nossa igreja. 

Dr. George Pierce:  36:53  Essa linguagem sempre foi familiar para mim. Eu sempre cresci 
e freqüentei escolas cristãs. Desde os quatro anos de idade até 
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meu primeiro mestrado, eu freqüentei escolas cristãs e 
faculdades e universidades. O estudo da Bíblia sempre fez parte 
de minha vida. 

Dr. George Pierce:  37:14  Lendo estes capítulos, especialmente no Antigo Testamento, a 
narrativa histórica como Josué, Juízes, Samuel e Reis, foi o que 
eu fiz quando estava entediado em outras classes. 

Dr. George Pierce:  37:23  A leitura das narrativas repetidas vezes e a compreensão das 
histórias, e a tentativa de lutar com estas coisas, aconteceram 
em uma idade muito precoce. Perguntas e preocupações, que 
acabaram de levar a um estudo e conhecimento mais 
aprofundados. Eu me formei em história, mas sempre houve um 
chamado aos estudos bíblicos. 

Dr. George Pierce:  37:43  Eu me senti mais feliz quando estava estudando a Bíblia e 
estudando as escrituras. Eu tinha tido uma aula de arqueologia 
bíblica. Isso me levou ao caminho da arqueologia, porque não 
só temos então o texto da Bíblia, mas agora existe a cultura 
material, tão realia. 

Dr. George Pierce:  37:58  Acho que isso ajudou, de alguma forma, a fortalecer minha fé, 
mas também a me dar alguma perspectiva. Tendo ficado em 
alguns desses lugares, ou tendo visitado ou ponderado sobre 
essas coisas, e pensado sobre como funciona, e sentindo o 
espírito testemunhar-me nesses lugares, não da realidade do 
lugar, mas da realidade da doutrina que é ensinada dentro 
dessas narrativas. 

Dr. George Pierce:  38:19  Pensando nessas coisas e seguindo em frente, estudei 
arqueologia bíblica em nível de pós-graduação, e arqueologia 
em geral, o que me levou depois de um tempo morando em 
Israel à UCLA para meu trabalho de doutorado. Foi enquanto eu 
estava na UCLA como presbiteriano que encontrei outro 
estudante de pós-graduação, Krystal Lords, que foi transferido 
de Berkeley. 

Dr. George Pierce:  38:43  Como estudantes de pós-graduação, todos nós saímos juntos. 
Obviamente notamos que ela era diferente do resto de nós. 
Pode ter havido alguns consumos de coisas que não estavam de 
acordo com a palavra de sabedoria na época, mas não ela. 

Dr. George Pierce:  38:59  Ela já levava uma vida dedicada ao evangelho. Foi através de 
seu testemunho apenas vivendo o evangelho, não havia como 
colocar o Livro de Mórmon em nosso rosto, não havia 
discussões de Pregar Meu Evangelho, nada mais do que isso. Ela 
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apenas viveu o evangelho, e isso fez a diferença. Era muito 
perceptível. 

Dr. George Pierce:  39:22  Vamos pular a história e ir direto ao ponto de começarmos a 
namorar. Meu acordo com Krystal enquanto namorávamos era 
que eu não tentaria dar a ela nenhum material antiigreja ou 
levá-la para longe da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos 
Últimos Dias. Ela não me presentearia com o Livro de Mórmon 
nem me proselitisse de nenhuma forma. 

Dr. George Pierce:  39:40  Isso funcionou por um tempo. Depois comecei a me interessar 
mais pela igreja, e ela foi para o Egito em escavação e me deu 
muito tempo para ler. Eu li a maior parte da Enciclopédia do 
Mormonismo para entender a igreja. 

Hank Smith:  39:52  É onde um estudante de doutorado vai para ... 

Dr. George Pierce:  39:54  Sim. Certo. Eu li a maior parte do Livro de Mórmon, pelo menos 
através de Helaman 12. Eu ainda nem cheguei à parte boa. Até 
o Helamã 12. Ela voltou e eu comecei a ir à igreja com ela. 

