
"Meu coração se alegra no Senhor". 

Mostrar Notas e Transcrições 

Descrição geral do podcast: 

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

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

Descrições do Episódio Podcast: 

Parte 1:   
Como as escolhas das mulheres têm afetado as nações? Dr. Gaye Strathearn explora o que significa ser 
família, o poder dos convênios e o valor de expressar gratidão ao Senhor, mesmo quando as bênçãos há 
muito esperadas ainda estão por vir na história de Naomi e Ruth. 

Parte 2: 

O Dr. Strathearn volta e discute a fidelidade de Hannah diante das provações, e as experiências de Samuel 
aprendendo a ouvir a voz do Senhor. 
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Códigos de tempo: 
 
Parte 1  
   

● 00:00 Parte 1-Dr. Gaye Strathearn 
● 01:19 Introdução do Dr. Gaye Strathearn 
● 04:05 Antecedentes para Ruth 
● 07:08 O papel das mulheres 
● 09:49 A vida de Ruth e Naomi difere das expectativas 
● 12:24 Ruth é uma moabita 
● 17:18 Hank compartilha uma história pessoal sobre a seca 
● 18:43 Naomi se torna viúva, Ruth permanece  
● 25:14 Emma Smith ficou com Lucy Mack Smith 
● 26:03 O Senhor é evidente nesta história  
● 29:03 Deus não nos abandonou 
● 31:21 Duas mulheres que não estão em competição 
● 37:53 Boaz cuida de Ruth enquanto ela gleans 
● 43:07 Boaz como parente redentor 
● 46:08 Naomi como casamenteira 
● 50:20 Deus não abandonou Noemi e Rute 
● 52:24 Virtude não é apenas castidade, é poder 
● 54:25 Casamento Levirate 
● 58:55 Ruth e Boaz se casam e têm um filho 
● 1:01:42 Deus, Rute, Noemi e Boaz trabalham juntos 
● 1:02:50 Quando parece que Deus nos abandonou 
● 1:06:32 Fim da Parte I-Dr. Gaye Strathearn 
●  

 
 
Parte 2 
 

● 00:00 Parte II- Dr. Gaye Strathearn 
● 00:07 Hannah anseia por uma criança 
● 03:27 As mães são introduzidas na Bíblia hebraica 
● 03:55 Introdução a Hannah e seu marido 
● 07:28 Hannah quer um filho para o Senhor 
● 11:54 Dr. Strathearn compartilha uma história pessoal sobre como lidar com pessoas imperfeitas 
● 14:33 Hannah entrega Samuel ao templo 
● 19:04 Hannah canta elogios 
● 23:07 Samuel é diferente dos filhos de Eli 
● 29:04 Contraste entre Hannah e Eli 
● 32:46 Samuel aprende a ouvir a voz do Senhor 

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

Ruth, 1 Samuel 1-3 followHIM Podcast Página 2



● 39:10 A influência de Hannah sobre a vida de Samuel 
● 40:46 A Dra. Strathearn compartilha sua jornada como estudiosa e discípula. 
● 52:45 Fim da Parte II-Dr. Gaye Strathearn 
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Informações biográficas: 
 

 
 
Gaye Strathearn é professor no Departamento das Escrituras Antigas e no programa de Estudos do Antigo 

Oriente Próximo na BYU. Ela leciona na BYU desde 1995, incluindo um ano no Centro de Estudos do 

Oriente Próximo da BYU em Jerusalém. Dra. Strathearn recebeu seu bacharelado em fisioterapia da 

Universidade de Queensland (Austrália, 1982), um BA e MA em Estudos do Oriente Próximo da BYU 

(1990 e 1992), e um PhD em religião (Novo Testamento) da Claremont Graduate University (2004). Sua 

pesquisa se concentra principalmente em temas do Novo Testamento, especialmente aqueles de interesse 

para os Santos dos Últimos Dias.  

Cursos Ensinados: Novo Testamento, Livro de Mórmon  

Áreas de Especialização: Novo Testamento e Origens Cristãs  
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Áreas de Pesquisa: O ritual da câmara nupcial no Gnosticismo; a vida e os ensinamentos de Paulo; o 

Evangelho de Mateus  

Idiomas: grego (leitura), hebraico bíblico (leitura), copta (leitura) 
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O Follow Him Podcast com Hank Smith e John Bytheway pode fazer uso de material com direitos 
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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 
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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:  00:00:01  Bem-vindo a segui-lo. Um podcast semanal dedicado a ajudar 
indivíduos e famílias com seu estudo "Venha me seguir". Eu sou 
Hank Smith. 

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

Hank Smith:  00:00:10  Nós adoramos aprender. 

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

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

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

Hank Smith:  00:00:20  Olá a todos. Bem-vindos a mais um episódio do followHIM. Meu 
nome é Hank Smith. Eu sou seu anfitrião. Eu estou aqui com... 
Muito bem, ouçam todos. Meu avô, John Bytheway, co-
apresentador. John, como os Hafens estavam visitando há 
algumas semanas, eles disseram que introduziram uma nova 
linha de produtos em bisnetos, então acho que eles o 
inspiraram porque você introduziu uma nova linha de produtos. 
Conte-nos, o que aconteceu? 

John Bytheway:  00:00:45  Sim, minha filha mais velha, ela serviu sua missão na França e 
conheceu um jovem no MTC que estava indo para uma missão 
diferente na França, mas eles se conheceram no MTC. Eles 
escreveram todas as suas missões, voltaram para casa, 
namoraram e se casaram. Agora eu tenho meu primeiro neto, 
por isso há um ar de avô, que eu sempre tive, mas agora é 
oficial. 

Hank Smith:  00:01:06  Parabéns, John. Isso é emocionante. John, estamos continuando 
nossa discussão no Antigo Testamento, e há muito tempo eu 
estava ansioso por isso. Diga a todos que estão conosco hoje. 

John Bytheway:  00:01:19  Estou realmente entusiasmado porque estou muito 
familiarizado com a voz de Gaye Strathearn. Assisti a muitas 
dessas mesas-redondas da BYU ao longo dos anos. E ela é uma 
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das minhas convidadas favoritas, porque tudo soa mais 
verdadeiro com um sotaque australiano. 

Hank Smith:  00:01:36  Sim. 

John Bytheway:  00:01:36  As escrituras soam melhor, tudo soa mais eloqüente e mais 
sábio. 

Hank Smith:  00:01:41  É verdade. 

John Bytheway:  00:01:42  Gaye Strathearn está conosco. Ela é professora das Escrituras 
Antigas e dos Estudos do Antigo Oriente Próximo. Ela leciona na 
BYU desde 1995, incluindo um ano no Jerusalem Center. Ela 
recebeu seu Bacharelado em Fisioterapia da Universidade de 
Queensland na Austrália e um Mestrado em Estudos do Oriente 
Próximo da BYU e um Doutorado em Religião, com foco no 
Novo Testamento da Claremont Graduate University. E isto não 
foi mencionado em sua biografia, mas ela é a autora do livro, 
Pacto de Compaixão, publicado pelo Centro de Estudos 
Religiosos da BYU e do Livro Deseret. E tem lá um capítulo sobre 
Naomi, Ruth e Boaz, do qual falaremos hoje. E seus centros de 
pesquisa se concentram principalmente em temas do Novo 
Testamento, especialmente aqueles de interesse dos Santos dos 
Últimos Dias. 

John Bytheway:  00:02:29  Fiquei curioso quando vi sua biografia que uma de suas áreas de 
pesquisa era o ritual da câmara nupcial no Gnosticismo e a vida 
e os ensinamentos de Paulo e o evangelho de Mateus. Mas ela 
também conhece seu Antigo Testamento, e é para isso que 
estamos olhando hoje. E estamos encantados em tê-la e 
encantados por nossa audiência ouvir a sabedoria e o 
discernimento que você tem sobre estes capítulos hoje. 
Obrigado por juntar-se a nós. 

Dr. Gaye Strathearn:  00:02:52  Obrigado, John. É bom estar aqui. 

Hank Smith:  00:02:54  John, Gaye é o reitor associado, ela está em tantos comitês. 
Tenho certeza que é mais de uma dúzia de comitês. Ela está tão 
ocupada. Eu fiquei encantado quando ela concordou em vir. Eu 
vou me depilar aqui por um minuto. Estou na BYU desde 2010, 
e não há ninguém tão gentil e brilhante como Gaye Strathearn. 
Ela tem sido minha amiga. Estou realmente entusiasmado por 
tê-la neste capítulo, que, como li, me falou de lealdade. E se 
você tivesse que descrever Gaye, ela seria gentil, brilhante e 
leal. Ela é apenas tudo o que você esperaria de um discípulo de 
Cristo. Então Gaye, isto é um prazer tê-la aqui. Sim, já ouvi você 
dizer antes que o livro de Rute é um belo contraste contra o que 
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acabamos de discutir no livro dos Juízes, porque parece que, 
conforme lemos através dos Juízes, as coisas ficaram um pouco 
mais deprimentes, e um pouco mais deprimentes, e um pouco 
mais escuras, e vão continuar como Israel escolhe ter monarcas. 
Mas aqui está este livro de Rute, este tipo de jóia que fica bem 
no meio destas histórias. É assim que você vê as coisas? É assim 
que nos aproximamos disso? 

Dr. Gaye Strathearn:  00:04:05  Sim, certamente. Os estudiosos vêem o contraste entre os 
juízes e Ruth e dizem, Ruth realmente não se encaixa no horário 
dos juízes, embora o capítulo um diga, "aconteceu nos dias em 
que os juízes governaram". Portanto, em alguns aspectos, 
poderíamos ver isto como as dificuldades que estavam 
acontecendo nos Juízes com todas as suas guerras e coisas do 
gênero. E isto pode ser o contraste em termos de pelo menos 
uma cidade ou uma parte de Israel naquela época estava tendo 
algo mais positivo. Outros estudiosos vão sugerir que este livro 
talvez se encaixe melhor um pouco mais tarde no tempo 
durante a monarquia davídica. Este livro também parece estar 
trabalhando para a criação de David e sua realeza. Outros o 
consideram mais adequado em termos do período persa em 
que temos Ezra voltando e tendo estas discussões sobre se você 
deveria ou não ter casamentos mistos. E isto parece ser uma 
reação a alguns desses casamentos. 

Dr. Gaye Strathearn:  00:05:13  A outra coisa a considerar é que, embora em nossas versões em 
inglês da Bíblia, Rute segue os juízes; nas escrituras hebraicas, 
não segue. Está em um lugar totalmente diferente. Está em 
parte dos escritos onde temos outros livros como Salmo, Canto 
de Salomão, Lamentações, esse tipo de coisas. Mas você 
certamente pode ver porque no inglês estamos fazendo esta 
conexão por causa do verso um. 

John Bytheway:  00:05:41  Sim. "Quando os juízes decidiram". 

Hank Smith:  00:05:43  Ok. Vou anotar isto. É um lugar diferente na Bíblia hebraica. Eu 
não sabia disso. 

John Bytheway:  00:05:47  Antes de começar Ruth aqui, notei o último verso em Juízes, 21. 
"Naqueles dias, não havia rei em Israel. Cada homem fazia o 
que era certo aos seus próprios olhos". Para também preparar o 
que estava por vir. Como você disse, esta jóia após os Juízes. 

Hank Smith:  00:06:06  Enquanto olhamos para Ruth, e depois vamos nos mudar para 
1º Samuel. É um pequeno livro em termos do que lemos até 
agora. É apenas um pequeno blip, apenas para capítulos, mas 
acho que podemos tirar muito proveito disto. 
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Dr. Gaye Strathearn:  00:06:17  Certo. É um livro muito, muito poderoso. Você está certo. Tem 
muita coisa nele, e então eu acho que vale a pena ler. E mesmo 
em preparação para hoje, eu estava passando por ele e estou 
indo, "Oh," e vendo algumas coisas que eu não tinha visto 
antes. Talvez eu pudesse montar desta maneira e trazer pelo 
menos como introdução, tanto Ruth como aqueles primeiros 
capítulos de 1° Samuel. Estes são realmente, realmente 
importantes, apresentando David e Samuel que serão os 
principais atores do Antigo Testamento. E eu acho muito 
interessante que em ambos os casos, sua história é apresentada 
por algumas mulheres muito, muito comuns que vão ter um 
tremendo impacto na preparação da narrativa para David e 
para Samuel. E assim, mesmo que o livro de Ruth tenha o nome 
de Ruth, acho que há um argumento que poderia ser feito de 
que esta história está realmente focalizada em Naomi, 
principalmente, em vez de Ruth. 

Dr. Gaye Strathearn:  00:07:18  Começa o capítulo um muito rapidamente. Entramos na Naomi 
e em sua história e isso é uma espécie de montagem das coisas 
que estão acontecendo no resto do livro. E então, no capítulo 
dois, ela toma um pouco de presença nos bastidores, onde Ruth 
e Boaz vêm à tona, mas elas estão lá realmente para abordar 
ainda as questões que Naomi está enfrentando. E então quando 
chegamos ao fim de Ruth, Noemi ressurge novamente, porque 
tudo o que tem acontecido aqui tem sido formas de mostrar a 
Noemi que Deus não a abandonou. E eu acho que isso é 
realmente importante. Quando vamos ao 1º Samuel, então 
temos a história de Hannah, e é a história dela e seu tema que é 
muito importante. Não apenas nos capítulos um a três, mas 
também no final do 2º Samuel, quando David vai dar sua 
canção, é realmente uma reflexão sobre a canção de Hannah no 
capítulo dois do 1º Samuel. 

Dr. Gaye Strathearn:  00:08:23  Mesmo que as lemos frequentemente para pensar em David e 
em Samuel, estas mulheres desempenham um papel muito, 
muito importante. E eu acho que elas merecem que pensemos 
nelas e em suas vidas e suas experiências e sua fé e seu 
testemunho em preparação para isso. 

Hank Smith:  00:08:40  Incrível. Acho que pode haver uma tendência daqueles que 
lêem as escrituras a ler sobre os homens e dizem: "Todos 
precisam aprender com isto". E então lemos sobre as mulheres, 
e às vezes pensamos: "Oh, as mulheres podem aprender com 
isto". Precisamos estar na mentalidade de que todos os homens 
e mulheres podem aprender com todos os homens e mulheres 
das escrituras. Não quero falhar em: "Oh, olha, aqui está uma 
história sobre uma mulher". Aposto que as mulheres podem 
aprender muito com ela. Quando eu poderia dizer: "Não, aqui 
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está uma história sobre uma mulher". Eu, como homem, posso 
aprender muito com ela". 

Dr. Gaye Strathearn:  00:09:14  Absolutamente. Espera-se que as mulheres aprendam com 
Moisés e Néfi e essas grandes figuras masculinas nas escrituras. 
E certamente temos mais delas. Mas uma das coisas que eu 
amo na Bíblia é que a Bíblia é o lugar para ir, realmente, em 
termos do número de mulheres que participam e fazem parte 
do enredo. Mas há muito a aprender tanto para homens quanto 
para mulheres com eles, porque vejo cada um deles como 
sendo exemplos de discípulos; fazendo pactos, mantendo os 
pactos, e todos nós podemos aprender com isso. 

John Bytheway:  00:09:49  Gaye nos deu um grande quadro. E eu gostei muito do manual 
da igreja, o primeiro parágrafo. Adoro conversar com os 
adolescentes sobre isto porque eles têm uma expectativa de 
como suas vidas irão terminar. E eu adoro, quando estou com 
um grupo de adolescentes, dizer: "Vou fazer uma pergunta aos 
adultos na sala, e quero que vocês adolescentes olhem em 
volta". Todos levantem a mão se a sua vida acabou exatamente 
como você esperava". E nenhum dos adultos levantou a mão. 
Isto é o que diz o parágrafo inicial do manual: "Às vezes 
imaginamos que nossas vidas deveriam seguir um caminho 
claro do começo ao fim". A distância mais curta entre dois 
pontos é uma linha reta, afinal de contas. E, no entanto, a vida é 
frequentemente cheia de atrasos e desvios que nos levam em 
direções inesperadas. Podemos descobrir que nossas vidas são 
bem diferentes do que pensávamos que deveriam ser. Ruth e 
Hannah certamente entenderam isso". 

John Bytheway:  00:10:37  E depois continua a partir daí. Mas acho que essa é uma boa 
maneira geral de ver de que lugar interessante eles vieram e 
como as coisas se desenrolaram aqui provavelmente não é o 
que nenhum deles esperava. 

Hank Smith:  00:10:49  Gaye, isto é fantástico. Acompanhe-nos através do livro de 
Rute. Gosto do que você disse lá: "Vamos mostrar à Noemi que 
Deus não a abandonou". Quantos de nossos ouvintes precisam 
ouvir essa mesma mensagem. Se estou dirigindo meu carro ou 
estou dobrando a roupa e estou ouvindo isto, e você pode me 
ajudar a sentir que Deus não me abandonou, e me ajudar a 
aprender sobre a Bíblia. E Gaye, você é a pessoa certa para isso. 

John Bytheway:  00:11:09  Quando minha vida não está se desenrolando como eu 
esperava, isso não significa que Deus o tenha abandonado. 

Hank Smith:  00:11:14  Sim. 
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Dr. Gaye Strathearn:  00:11:15  Sim. Sim. 

John Bytheway:  00:11:15  Então, Gaye, nos acompanhe através do livro de Rute. Estou 
entusiasmado. 

Dr. Gaye Strathearn:  00:11:18  Ok. Como dissemos no início, Ruth é um livro muito, muito rico, 
e há muitos caminhos que acho que poderíamos tomar para 
falar sobre ele. E assim, deixem-me preparar algumas delas. 
Não acho que vamos falar sobre todos eles, mas acho que este 
é um dos mais importantes. O número um é a evidência de que 
o pacto Abraâmico foi feito para abençoar todas as famílias da 
Terra. E acho que isso é importante aqui, porque temos esta 
interseção entre israelitas e moabitas. Francamente, eles não 
tinham uma relação muito positiva neste momento. Estamos 
vendo perguntas sobre os refugiados. Temos tanto Naomi e sua 
família quanto Ruth experimentando o que é deixar sua pátria e 
entrar em outro país. Estamos vendo que, penso eu, Ruth é um 
grande exemplo de refugiados que se somam positivamente a 
uma comunidade. E eu acho isso muito bom de se ver, mas em 
termos do pacto Abraâmico, estamos vendo que os ancestrais 
de Terah que foram divididos estão agora se unindo, como nos 
descendentes de Abraão e dos descendentes de Harran nesta 
história. 

Hank Smith:  00:12:34  Relembrar aos nossos ouvintes quem são Terah e Harran. 

Dr. Gaye Strathearn:  00:12:36  Certo, então Terah é o pai de Abraão, e Harran é seu irmão. Isso 
é como que apresentado a nós no Gênesis. Mas como esta 
história se concentra particularmente na linhagem de Abraão, 
às vezes esquecemos que há outras famílias também. 

Hank Smith:  00:12:54  Certo. Então, de Harran vieram estes moabitas? 

Dr. Gaye Strathearn:  00:12:56  Sim. Sim. 

Hank Smith:  00:12:58  Certo. E Ruth é uma dessas? 

Dr. Gaye Strathearn:  00:13:00  Sim. Sim. 

John Bytheway:  00:13:01  Diríamos que Rute não era israelita. 

Dr. Gaye Strathearn:  00:13:04  Não, ela é sempre considerada uma moabita. Ela é uma 
estrangeira que é enfatizada aqui. Ela nunca é considerada uma 
israelita no livro de Rute. Ela é sempre esta forasteira. E, é claro, 
isto também vai montar a história de David que vai passar 
tempo em Moab, e ele vai ser criticado por isso em alguns 
aspectos. Mas ele vê Moab como um lugar de abrigo para ele e 
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para sua família em tempos difíceis. Isso também ajuda a nos 
preparar para essa história que virá mais tarde. 

Hank Smith:  00:13:36  Eu também me juntaria aos nossos ouvintes que talvez se 
juntem a nós no próximo ano, John, não sei se alguém nos 
ouviria por tanto tempo. Esta história de Ruth e Boaz, assim 
como a história de Hannah, vai aparecer nos evangelhos, tanto 
em Mateus como em Lucas. Portanto, coloque-os no fundo de 
sua mente para o próximo ano. Muito bem. Vamos continuar 
por aqui. 

Dr. Gaye Strathearn:  00:13:54  Então vamos começar apenas no capítulo um novamente. Há 
esta idéia de que há uma fome na terra. Acho que isso é uma 
coisa muito importante. Não é algo que devemos saltar por 
cima. Por que há uma fome? Bem, se é uma continuação dos 
juízes, isso pode ser devido a todas as guerras que estão 
acontecendo, todas as colheitas que estão sendo cooptadas por 
exércitos estrangeiros, sendo destruídas e coisas assim. Mas 
também pode ser representativa de uma falta de chuva. E 
quero enfatizar isso por um minuto, porque acho que tem 
implicações pacíficas. No mundo antigo e em Israel, isso era 
uma economia baseada na chuva. Para que as coisas 
crescessem, precisavam de nove centímetros de chuva por ano 
para que as colheitas sobrevivessem. E assim, se você tivesse 
oito polegadas e meia, então isso não era suficiente e as 
colheitas fracassariam. 

Dr. Gaye Strathearn:  00:14:44  Então, por que isso é importante? Acho que a resposta a isso é 
porque de volta ao Deuteronômio 11, do qual tenho certeza 
que você falou, mas esta experiência do pacto que o Senhor diz 
ao tirar Israel do Egito e levá-los para uma terra muito, muito 
diferente do que eles conheciam no Egito, onde você teve o 
fluxo do Nilo e depois coisas assim. E assim é Deuteronômio 11. 
E deixem-me a modos que montar isto com um par de lugares. 
Versículo 10, o Senhor diz a Israel: "A terra para onde vais para 
possuí-la não é como a terra do Egito de onde saíste, onde 
semeaste a semente e a regaste com o teu pé, como um jardim 
de ervas". Mas a terra que ides possuir, é uma terra de colinas e 
vales, e bebedouros de água da chuva do céu". Portanto, é uma 
agricultura pluvial. 

Dr. Gaye Strathearn:  00:15:33  Versículo 13: "E será que, se obedecerdes diligentemente aos 
meus mandamentos que eu hoje vos ordeno, de amar o Senhor 
vosso Deus e servir com todo o vosso coração, com toda a vossa 
alma, eu vos darei a chuva da vossa terra na sua estação devida, 
a primeira chuva e a segunda chuva, e vós podereis recolher..." 
O rei James diz milho, mas isso significa grão. "... E o teu vinho e 
o teu óleo". Prestai atenção a vós mesmos", versículo 16, "para 
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que vosso coração não se engane, e vos desvieis, e sirvais a 
outros deuses, e os adorai". Se estais vivendo este convênio, se 
estais obedecendo aos meus mandamentos, se sois leais a mim 
como vosso Deus, então eu vos darei a chuva de que 
precisareis". Assim, você terá colheitas abundantes. Portanto, 
essa palavra, penso eu, tem implicações pactuais que podemos 
facilmente saltar por cima. 

Dr. Gaye Strathearn:  00:16:25  Mas por causa desta fome na terra, temos esta família que vai... 
Elimelek e Naomi e seus dois filhos vão partir... Ou a cidade de 
Belém, a cidade de Belém, e eles vão para Moab. Agora, isto 
acontece com freqüência. Vemos isso acontecer o tempo todo 
em Israel antigo. E vemos isso com Abraão e Jacó, onde as 
pessoas passam fome e por isso viajam. Porque eles estão 
tentando encontrar lugares onde há comida para eles e pasto 
para seu gado. Portanto, isto se encaixa muito bem naquele 
estilo de vida nômade, que vemos nesta área. Mas eles vão para 
Moab, um lugar que tradicionalmente está em desacordo com 
os israelitas, mas não vemos nenhuma evidência de que 
estejam sendo mal tratados. Eles parecem ter sido bem 
recebidos pelos moabitas e vivem lá há até 10 anos. 

Hank Smith:  00:17:18  Eu cresci em St. George, onde lidamos com a seca. Eu me 
lembro de rezar pela chuva, jejuar pela chuva, rezar pela chuva. 
Tive um grande bispo, seu nome é Bob Cope, e eu estava em 
uma ala jovem e casada. Eu era o presidente do Quórum dos 
Anciãos, e jejuávamos pela chuva. E depois íamos todos para a 
casa do bispo e tomar uma refeição. E chegamos lá, tínhamos 
arrumado mesas e cadeiras todas do lado de fora. E ele olhou 
para mim, olhou para todas as mesas e cadeiras, e disse: "Acho 
que não estamos tendo muita fé". E eu disse: "O que você quer 
dizer?". Ele disse: "Não deveríamos estar nos instalando 
dentro? Se realmente acreditássemos que nosso jejum 
funcionaria, certo? Não devíamos trazer guarda-chuvas e 
ponchos". Eu sempre me lembrei daquele momento de: "Você 
realmente espera que Deus o abençoe com chuva?" E me 
corrija se eu estiver errado aqui, Gaye, mas eles não celebram a 
água todos os anos na Festa dos Tabernáculos. Isso não é... 