Dr. George Pierce:  40:07  O que realmente fez sentido em minha mente e onde tudo 
clicou foi que viemos até aqui para visitar seus pais em Utah. 
Eles me levaram para a Praça do Templo. Fomos ao Edifício 
Joseph Smith Memorial, e eu assisti a Profeta da Restauração. 
Todos se riem disso, mas foi lá que fez sentido em minha 
mente, observando isso e juntando tudo. 

Dr. George Pierce:  40:25  O que realmente fazia sentido e, Hank, você vai apreciar isso 
porque estávamos lá juntos, foi quando Joseph foi tirado da 
fazenda John Johnson e asfaltado e de penas, e Sidney Rigdon 
também, e, no entanto, no dia seguinte estava pregando e 
muito mais. 

Dr. George Pierce:  40:39  Em minha mente, eu disse para mim mesmo, e isto foi meses 
antes do testemunho do Elder Holland, eu disse para mim 
mesmo: "Se não era verdade, por quê? Por que você passaria 
por tudo isso, se não é verdade?" Foi quando, como acadêmico, 
fez sentido na minha cabeça e fez sentido no meu coração que 
houvesse uma veracidade nisso. 

Dr. George Pierce:  41:04  Porque eu sei, eu, por exemplo, não gostaria de ser alcatroado e 
de penas e depois sair e continuar a pregar o evangelho. Eu 
teria dito: "Pessoal, tem sido uma boa corrida, mas vou voltar e 
cavar poços". 
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Dr. George Pierce:  41:11  Por fim, tivemos uma conferência de ala que estava focada em 
missões. Eu olhei para Krystal e ambos dissemos: "Talvez 
devêssemos chamar os missionários". Aqueles dois missionários 
tinham um convertido de ouro, porque eu já estava decidido. Eu 
só queria ver o que eles estavam fazendo. 

Dr. George Pierce:  41:23  Elders Brown e Rourke vieram e me deram as lições. Passou dos 
dois conversando comigo na sala de estar de Krystal, para 
eventualmente acrescentar aos líderes da missão da ala, a 
presidência do Quórum dos Anciãos, a maioria do Quórum dos 
Anciãos na Terceira Ala de Santa Mônica, até que eu acabei 
pensando: "Vamos apenas ser batizados e seguir em frente". 

Dr. George Pierce:  41:43  Em junho de 2009, fui batizado como membro da igreja. Um 
ano e mudança depois, Krystal e eu fomos dotados no Templo 
da Montanha Oquirrh. No final de julho de 2010, fomos selados 
no Templo de Salt Lake. Então, em junho de 2013, comecei a 
ensinar na BYU, o que foi uma experiência assustadora, 
ensinando o Livro de Mórmon aos missionários retornados. 

Dr. George Pierce:  42:05  Vou ser honesto, quando fui batizado eu ainda só tinha lido 
através do Helaman 12. Entre agora e depois li o resto do Livro 
de Mórmon, por isso conheço o final. Essa é a minha história. 

Dr. George Pierce:  42:15  Ser um arqueólogo em Israel me deu o privilégio e a 
oportunidade de poder estar de mãos dadas na sujeira onde 
algumas dessas coisas aconteceram, e poder entender a vida do 
Israel antigo e dos filisteus e cananeus. E poder levar isso aos 
meus alunos e dizer: "Estas são pessoas reais com problemas 
reais, e a verdadeira solução era a obediência ao evangelho, ou 
à lei de Deus", como vemos no Antigo Testamento. Ser capaz de 
compartilhar isso com os alunos não tem preço. 

Hank Smith:  42:46  Eu amo isso. 

John Bytheway:  42:47  Sua história em si é um testemunho. Isso é tão legal. Obrigado. 
Estou tão feliz em conhecê-lo. Obrigado, George. Isso foi lindo. 

Hank Smith:  42:57  Eu estava muito entusiasmado em compartilhar George com 
você, John, e tenho certeza que Krystal também estava, e 
também com o resto de nossos ouvintes. Esperamos que você 
tenha amado George e o Dr. Pierce Prime. 

Dr. George Pierce:  43:06  Dr. Pierce Prime. 

Hank Smith:  43:07  George e Doutor Pierce ... 
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Dr. George Pierce:  43:07  É ela. 