Dr. Gaye Strathearn:  00:18:05  Sim. Sim. 

Hank Smith:  00:18:06  Uma celebração da água? 

Dr. Gaye Strathearn:  00:18:08  Pedindo que as chuvas venham, que elas sejam enviadas. E 
porque aquele Deuteronômio 11 diz: "Eu lhe enviarei suas 
chuvas nas primeiras chuvas e nas segundas chuvas". Elas não 
chovem apenas, mas vêm nos momentos de plantio e nos 
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momentos de crescimento da safra. Portanto, elas são 
realmente importantes. Sim. 

Hank Smith:  00:18:22  Economia baseada na chuva. Eu gosto disso. Então, esta família, 
Naomi e Elimelek, vamos ter duas histórias de imigrantes. Não 
vamos? Onde eles vão para Moab, e depois alguns da família 
vão voltar. 

Dr. Gaye Strathearn:  00:18:35  Certo. Sim. 

Hank Smith:  00:18:36  Então temos imigrantes indo para Moab e então alguns dos 
moabitas vão voltar com Ruth, particularmente de Moab de 
volta para Israel. 

Dr. Gaye Strathearn:  00:18:43  Isso se torna importante porque, embora inicialmente Moab 
seja visto como um lugar de abundância para eles, 
eventualmente se torna um lugar de nudez para Naomi. Pode 
haver muita comida lá, mas ela perde primeiro seu marido e 
depois seus dois filhos. Isto, então, está criando tudo o que está 
acontecendo em Ruth, porque Naomi se torna vulnerável, 
penso eu. Então, no mundo antigo, seu marido cuidava da 
esposa e uma vez que o marido morresse, os filhos se 
levantavam e cuidavam dela. Mas agora eles também se foram, 
então ela está em uma posição muito vulnerável, e ela 
reconhece isso. E não sei quanto tempo depois da morte de seu 
filho, ela ouve dizer que a fome diminuiu em Belém, mas ela 
sabe e decide voltar para lá, provavelmente porque sabe que 
ainda há lá uma família estendida. E é claro, Boaz vai ser uma 
dessas famílias. 

Dr. Gaye Strathearn:  00:19:40  Então, se pudéssemos olhar para os versículos oito e nove, é 
aqui que ela está prestes a retornar, e suas duas noras têm toda 
a intenção de segui-la. E eu amo a linguagem aqui. "E Noemi 
disse a suas duas noras: 'Vão, voltem cada uma para a casa de 
sua mãe'. E o Senhor lide gentilmente com vocês como vocês 
lidaram com os mortos e comigo. O Senhor vos conceda que 
possais encontrar descanso". E a palavra ali pode significar 
segurança, não necessariamente uma ausência de trabalho, mas 
segurança, e às vezes até para o lugar de morada de Deus. 
"Cada um de vocês na casa de seu marido". Então ela os beijou 
e eles levantaram sua voz e choraram". O que eu quero 
enfatizar aqui é o que Noemi está fazendo. Ela está invocando a 
Deus em nome dessas duas mulheres moabitas. E a palavra aqui 
é: "O Senhor lide gentilmente com você". 

Dr. Gaye Strathearn:  00:20:40  Agora, a palavra em hebraico aqui é a palavra, hesed. Você tem 
que ter o [som estrangeiro] lá dentro. Mas hesed, é traduzido 
de várias maneiras diferentes no Antigo Testamento. Por isso, 
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às vezes acho que não vemos a continuidade do que está 
passando. Às vezes pode significar bondade ou bondade 
amorosa, ou às vezes é traduzida como misericórdia, ou coisas 
assim. Mas é tudo a mesma palavra, hesed. E eu quero parar e 
falar um pouco sobre isso aqui, porque no livro de Rute, não 
vemos Deus muito. Só há realmente dois lugares onde Ele 
aparece. E assim você poderia olhar para isto e dizer: "Oh Deus 
não é importante nesta história". Mas esta palavra, hesed, 
mostra que Ele é intimamente uma parte desta história, porque 
é a hesed de Deus. E embora o Rei James traduza esta palavra 
de várias maneiras, a maioria dessas traduções não transmite a 
parte do pacto desta palavra. 

Dr. Gaye Strathearn:  00:21:49  Por exemplo, no capítulo 7:12 do Deuteronômio, eu acho que 
vemos a importância do pacto com esta palavra. Ali diz: 
"Portanto, se ouvirdes estes juízos e os guardardes, e os 
cumprirdes, que o Senhor vosso Deus vos guardará o pacto e a 
misericórdia", hesitou, "que ele jurou a seus pais". Assim, esta 
idéia de pacto traz à tona a hesitação de Deus. O que é 
interessante para mim aqui é que Noemi está transmitindo ou 
invocando a hesitação de Deus sobre dois moabitas. Você talvez 
pense em: "Oh, isto deveria ser Israel". Então este é, para mim, 
um daqueles primeiros lugares aqui onde vemos que este pacto 
Abraâmico é para abençoar todas as famílias do mundo. E nós 
vemos isso, mas não sai muito bem aqui ou de forma limpa na 
tradução inglesa. Acho que isso é uma pista importante. 

Dr. Gaye Strathearn:  00:22:51  Agora, a maioria de nós conhece o resto da história, certo? 
Orpah quer ficar com Naomi, mas Naomi diz: "Não, vá para 
casa". Você tem mais chances de ficar com seu povo, sua 
família. Você tem pessoas para cuidar de você". Esse tipo de 
coisas. Mas Ruth decide que, não, ela vai ficar com a Naomi. E é 
esta decisão que nos leva ao verso, provavelmente se 
conhecemos um verso em Ruth, é este verso, certo? 

Hank Smith:  00:23:18  Verso 16? 

Dr. Gaye Strathearn:  00:23:19  No versículo 16. Sim. "E Rute disse: 'Roga-me que não te 
abandone, Noemi, nem volte do teu seguimento; pois para 
onde quer que vão, eu irei; e onde quer que te alojares, eu me 
alojarei; teu povo será meu povo, e teu Deus, meu Deus". 
Certo? Esse é um verso poderoso, poderoso. Você mencionou 
aqui a lealdade à Noemi. Mas há algo que eu quero que 
pensemos com isto. Muitas pessoas leram este versículo e 
disseram: "Oh, isto é uma prova de que Rute se converteu à 
religião israelita". E honestamente, nossos primeiros 
intérpretes, o targum judeu, falam disso em termos de uma 
conversão. A dificuldade disto é que nós realmente não 
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sabemos como é esta conversão desde cedo. Quero dizer, os 
santos dos últimos dias têm uma idéia muito definida do que 
significa conversão, mas não tenho certeza de que possamos 
pegar nossa idéia de conversão e colocá-la imediatamente aqui, 
especialmente para uma mulher. 

Dr. Gaye Strathearn:  00:24:24  Homens, houve uma espécie de circuncisão. Você tem um ritual 
pelo qual pode passar, mas não temos provas disso para as 
mulheres até muito, muito mais tarde. E, honestamente, foi 
assumido que as mulheres assumiriam os deuses de seus 
maridos quando se casassem. E isso pode ter acontecido 
quando ela se casou com Mahlon, mas nós não sabemos disso. 
E se olharmos cuidadosamente para o que Ruth está dizendo 
aqui, o primeiro compromisso, a lealdade aqui é principalmente 
com Naomi. Certo? É apenas secundariamente ao Deus de 
Noemi. Então este versículo é sobre: "Eu vou estar com você". 
Estou me comprometendo com você e a cuidar de você, como 
uma filha cuidaria de sua mãe, já que você não tem filhos para 
isso". 

Hank Smith:  00:25:14  O que você acabou de descrever aqui me lembra do que 
estudamos no ano passado com Emma Smith e Lucy Mack 
Smith. Depois que Joseph Smith morre e a igreja vai para o 
Oeste, realmente não ouvimos muito sobre Emma e Lucy Mack, 
mas Emma fica com Lucy e cuida dela até a sua morte. 

John Bytheway:  00:25:31  Sim. 

Dr. Gaye Strathearn:  00:25:31  Quero falar um pouco sobre como essas imagens de 
recompensa e contrastando com a fome têm implicações tanto 
físicas quanto espirituais na história que deveríamos estar 
vendo. Assim, por exemplo, Elimelek e sua família vão para 
Moab por causa da fome em Belém, mas logo se torna um lugar 
de esterilidade para Noemi. Já dissemos isso com a perda de 
seus filhos, mas isso vai continuar e vamos ver esse intercâmbio 
ao longo de todo o livro 

Hank Smith:  00:26:03  Gaye, eu queria dizer uma coisa que quero ter certeza de que 
nossos ouvintes não perderam. Talvez o Senhor não seja 
mencionado com freqüência, mas Ele está sempre presente. 

Dr. Gaye Strathearn:  00:26:11  Sim. 

John Bytheway:  00:26:12  Ele está na história. Sim. 

Hank Smith:  00:26:12  Ele é. Ele está nesta história. Ele me lembra duas conversas, 
Elder Bednar's, The Tender Mercies of the Lord. Ele fala sobre as 
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coincidências serem a mão do Senhor. E também o Ancião 
Rasband deu uma palestra chamada By Divine Design. Eu 
pediria aos nossos ouvintes que voltassem se tiverem um 
momento esta semana e olhassem essas conversas, porque 
acho que o livro de Rute, Gaye está dizendo aqui, ele pode não 
ser mencionado por um nome com freqüência, mas ele está 
definitivamente lá. E Gaye, eu não sei se você sabe disso, mas a 
família que começou nosso podcast, logo quando começamos, o 
homem que começou tudo isso, de repente, faleceu. 
Inesperadamente. Seu nome é Steve Sorensen. Um cara 
absolutamente incrível. E a família sente que este podcast foi 
algo que ele deveria ter feito antes de morrer. 

Dr. Gaye Strathearn:  00:26:57  Ir para os versos 19 a 21, Naomi e Ruth voltam para Belém. Eu 
acho que estes versos são realmente importantes. E não é 
suficiente em minha mente apenas lê-los, estes versos, nós 
temos que sentir. Portanto, o versículo 19. "Então elas duas 
foram até Belém", que em hebraico significa a casa do pão. "E 
aconteceu que, quando chegaram a Belém, toda a cidade ficou 
comovida. E eles disseram: 'Esta é a Naomi?'". E reparem na 
resposta de Noemi. Bem, isto é o que precisamos sentir. "E ela 
disse: 'Não me chame Noemi', porque essa palavra significa 
agradável. "Mas me chame ao invés de Mara", que significa 
amargura. E é uma palavra que também vai aparecer na história 
de Hannah. "Pois o Todo-Poderoso tem lidado muito 
amargamente comigo". Saí de Belém cheia e o Senhor me 
trouxe para casa novamente vazia". Por que então me chamais 
Noemi, visto que o Senhor testemunhou contra mim e o Todo-
Poderoso me afligiu". 

Dr. Gaye Strathearn:  00:28:09  Você pode sentir a angústia no que Naomi está dizendo aqui? 
No início do primeiro capítulo, nós a vimos como uma mulher 
bastante forte, mas a perda de seu marido e de seus filhos tem 
tido um tremendo impacto sobre ela. E isto é como ver esta 
janela dentro da Naomi: "Por que Deus fez isto comigo? O que 
eu fiz de errado para que eu fosse..."? E ela está pensando aqui 
castigada por Deus. "Por que Ele está fazendo isso comigo?" E 
acho que isso é realmente importante porque o resto do livro 
diz que Deus não a abandonou Noemi. E o livro e o que 
acontece aqui é para mostrá-la, mesmo que não vejamos o 
nome de Deus lá muitas vezes, mas tudo o que está 
acontecendo aqui é para dizer, Deus está consciente de você e 
de suas necessidades e está respondendo a você. E é aí que esta 
idéia de hesed se torna realmente, realmente importante, eu 
acho. 
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John Bytheway:  00:29:13  Também notei algo, que quando os filhos de Israel liderados por 
Moisés tinham a água amarga, eles eram chamados as águas de 
Mara. É a mesma palavra? 

Dr. Gaye Strathearn:  00:29:22  Sim. A mesma palavra. Sim. 

Hank Smith:  00:29:23  Há uma palestra do Presidente Eyring, 10 anos atrás, abril de 
2012, chamada Mountains to Climb. Ele diz algo semelhante ao 
que estamos lendo. Ele disse: "Muitos de vocês estão agora 
passando por provações físicas, mentais e emocionais que 
poderiam fazer com que gritassem, como fez um grande e fiel 
servo de Deus que eu conhecia bem". Sua enfermeira o ouviu 
exclamar de seu leito de dor: "Quando eu tentei toda a minha 
vida ser bom". Por que isto aconteceu comigo?". E então o 
Presidente Eyring continua e fala sobre as tragédias, estas 
montanhas, que enfrentamos na vida. Gosto do que você disse 
aqui, Gaye, temos que sentir estes momentos. "Não me chame 
de Naomi, me chame de Mara". Se não pararmos e dissermos: 
"Oh, todos nós vamos ter tragédias de Ruth capítulo um em 
nossa vida, e talvez pensemos que Deus nos abandonou". Como 
você nos disse desde o início, Noemi, Deus não a abandonou. E 
para os nossos ouvintes, Deus não a abandonou. 

Dr. Gaye Strathearn:  00:30:22  O final do primeiro capítulo nos dá esta idéia e outro tema 
importante. "Então Noemi voltou, e Ruth a moabita, sua nora 
com ela, que voltou do país de Moab: e eles vieram para Belém 
no início da colheita da cevada". Então, mais uma vez, note este 
contraste entre a fome e a colheita. E Noemi deixou Belém por 
causa da fome, mas voltou em uma época de colheita, a época 
da abundância. Mas ela e Ruth não têm acesso a essa 
abundância. E por isso me parece que há duas coisas. Embora 
no capítulo dois, Noemi vai dar um pequeno passo atrás, ela 
ainda vai orquestrar alguns eventos porque há duas 
necessidades urgentes para ela e para Ruth. Número um, ela 
tem que encontrar uma maneira de colocar comida na mesa. E 
isso é urgente. Não é? Isso é imediato. 

Dr. Gaye Strathearn:  00:31:21  E assim o capítulo dois vai lidar com ela e como Ruth vai ser leal 
à Noemi e ajudá-la. E então, o segundo, que vai vir mais à tona 
nos capítulos três e quatro, é: "Como podemos não ter apenas 
comida imediata e ajuda imediata? Mas ela começa a olhar para 
a segurança a longo prazo para si mesma e para Ruth. Então é 
para isso que o resto destes capítulos está olhando. E assim, 
mais uma vez, embora Naomi esteja ocupando uma posição 
secundária, ela está orquestrando eventos que acontecem. Há 
outra coisa que gostaria de dizer antes de entrarmos no 
capítulo dois é que esta relação entre Naomi e Ruth é uma 
relação muito, muito importante. E, francamente, é bastante 
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única no texto bíblico. Na maioria dos outros lugares onde 
temos duas mulheres, vemos essas mulheres em competição 
uma com a outra. 

Dr. Gaye Strathearn:  00:32:20  Temos Sarah e Hagar. Temos Leah e Rachel. Em 1º Samuel, 
vamos ter Hannah e Peninnah. Elas estão em competição uma 
com a outra. Este é um dos... Bem, eu acho que a única história 
nas escrituras, exceto talvez por Mary e Elizabeth, onde vemos 
duas mulheres trabalhando juntas em uma causa comum. Isso 
não significa que eu pense que Noemi e Ruth sejam iguais. Eu 
ainda acho que Ruth é uma serva, e ela se vê como uma serva 
repetidamente no capítulo dois, mas elas ainda vão trabalhar 
juntas para ajudar uma à outra a sobreviver nesta nova terra. 

Hank Smith:  00:33:03  Eu não li o livro inteiro do Pacto de Compaixão, Gaye, mas será 
que isso veio à tona? 

Dr. Gaye Strathearn:  00:33:08  Sim, escrevi um artigo sobre isso, com um de meus alunos. Sim, 
escrevi um artigo sobre isso com um de meus alunos. 

Hank Smith:  00:33:11  Vamos falar sobre o livro. 

John Bytheway:  00:33:13  Chama-se Naomi, Ruth e Boaz: Fronteiras, relacionamentos, Lei 
e Hesed, de Gaye Strathearn e... É Angela Cothran? 

Dr. Gaye Strathearn:  00:33:20  Sim. No capítulo dois, Naomi reconhece que eles precisam de 
ajuda imediata de alimentos. E este é um daqueles lugares onde 
vemos a lei de Moisés chegando de maneira muito, muito 
prática. E eu acho que é realmente importante para nós ver 
como pelo menos algumas pessoas, não apenas o que a lei dizia, 
mas aqui vemos pessoas que estão vivendo e interpretando a 
lei. No capítulo 19 do Levítico, todos nós conhecemos o 
Salvador falando sobre o segundo grande mandamento. Bem, 
esse segundo grande mandamento está na lei de Moisés e vem 
do Levítico capítulo 19, amar nosso próximo como a nós 
mesmos. No contexto mais amplo desse capítulo, no entanto, 
ele dá alguns exemplos de como cuidamos das pessoas e como 
a lei de Moisés esperava que as pessoas fizessem pactos e 
guardassem os pactos para viver esse segundo grande 
mandamento. 

Dr. Gaye Strathearn:  00:34:22  E uma das maneiras é que quando a colheita prosseguiu, foi-
lhes dito especificamente que não deveriam cortar os cantos do 
campo, que deveriam deixar o campo sem ser colhido, para que 
aqueles que eram pobres e necessitados tivessem acesso e 
pudessem entrar e colher e colher e conseguir alimentos para 
se sustentarem. 
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Hank Smith:  00:34:48  Essa é uma disposição fantástica. 

Dr. Gaye Strathearn:  00:34:50  A segunda parte disso é que, uma vez que as colheitadeiras 
passaram, muitas vezes havia grãos que foram deixados para 
trás. E a lei de Moisés dizia: "Não se deve voltar atrás e voltar a 
colher". Você deve deixar esse grão no chão, novamente, para 
aqueles necessitados, que poderiam passar e conseguir 
alimento para viver". Uma das coisas que gosto de ver isto, ao 
pensarmos na lei de Moisés, em uma sociedade agrária, fazer 
isto ia impactar o resultado final da colheita. Isto seria um 
verdadeiro sacrifício que eles estão fazendo para cumprir a lei 
de Moisés. E uma das coisas que gosto de dizer é que este 
sacrifício era tão importante quanto levar um animal ao templo, 
se quisermos entender a lei de Moisés e o que ela estava 
tentando fazer por seu povo. 

John Bytheway:  00:35:43  Adoro que você tenha falado sobre isso porque acho que se 
perguntássemos à maioria das pessoas como você caracterizaria 
a lei de Moisés, algumas coisas que parecem estranhas, você 
não vê uma que fala em fazer uma provisão para os pobres 
como esta faz tão bem. Fico feliz que você tenha mencionado 
isso. E posso apenas mencionar que, para aqueles que olham as 
escrituras em papel, Levítico 19:9 está lá com um rodapé. É a 
nota de rodapé 2A em Ruth dois. E deixe-me apenas ler Levítico 
19:9: "E quando ceifares a colheita de tua terra, não ceifarás 
totalmente os cantos de teu campo, nem colherás os teus 
respigões de tua colheita". 

Dr. Gaye Strathearn:  00:36:22  E se você olhar mais adiante nesse mesmo capítulo, você vai ver 
o amor ao seu próximo como a si mesmo. 

John Bytheway:  00:36:28  Sim, isso está no versículo 34: "Mas o estrangeiro que habita 
convosco será para vós como um nascido entre vós e vós o 
amareis como a vós mesmos, pois fostes estrangeiros na terra 
do Egito": Eu sou o Senhor, vosso Deus". Esse é um grande 
verso. Levítico 19:34. 

Dr. Gaye Strathearn:  00:36:45  Sim. Ou mesmo 18. "Não te vingarás, nem guardarás rancor 
contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a 
ti mesmo". Eu sou o Senhor". 

John Bytheway:  00:36:56  Lá está ele novamente. Então, está duas vezes lá dentro. 

Dr. Gaye Strathearn:  00:36:58  Sim. Vemos isso acontecendo no capítulo dois. Então Ruth aqui, 
não está disposta a simplesmente sentar-se e dizer a outras 
pessoas: "Você precisa cuidar de mim". Ela está disposta a sair e 
a trabalhar duro para se sustentar e à Naomi. E assim ela sai e 
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acontece que ela começa a colher ou a colher nos campos de 
propriedade de um Boaz. E então ele é apresentado aqui, 
Naomi no verso um disse que ele é um parente, e isto está 
voltando à sua discussão sobre os membros da família. 
Portanto, a palavra aqui é apenas moda, o que significa apenas 
um parente ou parente às vezes. E repare como ele é descrito. 
Vou voltar a isto, no versículo um do capítulo dois, "Noemi tinha 
um parente de seu marido, um homem poderoso e rico, da 
família de Elimelek; e seu nome era Boaz. "Não é mesmo? 

Dr. Gaye Strathearn:  00:37:53  Vou voltar a isso. Então, Ruth está lá fora e ela está respigando. 
Mas quando Boaz chega e ele pergunta: "Quem é esta 
mulher?". Ele é informado de quem ela é. Ele está muito, muito 
impressionado com quem Ruth é e com seu compromisso com 
Naomi, e que ela está disposta a deixar para trás sua casa e sua 
família por causa desse compromisso, e ele está realmente 
impressionado com isso. E assim, ele vai dar a ela algumas 
oportunidades extras. Portanto, eu adoro isto porque vemos em 
Boaz, e esta é a primeira oportunidade. Boaz não vive apenas a 
letra da lei. Ele é muito generoso em sua interpretação da lei. 
Então, enquanto ele diz: "Certo, então estamos colhendo, 
estamos deixando as esquinas". O que ele diz a Ruth: "Sabe de 
uma coisa? Você não precisa apenas colher das esquinas. Por 
que você não vai junto com meus servos que estão fazendo a 
colheita e faz a colheita com eles"? 

Dr. Gaye Strathearn:  00:39:01  Então ela agora tem acesso a todos os grãos do campo. Ele diz: 
"Não volte para lá". Portanto, ela não tem que se preocupar em 
vir atrás deles e apenas colher o que sobra. Boaz está dando a 
ela a oportunidade de estar bem na frente e colhendo. A outra 
coisa que ele diz é: "Não se preocupe em tentar ir para outros 
campos". Você só fica aqui e trabalha nos meus campos". Isso 
significa que ela não está perdendo tempo viajando de campo 
em campo, ela pode passar todo o seu tempo onde é 
realmente, realmente necessário para colher a comida que ela 
precisa. E então a outra coisa que ele faz é dizer aos jovens em 
uma linguagem que é realmente interessante: "Não toque 
nela". E uma destas palavras tem alguns tons sexuais. E isso 
destaca, para mim, como ser um respigador pode ser uma coisa 
perigosa para uma mulher estrangeira em um campo. Boaz não 
está apenas cuidando dela, ele está fazendo com que seu povo 
a respeite também. 

John Bytheway:  00:40:08  Absolutamente. Portanto, aqui estou vendo esta generosidade 
de Boaz está aliviando a dor da tragédia que eles passaram no 
capítulo um. Veja, eu amo o que ele diz no versículo 12. Ele diz: 
"O Senhor recompense tua obra; uma plena recompensa te seja 
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dada do Senhor Deus de Israel, sob cujas asas tu vieste a 
confiar". 

Dr. Gaye Strathearn:  00:40:30  Esse é realmente um verso importante. Este é Boaz invocando... 
Como Naomi tinha antes, invocando as bênçãos do Deus de 
Israel sobre esta mulher moabita. 

John Bytheway:  00:40:42  Novamente. 

Dr. Gaye Strathearn:  00:40:43  E a linguagem aqui é realmente importante porque o hebraico, 
eu acho, tem algumas conotações que são realmente 
importantes aqui. Portanto, quando diz: "O Senhor recompense 
teu trabalho e uma recompensa completa seja dada pelo 
Senhor, sob cujas asas...". A palavra hebraica para as asas aqui é 
kanaph. É a palavra usada para descrever as asas dos querubins 
no templo que rodeiam a cobertura do propiciatório. O lugar 
onde Deus se senta para julgar Israel, estes querubins são 
realmente importantes porque refletem a misericórdia de Deus 
em seu julgamento. E assim, quando olhamos para isto, "sob 
cujas asas", ou a misericórdia que Deus tem. "Em quem agora 
se confia", e a palavra aqui é hasa, significa procurar refúgio. 