Hank Smith:  43:08  ... Prime, ... 

Dr. George Pierce:  43:08  Esse é o nome dela. 

Hank Smith:  43:08  ... como ela é chamada. Queremos agradecer a todos vocês por 
ouvirem hoje. Obrigado por terem ficado conosco. Queremos 
agradecer aos nossos produtores executivos, Steve e Shannon 
Sorensen, e aos nossos patrocinadores, David e Verla Sorensen. 
Esperamos que todos vocês se juntem a nós na próxima 
semana, quando voltarmos com mais um episódio do 
FollowHIM. 
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Hank Smith: 00:05 Olá a todos. Bem-vindos aos Favoritos do FollowHIM. Este ano, 
John e eu estamos passando pelo Antigo Testamento, olhando 
para uma pergunta específica de cada semana de aula. 

Hank Smith: 00:16 Então, John, esta semana estamos no livro de Josué e ouvimos 
repetidamente neste livro o Senhor dizer a Josué: "Seja de boa 
coragem", ou seja, não desanime, não se desencoraje. Mas 
como a vida continua, tenho notado que é mais fácil dizer do 
que fazer às vezes para não desanimar. Então, John, nossa 
pergunta do FollowHIM esta semana é como você não 
desanimar? Como você faz o que o Senhor pediu e tem uma boa 
coragem? 

Hank Smith: 00:45 John, você é um cara muito positivo. Eu o conheço há muito 
tempo, e você é positivo, e não parece desanimado com tanta 
freqüência. Como você faz isso? 

John Bytheway: 00:53 Boa atuação. Deixe-me pensar. Bem, durante o tempo em que 
Gordon B. Hinckley era o presidente da igreja, Sheri Dew disse 
algo uma vez. Como se você estivesse muito perto do 
Presidente Hinckley, e ela estava porque escreveu sua biografia, 
você o ouvirá dizer: "As coisas vão dar certo". 

John Bytheway: 01:09 Depois encontrei uma declaração nas notícias da igreja onde o 
Presidente Hinckley disse: "As coisas vão dar certo". Ele disse: 
"Eu digo isso a mim mesmo todas as manhãs". E comecei a 
pensar no que poderia ser o peso sobre seus ombros para ser o 
presidente da igreja, que é o que o presidente da igreja diz a si 
mesmo todas as manhãs. Ele diz: "As coisas vão dar certo". 

John Bytheway: 01:30 Esse tipo de fé a longo prazo, primeiro princípio, no Senhor, 
Jesus Cristo, as coisas vão funcionar, isso me ajuda. Porque às 
vezes, em vez de dizer: "Oh, nenhuma coisa não vai dar certo", 
é mais do tipo: "Isso agora é difícil". O que eu posso aprender? 
O que o Senhor está tentando me ensinar? Quem eu posso 
ajudar?" Isso me ajuda e lembre-se apenas do Presidente 
Hinckley que eu amava tanto. As coisas vão dar certo. As coisas 
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vão dar certo, então continue. Eu não sei se isso ajuda ou não, 
mas com certeza me ajudou. 

Hank Smith:  01:58  Ouvimos dizer que o evangelho é otimista. Ouvimos falar do 
Salvador repetidas vezes no Novo Testamento. "Sejam de bom 
ânimo. Tenha bom ânimo". Quase como se fosse um 
mandamento escolher ser de bom ânimo. 

John Bytheway:  02:10  Mesmo o fato de Jesus ter dito: "Não vos perturbe o coração, 
nem tenhais medo", não foi a mesma noite em que Seu 
sofrimento começaria toda aquela semana, e para ele dizer: 
"Não vos perturbeis, não tenhais medo, eu venci o mundo"? 
Nós realmente temos que ter uma visão longa e, quando o 
fizermos, as coisas vão dar certo. 

Hank Smith:  02:30  Sim. Eu escrevi um livro sobre felicidade. Ele vendeu dezenas de 
exemplares, a maioria para minha mãe, mas aprendi bastante 
sobre a felicidade. Você não escreveu um livro chamado How to 
be Totally Miserable? Deveríamos vendê-los como um pacote. 