Dr. Gaye Strathearn:  00:41:37  As asas também são importantes porque, em Ezequiel, a mesma 
palavra kanaph é usada em termos da bondade e amor de Deus. 
Por isso, ele invoca que Deus hesitou... Ele não usa essa palavra 
aqui, mas sua hesed vai ser concedida a esse estrangeiro 
também. Boaz não vai dizer apenas: "Deus, você precisa fazer 
isto". Ele vai acompanhar a forma como ele a trata. Assim, Boaz 
se torna o braço de Deus representando como Deus ama, 
mesmo esta mulher estrangeira que está destituída. Ele vai 
então convidá-la a vir e sentar-se com todos os outros, não 
apenas na periferia, mas para sentar-se com o povo, tomar uma 
refeição com eles. E então ele vai dizer: "Certo, você já colheu 
todo este grão. Vou lhe dar mais grão para levar para casa". E 
assim Ruth vai para casa com cerca de uma efah de grãos, que é 
sobre... De qualquer forma, dependendo de como você 
determina uma efa, está entre 20 e 50 quilos de grãos, o que é 
mais do que suficiente para alimentar essas duas mulheres por 
um longo período de tempo. 

Hank Smith:  00:42:56  Na semana passada, olhamos para Samson, e Boaz parece ser 
quase o oposto. Onde Samson olha por si mesmo, Boaz é 
realmente generoso em olhar pelos outros. 

Dr. Gaye Strathearn:  00:43:07  Veja o versículo 20. Quando Ruth chegar em casa, veja como 
Naomi responde. Ou vamos começar no versículo 19. "E sua 
sogra lhe disse: Onde respigaste hoje? Onde você trabalhou? 
Bendito seja aquele que não tomou conhecimento de ti. E ela 
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mostrou à sogra com quem havia trabalhado, e disse: o nome 
do homem com quem hoje trabalhei é Boaz. E Noemi disse à 
sua nora, bendito seja ele do Senhor". Portanto, Boaz está 
representando Deus". Ela reconhece isso. "Que não deixou de 
lado a sua bondade". "Note essa palavra ali, sua hesitação, para 
os vivos e para os mortos. E Naomi disse-lhe: "O homem é um 
parente próximo de nós, um de nossos parentes mais 
próximos". Há uma mudança aqui no hebraico. Isso não está 
refletido na tradução inglesa. Você se lembra no capítulo dois 
versículo um, Naomi disse que se tratava de um parente. 

Dr. Gaye Strathearn:  00:44:10  E nós mencionamos que a palavra é moda, que é um parente, 
mas em 20, a palavra parente é uma palavra diferente. Aqui, a 
palavra é goel, e goel, como a nota de rodapé vai nos dizer, 
significa um redentor. Que Boaz é um redentor. Agora, na 
palavra antiga, este era um termo técnico. Um Redentor era 
alguém que é responsável pelos membros da família em uma 
família estendida. E se eles tiverem problemas, então ele estará 
lá para resgatá-los. E a palavra redimir significa comprá-los ou 
pagar por eles, de modo que, se forem capturados na guerra e 
se tornarem escravos, um ganso irá e pagará o preço para 
libertar os escravos. Se eles se endividarem, em... E assim eles 
perdem suas terras, então o Redentor ou o goel seria a pessoa 
que iria ajudá-los a recuperar aquela terra, que será uma parte 
muito, muito importante do capítulo quatro. 

Dr. Gaye Strathearn:  00:45:11  E eu acho que seria difícil para nós não ver a conexão de que o 
Salmo está falando de que Deus é nosso redentor. Ele é o nosso 
goel. E vemos Boaz, em termos de agir e fazer as coisas que 
Deus faria se ele estivesse lá, mas ele o está usando como o 
agente de sua hesitação. E Noemi reconhece isso. Portanto, 
este é seu primeiro tipo de evidência inicial de que Deus não a 
abandonou porque ele entende sua necessidade e envia 
alguém, Boaz, para ajudá-la e redimi-la e a Ruth. 

Hank Smith:  00:45:50  Adoro como o escritor deixa para o leitor a tarefa de ver a mão 
do Senhor. Ela acabou de acontecer no versículo três para fazer 
parte do campo de Boaz. E aqui descobrimos que não foi apenas 
boa sorte. Foi um desígnio divino. 

Dr. Gaye Strathearn:  00:46:08  Sim. Muito bom. Então, se passarmos para o capítulo três, 
estaremos recebendo um pouco de turno novamente. Agora 
Naomi está dizendo: "Certo, Deus respondeu a esta necessidade 
imediata. Ele também vai responder à necessidade de 
segurança a longo prazo para Naomi e Ruth"? E assim Naomi, 
mais uma vez, ela vai estar em segundo plano, mas ela está 
orquestrando as coisas. E assim ela diz a Ruth que você precisa 
ir até a eira. É uma época de colheita. Ela sabe que Boaz vai 
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estar lá trabalhando para cuidar do grão que foi colhido. E 
Naomi diz: "Vá e espere um pouco até que ele tenha comido e 
bebido e esteja pronto para dormir, mas depois vá e deite-se a 
seus pés", o que é um estratagema. Não há dúvidas sobre isso. 

Dr. Gaye Strathearn:  00:47:03  Ela está querendo ser uma casamenteira aqui de maneiras 
importantes. Então veja o capítulo três versículo oito: "E 
aconteceu à meia-noite que o homem estava com medo e se 
virou". Agora, a palavra medo aqui pode significar que ele 
tremeu ou se fechou. Então, isso significa que ele está com frio? 
Porque os cobertores não estão em seus pés ou algo parecido, 
mas algo acontece e ele acorda e vê Ruth a seus pés. "E ele lhe 
disse: quem és tu? E ela respondeu: "Eu sou Rute, tua feita à 
mão". E serva aqui significa serviçal ou escrava. "E então ela 
pergunta: "Estende, pois, tua saia sobre a tua serva, pois és um 
parente próximo". Tu és um goel. Agora, a palavra aqui... 
Novamente, isto é interessante no hebraico, a palavra saia aqui 
é a palavra hebraica kanaph. É a mesma palavra usada no 
capítulo dois, traduzida como asas. 

Dr. Gaye Strathearn:  00:48:11  E assim, de fato, o que Rute está dizendo: "Certo, você invocou 
Deus para cuidar de nós, para que sejamos um lugar de refúgio, 
para que sejamos um lugar de misericórdia. Você será o 
instrumento nas mãos de Deus para fazer isso? Porque você é 
um goel. E então perceba como Boaz responde a ela. "E ele 
disse: 'Bendita és tu do Senhor, minha filha, porque mostraste 
mais bondade...". Adivinhe qual é a palavra aqui. 

Hank Smith:  00:48:45  hesed 

Dr. Gaye Strathearn:  00:48:45  Isto é hesitante. No último final do que no início. Então o que 
ele está dizendo aqui é... Então, ela tem uma hesitação precoce 
e uma hesitação posterior. Portanto, a hesitação precoce é a 
forma como ela cuidou de sua sogra após a morte de seu 
marido e filhos. E agora, porque sua hesitação é que você... Ele 
está dizendo: "Pois não seguiu os jovens, sejam pobres ou 
ricos". Agora, há uma mudança na linguagem também aqui. 
Certo? Antes, já tivemos jovens e todos eles foram referidos à 
palavra naarai. Mas quando ele a usa aqui, os jovens, ele está 
usando bahirim ou os escolhidos. O que eu acho que ele está 
dizendo é que há muitas pessoas com quem você poderia ter se 
casado. Escolha homens jovens, alguns deles até ricos. "Então, 
por que você vem atrás de mim?" Não é verdade? 

Dr. Gaye Strathearn:  00:49:45  Mas isto é por causa de sua hesitação. A hesitação que você 
Ruth tem, que você está querendo pensar a longo prazo, não 
apenas em termos do que é importante para você como 
indivíduo, mas o que é importante para Naomi por causa do 
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juramento que você fez a ela. Eu acho que isso é realmente 
importante. E depois o versículo 11. 

Hank Smith:  00:50:07  Ele está impressionado com o compromisso dela com a Naomi. 

Dr. Gaye Strathearn:  00:50:12  Sim, sim. 

Hank Smith:  00:50:13  E como ela não coloca sua própria situação acima daquela, da 
Naomi ou em frente à da Naomi. 

Dr. Gaye Strathearn:  00:50:20  Certo. Mas novamente, é esta hesitação aqui, certo? É que ela 
também se torna o exemplo da bondade amorosa de Deus. 
Então é Boaz é um exemplo da hesitação de Deus, mas Ruth 
também é uma forma importante de Deus mostrar à Noemi que 
ele não a abandonou. 

Hank Smith:  00:50:40  "Deus me abandonou", mas Ruth está com ela o tempo todo. 

Dr. Gaye Strathearn:  00:50:43  Sim.  

Hank Smith:  00:50:44  E isso é uma espécie de símbolo de que Deus tem estado com 
ela o tempo todo. 

Dr. Gaye Strathearn:  00:50:47  Mas é preciso ter olhos para ver às vezes a mão de Deus em 
nossas vidas. Certo? E então vamos ao versículo 11, onde Boaz 
vai mudar um pouco as coisas, e diz: "E agora, minha filha, não 
temas; far-te-ei tudo o que me pedires". "Eu serei seu goel", diz 
ele. "Pois toda a cidade do meu povo sabe que você é uma 
mulher virtuosa". Agora quero fazer a gentileza de parar aqui e 
pegar algo que apresentei antes. A palavra que aqui é traduzida 
como virtuosa é feno. Você tem que ter esse mesmo [som 
estrangeiro]. E é exatamente a mesma palavra que é usada no 
capítulo dois versículo um, onde Boaz descreveu como um 
homem poderoso e rico. Mas é a palavra hayil. 

Dr. Gaye Strathearn:  00:51:38  Assim, pelo menos em algum nível aqui, a pessoa que nos conta 
a história está tentando mostrar que, embora haja muitas 
diferenças entre Boaz e Ruth, há riqueza, há posição, há 
prestígio, todo esse tipo de coisas. Mas o narrador aqui está 
dizendo, mas estas duas pessoas exibiram este feno, o que é 
virtuoso. Quando estamos falando de uma mulher, dizemos 
virtude; quando estamos falando de um homem, estamos 
falando de riqueza, certo? Mas elas são as mesmas coisas. Para 
que estes dois sejam igualmente jungidos, ainda que venham de 
origens sociais e econômicas muito, muito diferentes. 
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Hank Smith:  00:52:24  Então isto parece ser outra coisa que se perdeu no inglês, 
porque... Você está dizendo Rute 2:1, Boaz é descrito como um 
homem poderoso e rico, a mesma palavra do capítulo três 
versículo 11, "Todo o povo sabe que você é uma mulher 
virtuosa". A mesma palavra, e assim eles são correspondidos. Eu 
adoro isso. Mas você a perde completamente em inglês. 

John Bytheway:  00:52:48  Acho que usamos a virtude normalmente para um comentário 
sobre a castidade ou algo assim. E pensando em Jesus, quando 
ele disse: "percebi que a virtude saiu de mim", quando a mulher 
tocou sua veste. É maior do que apenas a castidade, é o poder. 

Dr. Gaye Strathearn:  00:53:06  E, de fato, no Novo Testamento, a palavra é arete para virtude, 
muitas vezes. E arete é um termo militar, que fala de alguém 
que está disposto a ir à batalha e está disposto a continuar indo 
à batalha mesmo que todos ao seu redor estejam caindo ou 
fugindo, porque a pessoa acredita na causa pela qual está 
lutando. Isso é o que significa virtude de uma perspectiva grega. 
Portanto, uma parte dela pode ser castidade, mas você está 
certo. É um guarda-chuva muito mais amplo de termos. 

Hank Smith:  00:53:42  Estou interessado nesta palavra, porque na Seção 88 da 
Doutrina e Convênios, o Senhor menciona... A Seção 88 
versículo 40, "A inteligência se apega à inteligência, a sabedoria 
recebe a sabedoria, a verdade abraça a verdade, a virtude ama 
a virtude". E vemos que, jogando entre Rute e Boaz, eles estão 
sendo atraídos juntos porque são parecidos. 

Dr. Gaye Strathearn:  00:54:04  E isso reforça novamente, há muitas outras pessoas com quem 
você poderia ter se casado, mas você escolheu aqui, certo? E 
novamente, Naomi, eu acho que reconhece isso e ela está 
fazendo uma espécie de parceria com esta situação que está 
passando. 

John Bytheway:  00:54:19  Acho que já disse a mesma coisa à minha esposa, mas não sou 
um homem poderoso e rico. 

Dr. Gaye Strathearn:  00:54:25  Mas você pode ser... 

John Bytheway:  00:54:26  É inexplicável. 

Dr. Gaye Strathearn:  00:54:27  A palavra lá, hayil, significa que não tem que ser riqueza, certo? 
Há outras coisas além da mera riqueza. Certo. O resto do 
capítulo três será então um exemplo, novamente, de como Boaz 
se torna um instrumento nas mãos de Deus, vivendo a lei de 
Moisés, mas fazendo-o de uma forma muito ampliada. Então, 
ele volta a esta idéia de goel. Ruth é interessante aqui porque 
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vai conectar aspectos da lei de Moisés que não vemos 
conectados em nenhum outro lugar. Certo? Então ele vai ser 
um goel, mas também vai redimir a terra de Noemi, e vai estar 
disposto a entrar em algo chamado casamento Levirate com 
Rute. Então, um casamento levita significa que se um casal se 
casar e o marido morrer e não houver filhos, então um dos 
filhos é obrigado a casar com a esposa de seu irmão para criar 
uma semente para o irmão que morreu. 

Dr. Gaye Strathearn:  00:55:46  Isso, mais uma vez, em um tipo de coisa agrária onde é 
importante para os nomes viver, a posteridade para viver. 
Trata-se também de herança de terra, que normalmente 
passava pelo filho masculino, com algumas exceções. Algumas 
mulheres tiveram que lutar por isso. As filhas de Zelophehad. 
Acho que eu disse isso direito. Essa é a responsabilidade. E 
geralmente quando se fala sobre isso na lei de Moisés, é um 
irmão que está vivendo na mesma fazenda ou na mesma terra 
ou qualquer outra coisa. Mas Boaz diz aqui: "Eu sou um 
parente, mas há alguém mais próximo que tem mais obrigação 
de fazer isto do que eu". E assim Boaz diz: "Quero dar a ele a 
primeira oportunidade de fazer isso". E este parente, quando 
pensa: "Oh, eu fico com a terra da Naomi é pensar, oh, eu gosto 
desta idéia". 

Dr. Gaye Strathearn:  00:56:44  Mas quando agora está amarrado ao casamento com Ruth, ele 
diz: "Sim, acho que não quero fazer isso porque isso vai afetar 
minha herança para meus filhos". Portanto, não vou fazer isso. 
Não, obrigado". E ele tira seu sapato, que era uma das formas 
simbólicas de dizer que eu não vou fazer isso. E é então que 
Boaz se levanta e diz: "Certo, não estou preocupado com a 
herança. Eu não estou preocupado com as implicações 
financeiras. Vou fazer por você o que a lei diz para cuidar de 
você e da posteridade". E isto é cuidar da Naomi. "Vou me casar 
com Ruth para que Noemi possa ser cuidada", o que eu acho 
que é uma idéia realmente, realmente poderosa e maravilhosa 
que está acontecendo. 

John Bytheway:  00:57:33  Mas este mesmo tipo de tradição matrimonial vem à tona no 
Novo Testamento. Não é assim? Quando os saduceus se 
aproximam de Jesus e dizem: "Havia entre nós um homem que 
tinha... E o marido morreu e depois ela casou com o irmão". 
Então é a mesma coisa. 

Dr. Gaye Strathearn:  00:57:46  Sim. Isso é o que está acontecendo. É o que está acontecendo. É 
a isso que ele está se referindo. 
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Hank Smith:  00:57:50  É a idéia de que alguém recusa essa obrigação. Isso não lhe 
causará algumas repercussões sociais, se você recusar sua 
obrigação? 

Dr. Gaye Strathearn:  00:57:57  Sim, ele está dizendo algo sobre a pessoa. Sim, está dizendo 
algo sobre a pessoa. Bem, Boaz disse à Naomi e à Ruth: "Estou 
disposto a me levantar e fazer isto, mas preciso verificar 
primeiro com esta pessoa". 

John Bytheway:  00:58:08  O que você diria de Boaz? Integridade e tentando fazer a coisa 
certa aqui, tentando... 

Hank Smith:  00:58:15  Tentando seguir a lei? 

John Bytheway:  00:58:17  Tentando seguir a lei. Sim. 

Dr. Gaye Strathearn:  00:58:18  Mas mais uma vez, não apenas seguir a letra da lei. Ele está 
sendo muito, muito generoso em sua interpretação de como a 
lei está sendo usada aqui. O que, mais uma vez, eu acho que é 
realmente importante entender Boaz. 

John Bytheway:  00:58:34  É quase até agora, estou vendo que lealdade e generosidade 
são uma parte importante da economia de Deus. A maneira 
como Ele quer que nos comportemos - que sejamos leais e 
generosos. Então este homem, seja ele quem for, o parente 
seguinte declina, e soa assim, esperemos, é o que Boaz queria 
que acontecesse. 

Hank Smith:  00:58:52  E Ruth. 

Dr. Gaye Strathearn:  00:58:53  Estamos agora nas partes conclusivas do livro de Rute no 
capítulo quatro. Então, Boaz vai se casar com Ruth e Ruth vai ter 
um filho. Ela vai ficar grávida e ter um filho. E então eu só quero 
pegá-la nos versículos 13, só para montá-la. "Então Boaz levou 
Ruth, e ela era sua esposa, e quando ele foi até ela, o Senhor lhe 
deu a concepção". Portanto, este é o segundo lugar onde vemos 
Deus em ação. "E ela deu à luz um filho". E as mulheres 
disseram a Noemi: bendito seja o Senhor que não te deixou 
hoje sem um parente", sem um gole. "... Para que seu nome 
seja famoso em Israel". E ele será para ti um restaurador de tua 
vida". Note o contraste de quando ela vem a Belém pela 
primeira vez e a amargura e as coisas que ela está sentindo lá, 
um restaurador de sua vida. 

Dr. Gaye Strathearn:  00:59:57  E penso que a vida poderia ser a vida física, mas também o 
estilo de vida, "... E um nutriente da tua velhice: pois tua nora, 
que te ama, que é melhor para ti do que sete filhos, o nasceu. E 
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Noemi tomou a criança e a colocou em seu seio e se tornou 
enfermeira dela. E as mulheres vizinhas lhe deram um nome, 
dizendo: "Há um filho nascido de Noemi". Isso é muito, muito 
interessante, não é mesmo? Porque o filho nasceu para Ruth. 
Mas mais uma vez, esta é a evidência de que Deus não 
abandonou Noemi, e esta é a maneira de Deus responder ao 
seu apelo e sua amargura que ela estava sentindo no capítulo 
um, porque agora o nome ou linhagem ou família de Noemi e 
Elimelek continuariam. Ela não foi destruída. E então a parte 
realmente importante. Assim, Noemi então é a grande, bisavó 
de David, que é a forma como tudo isso conclui mostrando que 
esta história é sobre apontar e a grandeza que David acabaria 
por ter como rei. 

Hank Smith:  01:01:18  E também vai entrar no capítulo um de Mateus. Sim. 

Dr. Gaye Strathearn:  01:01:20  Absolutamente. 

John Bytheway:  01:01:21  Essas são as notas de rodapé quando se entra nisso e... Eu 
estava olhando para isso antes de começarmos hoje e isso 
soletra Boaz, Booz, B-O-O-Z, em Mateus um, por alguma razão. 

Dr. Gaye Strathearn:  01:01:32  Bem, isso é apenas um reflexo da transliteração grega do grego, 
enquanto que isto é hebraico. Portanto, essa é a diferença. 

John Bytheway:  01:01:39  Prazer em saber. Isto está falando de Boaz e Ruth. 

Dr. Gaye Strathearn:  01:01:42  Espero, como através de nossa discussão aqui, que tenhamos 
uma idéia da riqueza deste maravilhoso, maravilhoso livro de 
escrituras. Este livro de escritura é muito mais do que apenas o 
capítulo um versículo 16. Espero que todos nós estejamos 
vendo um pouco de Naomi, um pouco de Ruth e até mesmo um 
pouco de Boaz em cada um de nós. Estes três estão trabalhando 
juntos em conjunto para trazer as bênçãos de Deus para seu 
povo. Ninguém o faz sozinho, mas eles têm que trabalhar 
juntos. Esta é uma grande história de homens e mulheres que 
trabalham juntos. Esta é uma grande história de mulheres 
ombro a ombro para realizar os propósitos de Deus. Trata-se de 
pessoas, pessoas reais como você e eu, que não são pessoas 
perfeitas. Elas não têm uma vida idílica, mas vivem sua vida. E 
apesar das dificuldades que elas têm, elas estão tentando fazer 
as coisas de Deus. 

Dr. Gaye Strathearn:  01:02:50  E há momentos em que eles estão pensando que Deus me 
abandonou? Absolutamente. Eu já vivenciei isso. Acho que 
todos nós já experimentamos isso, mas isso nos lembra 
novamente, que Deus está sempre nos detalhes. E se pudermos 
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ter fé nEle, não apenas no momento, mas a longo prazo, que 
veremos a mão de Deus em nossas vidas, se tivermos olhos para 
ver. Mas às vezes é algo que realmente temos que procurar. 
Assim como não podemos simplesmente ler o livro de Rute 
casualmente, temos que fazer perguntas e dizer: "Por que isto 
está acontecendo? E por que está sendo dito desta maneira? 
Por que o livro está sendo preparado desta maneira"? Porque 
está nos movendo como leitores para ver como Deus é 
poderoso e sua grande hesitação por seu povo, que na maioria 
das vezes é dado a conhecer às pessoas através das vidas e 
ações de outras pessoas que fazem e mantêm convênios.  

Hank Smith:  01:03:49  Gaye, você e Elder Uchtdorf pensam muito parecido. Ele disse... 
Isto é de A Liahona de março de 2019: "Em um dia futuro, você 
olhará para trás nesta querida e emocionante aventura de 
mortalidade, e você entenderá. Você verá que os pontos 
realmente se conectaram em um belo padrão, mais sublime do 
que você jamais poderia imaginar". Com indizível gratidão, você 
verá que o próprio Deus em seu amor abundante, graça e 
compaixão sempre esteve ali, vigiando você, abençoando-o e 
guiando seus passos enquanto você caminhava em direção a 
Ele". Acho que isto é absolutamente inspirador, John. 

John Bytheway:  01:04:29  Sabe de uma coisa? Isto me faz lembrar do ano passado. 
Tornou-se, por causa de nosso podcast, um dos meus versos 
favoritos, é a seção 58 versículo três: "Você não pode 
contemplar com seus olhos naturais, para o tempo presente, o 
projeto de seu Deus a respeito das coisas que virão aqui 
depois". E isso coincide com o que Gaye disse ou o que o Ancião 
Uchtdorf disse: "Eu tenho isto". E você não verá isso agora, mas 
eu estou cuidando de você". 

Dr. Gaye Strathearn:  01:04:56  Todos nós temos perguntas, e eu tenho um gazilhão de 
perguntas e não tenho as respostas para todas elas. Mas eu sei 
que Deus tem, mas Ele tem que me preparar para poder chegar 
a um lugar onde eu possa entender e ver como Ele vê e 
entender o que Ele vê. E eu realmente acho que é disso que se 
trata a fé. É por isso que você se agarra. Se você tem fé, isso não 
significa que não tenha perguntas. Significa apenas que você vai 
continuar com suas perguntas até o momento em que Deus 
possa se revelar a nós de maneira poderosa. 

John Bytheway:  01:05:32  Por favor, junte-se a nós para a segunda parte deste podcast. 

 

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

Ruth, 1 Samuel 1-3 followHIM Podcast Parte 1 Página 25



 

John Bytheway:  00:02  Bem-vindo à parte dois do podcast desta semana. 

Hank Smith:  00:07  Gaye, vamos fazer a transição para o livro de I Samuel. Eu li isto 
no manual "Venha e siga-me" da igreja. Já falamos sobre Ruth e 
Naomi, mas diz também, você pode se ver na história de 
Hannah? Talvez, como Hannah, você anseie por bênçãos que 
ainda não recebeu. Pondere que mensagens você pode 
aprender com o exemplo desta mulher fiel. Estou entusiasmado 
em falar sobre Hannah com você, Gaye, e em compartilhar 
sobre ela. 