John Bytheway:  02:43  Sim. Isso é tão engraçado. Estamos sempre dizendo aos 
adolescentes: "Façam isto, façam aquilo". Eu pensei: "Por que 
não dizemos apenas: 'Bem, está bem, não faça. Sejam 
infelizes"." E foi aí que eu tive essa idéia. Vendeu, eu acho, 
quatro cópias. Sim. 

Hank Smith:  02:53  Eu comprei dois desses, John. Eles foram realmente úteis. 

Hank Smith:  02:56  A idéia é o que você escolhe para se concentrar é realmente o 
que seu cérebro vai começar a ver. Quando eu estava olhando 
para um carro específico para comprar, eu comecei a ver aquele 
carro em todos os lugares. Quando decidi: "Mm, eu não vou 
comprar aquele carro", ele foi embora. Como se eu não visse 
aquele carro com tanta freqüência. 

Hank Smith:  03:12  Então, podemos estar pensando: "Nada de bom está 
acontecendo ao meu redor". Nada de positivo está acontecendo 
ao meu redor". Mas você pode realmente treinar seu cérebro 
para começar a destacar esses e você os verá cada vez mais e 
mais. Você pode fazer o que é chamado como um diário de 
gratidão onde você tenta acompanhar as coisas pelas quais você 
é grato, as coisas que melhoraram seu dia e, de repente, você 
começará a destacar essas coisas. 

Hank Smith:  03:32  Lembro-me de uma palestra da Conferência Geral que teve um 
impacto em minha vida foi a de Elder Bednar, The Tender 
Mercies of the Lord. Ele disse para começar a procurar por elas, 
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e elas realmente impactaram minha capacidade de não 
desanimar porque sabemos quem está do nosso lado. O Élder 
Stevenson não disse: "Você tem o Salvador do mundo do seu 
lado". Ele te ama. Não importa o que você tenha feito, Ele te 
ama. Como você pode falhar?" 

Hank Smith:  03:57  Portanto, gosto do que você disse lá, John, sobre o Presidente 
Hinckley. Ele se concentra em quem está no comando, fé no 
Senhor, Jesus Cristo. E se realmente acreditamos que Ele é 
poderoso para salvar e que nosso mundo está em mãos muito 
amáveis e seguras, então eu acho que podemos. Acho que 
podemos seguir este mandamento para sermos de boa coragem 
onde ele vai dar certo. Vai dar tudo certo. 

John Bytheway:  04:18  Ele também nos ajudará a encontrar uma mensagem em nossos 
infortúnios. Passaremos por algo difícil e diremos: "Sabe, estou 
feliz por ter passado por isso porque aprendi isto, isto, isto". E 
quase sempre, quando ouvimos as pessoas darem uma palestra, 
foi algo difícil que elas passaram e o quanto elas cresceram ou 
aprenderam com isso. Esse é um tema tão comum em todas 
essas escrituras que também temos estudado. Aqui está uma 
dificuldade, mas aqui está o que aprendemos com isso. 

Hank Smith:  04:41  Sim. E isso não significa que não temos o direito de sentir. Não 
quero que ninguém pense: "Oh, isso significa que tenho que 
colocar um sorriso permanente no meu rosto". Não significa 
nada. Você pode ter dias ruins. Você pode ter meses ruins ou 
semanas ruins. Mas deveria haver o que disse Elder Scott: 
"Esses maus momentos são contra um pano de fundo de uma 
vida feliz". Portanto, eles não são as cenas em si. Elas não são o 
foco de tudo o que me acontece. Eu posso ter maus momentos, 
mas o pano de fundo em si é um tempo globalmente feliz. 

John Bytheway:  05:12  Sim, eu gosto disso. 

Hank Smith:  05:13  Esperamos que você se junte a nós em nosso podcast completo. 
É chamado FollowHIM. Vamos falar mais sobre isto, como não 
desanimar e o que Joshua faz ao longo de sua vida. Portanto, 
esperamos que você se junte a nós lá e, é claro, se junte a nós 
na próxima semana para outros FollowHIM Favoritos. 
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