Dr. Gaye Strathearn:  00:35  Como mencionei anteriormente, temos aqui dois livros que 
estão começando com mulheres muito comuns, mas que estão 
em perigo por causa de sua esterilidade. Com Naomi, foi porque 
seus filhos lhe haviam sido tirados, mas com Hannah, foi porque 
ela não tinha conseguido conceber e ter filhos. Há muitas 
mulheres que experimentam isso hoje. Como estranha, pode-se 
pensar que se tem um marido ou o que quer que seja, mas isto 
é um lembrete da carga emocional muito, muito real e muito, 
muito profunda que a infertilidade pode ter sobre uma mulher, 
e especialmente no mundo antigo onde os homens tinham mais 
esposas, eles podiam ter seus filhos por outros meios, mas para 
uma mulher não ter filhos, era absolutamente devastador. 
Penso em Raquel em Gênesis 31, a profundidade de seu grito 
para Jacó quando ela diz: "Dê-me filhos ou então eu morro". 

Dr. Gaye Strathearn:  01:49  Novamente, você tem que sentir o que são essas palavras e o 
que significa para alguém estar neste tipo de posição, porque 
casamento e filhos era o que dava às mulheres seu senso de 
status e valor no mundo antigo. Mesmo que você tenha alguém 
aqui com Hannah, que é casada e tem um marido, e isso é bom, 
mas mesmo isso não compensa a perda de não ter um filho. O 
que realmente me interessa aqui é, por que começar com esta 
história? Acho que há muito mais acontecendo do que apenas 
dizer: "Oh, Deus a abençoe para que ela possa ter o Samuel e 
depois possamos entrar nas coisas importantes". Estes três 
primeiros capítulos são realmente muito engenhosamente 
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elaborados que, como no livro de Ruth aqui, há muitas coisas 
acontecendo que se prendem a esta experiência de Hannah. 

Hank Smith:  02:51  Gaye, eu tenho notado provavelmente mais este ano do que 
qualquer outro no Antigo Testamento, as mães vêm à tona 
vezes sem conta. Elas não querem nem mesmo falar de alguém 
sem falar de sua mãe, até agora. Com Isaac e com Jacob, e 
depois até a mãe de Moisés é destacada, isso é uma coisa 
cultural? É que somos uma família? Se eu sou um leitor israelita, 
estou pensando: "Começa sempre com uma mãe"? 

Dr. Gaye Strathearn:  03:17  Bem, eu acho que sim, porque isto é importante, especialmente 
mais tarde no judaísmo, é a mãe que vai ser a conexão com o 
judaísmo. Provavelmente tem razões muito práticas, você pode 
dizer muito claramente quem é a mãe. Às vezes é mais difícil 
conhecer o pai na situação. 

John Bytheway:  03:36  Não somente o nome de Abram foi mudado para Abraham, o 
nome de Sarai foi mudado para Sarah. Quero lembrar que 
quando falo sobre o Pacto Abraâmico que foi Abraão e Sara que 
tornaram tudo isso possível. 

Hank Smith:  03:49  Nunca vi com que freqüência antes de apresentar alguém, eles 
nos falam sobre a mãe da pessoa. 

Dr. Gaye Strathearn:  03:55  Vamos colocar a cena aqui no capítulo um. Somos apresentados 
a um homem de nome Elkanah e ele é casado com Hannah. 
Alguns estudiosos vão argumentar que Hannah foi a primeira 
esposa, portanto, a esposa principal. Provavelmente por causa 
de sua esterilidade, ele se casa novamente, semelhante a Sarah 
e Hagar, para que Elkanah possa ter filhos. Esta família vive em 
Ramah, que é um caminho longe de Shiloh. Esse é o outro lugar 
que precisamos conhecer. Shiloh é o lugar do tabernáculo. 
Assim, quando Israel conquistou a terra de Canaã pela primeira 
vez, não havia Jerusalém originalmente, mas Shiloh, na terra da 
Suméria, foi estabelecido como o lugar do tabernáculo. Era de lá 
que o templo era, era onde estavam os sacerdotes e coisas 
assim. Elkanah, aprendemos, vai subir a cada ano. Ele vai deixar 
Ramah e ir em peregrinação e vai para o templo de lá. Então, no 
versículo cinco, aprendemos que Elkanah amava Hannah, mas 
que ela era estéril. 

Dr. Gaye Strathearn:  05:05  O Senhor tinha fechado o ventre dela. Repare novamente que 
falamos sobre a competição entre as mulheres no texto bíblico, 
versículo seis, "E seu adversário", e estamos falando aqui agora 
sobre Peninnah, "Também provocou Hannah, dolorida, por ter 
se preocupado, porque o Senhor tinha fechado seu ventre". 
"Isto parece ser algo como em Hagar, "Você pode ser a esposa 
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principal, mas eu tenho os filhos e vou esfregar isso quando 
puder". Essa é uma parte importante desta história para nos 
ajudar a entender o que Hannah está passando através deste 
processo. Se você for ao versículo sete, "E como ele, Elkanah, 
fez ano após ano, Hannah foi até a casa do Senhor, assim 
Peninnah a provocou, por isso ela chorou e não comeu". 
Portanto, esta situação é difícil para Hannah estar nesta 
situação. Como Elkanah reage a isto? Posso compreendê-lo 
fazendo isto, dizendo: "Não sou melhor para ti do que 10 
filhos?". Posso entender que ele está tentando confortá-la, só 
não tenho certeza de quão reconfortante isso poderia ter sido 
para Hannah. 

John Bytheway:  06:16  Eu sei. Olho para isso e acho que minha esposa diria: "Deixe-me 
voltar a falar com você sobre isso". 

Hank Smith:  06:22  Gaye, você realmente resumiu minha vida lá. Eu entendo o que 
você está tentando fazer, mas realmente não é tão útil assim. 

Dr. Gaye Strathearn:  06:30  E então este tipo de experiências, a experiência de vida 
doméstica e a ansiedade que vem daí, será acelerada ou 
intensificada quando ela for ao templo e formos apresentados a 
Eli, que é o sacerdote. Assim, o versículo nove: "Agora, Eli, o 
sacerdote, sentou-se no assento por um poste do templo do 
Senhor". E ela, Hannah, estava em amargura". Essa é a palavra 
de que falamos com Naomi, mara, amarga, a mesma palavra. 
Ela estava em amargura de alma e rezava ao Senhor e chorava 
dolorida. Ela fez um voto: "Oh, Senhor dos Exércitos, se de fato 
olhares para a aflição da tua serva, e te lembrares de mim e não 
te esqueceres da tua serva, mas deres à tua serva um filho 
homem, então eu o darei ao Senhor todos os dias de sua vida e 
não haverá lâmina de barbear sobre sua cabeça". O que ela está 
fazendo aqui é dizer, eu acho que isto é realmente interessante, 
porque ela quer desesperadamente um filho, mas parece-me 
que ela não quer o filho para si mesma. 

Dr. Gaye Strathearn:  07:44  Acho que ela não quer o filho necessariamente pelo status dele, 
mas quer contribuir para a obra do Senhor. Ela vê o nascimento 
de um filho como uma forma de que ela possa fazer parte desta 
grande obra de Deus na Terra. Eu só acho que isso é realmente, 
realmente importante. Poderíamos ler isto em termos de um 
cargo egoísta, mas ela está dizendo: "Senhor, eu quero um filho, 
não para que eu possa dizer a Peninnah, 'Na, na, na, na, na, na, 
na' de volta para ela, mas para que eu possa encontrar uma 
maneira de servir-Te". Mas o que é interessante o contraste 
aqui, e vamos ver este contraste ao longo destes capítulos, é 
que Eli é o padre. Ele é suposto ser o justo. 
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Dr. Gaye Strathearn:  08:31  Ele é o único que representa Deus, não haverá lâmina de 
barbear sobre sua cabeça. Hannah está dizendo que, ela vai 
oferecer seu filho como parte de um voto nazista. Um voto 
nazariano, era uma forma de um não sacerdote se dedicar a 
Deus por um período de tempo. Às vezes é uma coisa vitalícia, 
mas pode ser por períodos mais curtos, onde eles dedicam seu 
trabalho a Deus, o objetivo que, portanto, esse período do voto, 
eles podem se tornar santos. A palavra aqui é kadosh, que é a 
única maneira de descrever a santidade de Deus. Durante um 
curto período de tempo, eles podem se tornar santos como 
Deus. Isso nos leva de volta ao Levítico, onde nos capítulos 11 e 
19, Deus está dizendo: "Então, por que estou dando a vocês 
todas essas coisas da lei de Moisés? Meu objetivo é, que vocês 
possam se tornar santos, kadosh, como eu sou santo, kadosh". 
Todas essas regras e regulamentos que às vezes podemos ficar 
tão envolvidos, se perdemos esse aspecto, então nos escapou 
algo realmente, realmente importante. 

Hank Smith:  09:49  Gosto do que você disse aqui, Gaye, que Hannah não está 
procurando se vingar de ninguém, escrito pelo versículo 11, ela 
quer contribuir para este trabalho. 

John Bytheway:  09:58  Não foi apenas um desejo egoísta, foi: "Eu quero ajudar". Ela 
não disse: "Dê-me um filho para que eu possa ... " 

Dr. Gaye Strathearn:  10:06  Pare com tudo isso, as pessoas zombam de mim. Veja como Eli 
responde, agora, esta pessoa supostamente justa, versículo 12: 
"E aconteceu que, enquanto ela continuava orando diante do 
Senhor, Eli marcou sua boca". A palavra aqui significa, ele 
assistiu. Ela está orando silenciosamente, mas ela está orando 
as palavras enquanto vai falando, e qual é a interpretação dele? 
"Oh, esta mulher deve estar bêbada". Ele a castiga um pouco: 
"Até quando não estarás bêbada e guardarás de ti o teu vinho". 
Ela está sendo castigada aqui, injustamente, mas note como ela 
responde a um líder do sacerdócio julgando-a erroneamente. 

Dr. Gaye Strathearn:  10:54  Hannah respondeu e disse: "Não, meu Senhor, sou uma mulher 
de espírito triste, não bebi nem vinho nem bebida forte, mas 
derramei minha alma diante do Senhor". Por favor, não conte 
com a sua serva para uma filha de Belial". Agora vou parar e 
enfatizar isso, porque isso surgirá mais tarde no próximo 
capítulo, "Pois por abundância de minha queixa e tristeza, já 
falei isto". Você está derramando sua alma no templo e alguém 
vem e diz: "Eu acho que você não deveria estar aqui, você está 
bêbado e o quê". Mas ela responde com, esta declaração de fé 
e sua esperança contínua de que, mais uma vez, Deus não a 
esqueceu, mas está consciente de suas necessidades e de suas 
mágoas e de seus sentimentos de amargura, ou mara. 
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Hank Smith:  11:54  Gaye, isto é tão importante. Com que freqüência estaremos em 
uma situação miserável e alguém que deveria estar nos 
ajudando, faz algo ofensivo? 

John Bytheway:  12:02  Julgado erroneamente. 

Hank Smith:  12:03  Ela poderia ser feita agora mesmo. Aqui está este líder religioso 
que supostamente é bom para você e diz algo ofensivo, que 
parece suficiente para dizer: "Sabe de uma coisa? Já terminei 
com todas essas pessoas". As pessoas vão dizer coisas ofensivas, 
até mesmo líderes do sacerdócio. 

Dr. Gaye Strathearn:  12:17  Deixe-me contar-lhe uma história sobre mim e minha mãe, 
onde aprendi este diretor e que teve efeitos ondulantes em 
minha vida de formas muito, muito importantes. Eu estava na 
oitava série do ensino médio, e na Austrália, esse é o primeiro 
ano do ensino médio. Algo tinha acontecido na escola que 
realmente me perturbou e eu voltei para casa e estava em 
lágrimas, estava chorando. Entrei pela porta e a mãe soube que 
algo estava errado comigo e então ela disse: "Qual é o 
problema?". Ela me levou para o meu quarto, sentamos na 
cama, ela colocou seu braço ao meu redor, e eu tentei explicar a 
ela o que era. Eu nem me lembro o que é agora. Ela me ouviu e 
me consolou por cerca de, oh, não sei, um minuto e meio. Você 
conheceu minha mãe, ela é maravilhosa e eu a amo. Então ela 
simplesmente parou e me disse: "Gaye, já chega". Pare de 
chorar". 

Dr. Gaye Strathearn:  13:07  Então ela disse: "Você não veio a esta terra para viver com 
pessoas perfeitas, então supere isso". Ao pensar nisso, ao longo 
dos anos, acho que o que ela poderia estar dizendo é: "Você 
também não é tão perfeito, então não espere isso em outras 
pessoas até que você esteja fazendo isso". Mas é esta idéia, eu 
adorei esta idéia e a valorizei. Espero que outras pessoas sejam 
perfeitas, mas quero ser tratado com misericórdia, porque sei 
que não sou perfeito, mas por que não podemos ver que 
estamos todos juntos nesta jornada e nenhum de nós vai fazer 
as coisas perfeitamente bem. Estamos tentando, mas 
cometemos erros e temos que dar às pessoas alguma graça, 
como as vemos, porque elas fazem as coisas um pouco 
diferentes ou não fazem as coisas perfeitamente. Neste caso, 
para Eli, este é nosso primeiro vislumbre de que talvez nem 
tudo esteja bem com Eli como líder espiritual de Israel neste 
momento, porque ele não reconhece o tumulto espiritual que 
Hannah está passando. 

Hank Smith:  14:15  Vamos descobrir mais tarde que ele mesmo está lutando. 
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Dr. Gaye Strathearn:  14:18  Isso se torna uma parte importante desses três primeiros 
capítulos. 

Hank Smith:  14:22  Eu realmente gosto da resposta de Hannah aqui. Falamos 
freqüentemente sobre a resposta de Pahoran a Moroni, mas 
talvez devêssemos trazer à tona a resposta de Hannah a Eli com 
a mesma freqüência com que trazemos à tona aquela história 
do Livro de Mórmon. 

Dr. Gaye Strathearn:  14:33  Assim, no versículo 19, "Ela foi ao templo, levantaram-se de 
manhã e adoraram diante do Senhor e voltaram e vieram à casa 
de Ramah". E Elkanah conheceu Hannah, sua esposa, e o Senhor 
se lembrou dela", e eu acho que isso é realmente importante. 
Penso então que se saltarmos para o versículo 22, Elcana 
continuará subindo ao templo, mas Hannah não sobe, pois disse 
a seu marido: "Não subirei até que a criança seja desmamada e 
então o trarei, para que ele apareça diante do Senhor e lá 
permaneça para sempre". 

Dr. Gaye Strathearn:  15:09  Agora, novamente, não consigo nem imaginar pelo que Hannah 
está passando, neste momento. Eu me pergunto, o texto não o 
diz, mas eu adoraria quando subo para localizá-la e perguntar se 
ela já teve dúvidas sobre este voto que ela fez. Pergunto-me se 
ela está pensando com aquela criança nos braços: "Como eu 
posso desistir dele? Eu ansiava, esperei tanto tempo, que o 
Senhor finalmente me ouve. Posso realmente mandá-lo para 
Shiloh, para uma cidade totalmente diferente, para estar no 
templo? Onde parece que o povo estava consciente, que nem 
tudo estava bem no sacerdócio no templo. 

Dr. Gaye Strathearn:  15:57  "Talvez eu devesse mantê-lo em casa, talvez eu devesse mantê-
lo afastado da maldade que ouço falar sobre o que está 
acontecendo". Agora, eu estou presumindo. Nada disto está no 
texto, mas ao tentar me colocar em seu lugar, imagino que 
estas talvez fossem algumas das perguntas que eu estaria 
considerando. Quando ela diz: "Sim, não vou subir ao templo 
este ano, dê-me um pouco mais de tempo com ele", posso 
entender, talvez a tensão, com a qual ela está lutando neste 
momento. Mas, no final das contas, seu voto é o que ganha 
para ela. 

Hank Smith:  16:36  Alguém mais sabe que ela fez este juramento? 

Dr. Gaye Strathearn:  16:39  Não sei, porque ela o disse em seu coração. 

Hank Smith:  16:42  Isto demonstra ainda mais sua integridade, pensando: "Bem, 
ninguém além de Deus sabe sobre este voto", mas ela se 
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lembra. Isto está terminado no versículo 27: "Por esta criança 
eu orei e o Senhor me deu minha petição, que eu lhe pedi, 
enquanto viver, será emprestada ao Senhor". 

Dr. Gaye Strathearn:  16:59  A palavra emprestada é interessante, porque a palavra pode 
significar emprestar, como em: "Eu também estou lhe dando 
por um período de tempo", honestamente, isto seria para toda 
a sua vida. Mas também pode significar consagrá-lo, confiá-lo 
ao Senhor. Há ali alguma ironia que confiá-lo ao Senhor, 
significa confiá-lo a Eli, e Eli não vai ser o modelo perfeito, mas 
confiar no Senhor que, apesar do ambiente, será no final das 
contas a melhor coisa para Samuel. 

John Bytheway:  17:33  Você pode falar sobre o que isto significa neste tempo e lugar 
na cultura? Ela está basicamente dizendo: "Você, agora será 
você quem o criará, não eu mais". Ela está levando-o para 
algum lugar, deixando-o em paz. É isso que está acontecendo? 

Dr. Gaye Strathearn:  17:47  Ele vai pertencer ao templo. Ele vai ser um servo dos templos. 

John Bytheway:  17:51  E ele ficará lá, viverá lá, será ensinado lá, de agora em diante. 

Dr. Gaye Strathearn:  17:55  Ele vai amadurecer, e ao olharmos para o 1 Samuel, vamos vê-lo 
não no templo para o resto de sua vida, enquanto ele recebe 
seu chamado profético, do qual falaremos, mas ele vai 
estabelecer um julgamento em Ramah, então ele vai para sua 
cidade natal e as pessoas vão até ele para obter sua percepção 
e seu julgamento e esse tipo de coisas. Mas ele estará lá até, 
pelo menos, atingir a maioridade até que a obra do Senhor o 
leve a outro lugar. 

Hank Smith:  18:23  Sei que isto não está previsto no texto, mas 1 Samuel 1:28, "Ele 
será emprestado ao Senhor". Eu tenho um bom vizinho, ele 
disse uma vez enviando uma criança em uma missão, ele disse: 
"Eu não conhecia a dor particular de enviar uma criança em 
uma missão". Ele disse: "Tem sido mais doloroso do que eu 
pensava que seria". John, você pode falar com isso. Esta idéia de 
tipo: "Pronto, lá vai ela, para o Taiti". 

John Bytheway:  18:46  Oh, e quando você aprende que eles estão tendo uma semana 
ou um dia ruim, e você não está lá, eu não tinha ouvido 
descrever dessa maneira, dor particular, mas você reza por seus 
companheiros. Você reza pelos presidentes das missões deles. 
Você reza pelas circunstâncias deles. 

Dr. Gaye Strathearn:  19:03  Eu amo o capítulo dois, e especialmente as primeiras partes 
disto, porque estamos tendo uma visão de como Hannah se 
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sente. Já falamos sobre como isto deve ter sido difícil, mas o 
capítulo dois se abre com ela cantando louvores a Deus, e eu 
amo isto. Penso em Maria ser contada que ela será a mãe do 
filho de Deus e todo o pensamento sobre os custos que isso 
envolve, mas depois seu Magnificat onde ela louva a Deus, vejo 
Hannah fazendo algo aqui, e por isso eu amo isso. Talvez 
possamos ler pelo menos um pouco disso. Hannah orou e disse: 
"Meu coração se alegra com o Senhor". Meu chifre", e esta é 
uma imagem de poder que surgirá novamente, "Meu chifre é 
exaltado no Senhor". Minha boca está dilatada sobre meus 
inimigos porque me alegro na salvação". Não há nenhum 
kadosh santo como o Senhor, pois não há nenhum ao lado dele, 
nem há nenhuma rocha como nosso Deus. 

Dr. Gaye Strathearn:  20:10  Não fale mais de forma tão orgulhosa. Não deixe a arrogância 
sair de sua boca, pois o Senhor é um Deus de conhecimento, e 
por ele, as ações são pesadas. Os arcos dos homens poderosos 
são quebrados e os que tropeçaram são cingidos de forças". 
Portanto, note que temos estes opostos. As pessoas que 
normalmente se pensa que estão no poder, as que têm 
significado, mas Deus vai virar as coisas de cabeça para baixo e 
vai escolher alguém como Hannah, que é uma pessoa de lugar 
nenhum, ou Maria de lugar nenhum, podunk place, e ele vai 
usar as pessoas. O mundo não reconhece a força nelas, mas 
Deus reconhece, e as usará em seu trabalho. 

Dr. Gaye Strathearn:  20:52  "Os que estão cheios, se alugaram para o pão, e os que tinham 
fome cessaram, de modo que os estéreis nasceram sete e ela, 
que tem muitos filhos, está debilitada. O Senhor mata e nos faz 
vivos. Ele nos leva para a sepultura e nos faz crescer. O Senhor 
faz pobre e faz rico. Ele nos faz baixos e Ele nos eleva. Ele 
levanta os pobres do pó. Depois ele levanta o mendigo do 
monte de estrume". Adoro isto em termos de ela estar falando 
daquelas pessoas que estão à margem da sociedade, o mundo 
pode não estar ciente delas, mas Deus o fará, e Ele as estenderá 
a mão e as ajudará. Eles terão um trabalho a fazer e um papel a 
desempenhar neste reino de Deus que ele está estabelecendo. 
Eu acho que Hannah se vê como parte daqueles marginalizados, 
mas a quem Deus estendeu a mão e ajudou mostrando que ela 
também pode ser útil a Deus e a seu reino. 

Hank Smith:  21:51  Isto é uma canção? 

Dr. Gaye Strathearn:  21:52  Sim. 

John Bytheway:  21:53  Certo. Você mencionou Maria e o que às vezes chamamos de 
Magnificat, minha alma engrandece o Senhor. Ela simplesmente 
continua e não sobre como ela é grande, mas como Deus é 
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grande e isso é o que Hannah está fazendo aqui também. Eu 
acho que Néfi também o faz em 2 Néfi 4. "Eu sei em quem 
confiei", e então ele fala sobre como Deus é maravilhoso. 

Dr. Gaye Strathearn:  22:14  É o que mencionei brevemente antes é no final de 2 Samuel, 
David também vai oferecer um Salmo, e está muito ligado a isto 
usando alguns dos mesmos motivos sobre Deus ser a rocha e 
tudo isso, então isto está amarrando Hannah com David 
também. 

Hank Smith:  22:35  Agora, vamos chegar aos problemas na casa de Eli. É isso 
mesmo? 

Dr. Gaye Strathearn:  22:38  Sim. Aqui temos o contraste entre uma mãe e seu filho, filho 
jovem, e o padre e seus filhos. 

John Bytheway:  22:46  Eu sei que estou olhando para o versículo 12. Estou olhando 
para Hannah dizendo no versículo 16: "Não conte a sua serva 
para uma filha de Belial". Como você disse isso, Gaye? 

Dr. Gaye Strathearn:  22:56  Eu disse Belial, mas eu sou australiano, então provavelmente 
entendi errado. 

John Bytheway:  23:00  Mas então diz em Samuel 2:12: "Agora os filhos de Eli eram 
filhos de Belial". 

Dr. Gaye Strathearn:  23:06  Sim. Que, mais uma vez, o coração de Eli é que ele não pode 
ver, bem, espiritualmente, ele não é perceptivo. Ele está 
disposto a ver Hannah como sendo inútil, bom para nada. É isso 
que a palavra Belial significa, embora, nos pergaminhos do mar 
morto, ela se torne um termo para Satanás, mas ele não pode 
vê-la em seus próprios filhos, e por isso estamos passando por 
isso. O que é que seus filhos, quais são as evidências de que 
seus filhos serão muito, muito diferentes do que o contraste 
com o que vemos com Samuel? Bem, versículos 12 a 16, a 
evidência de sua injustiça e o fato de que eles são filhos de 
Belial é que eles estão levando os sacrifícios do templo e 
abusando deles. Agora, em qualquer sacrifício no templo, parte 
do animal era oferecida a Deus, e assim se torna a oferta 
queimada. Parte do animal também foi dada aos sacerdotes. Foi 
assim que eles sobreviveram e alimentaram suas famílias. Mas 
então o resto do animal era para ser dado de volta à família que 
estava oferecendo o sacrifício, e é assim que eles comem a 
carne. 

Dr. Gaye Strathearn:  24:16  É provavelmente uma das poucas vezes que eles estão 
comendo carne, mas os filhos de Eli estão abusando disso, e por 
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isso estão tirando porções maiores da carne; portanto, estão 
tirando-a das pessoas que estão oferecendo o sacrifício. 
Portanto, eles estão se enriquecendo com o sacrifício dos 
outros. Isso é a primeira coisa. Como vemos isso julgado? Verso 
15? "Portanto, o pecado dos jovens era muito grande diante do 
Senhor". Então se formos ao versículo 22: "Ora, Eli era muito 
velho e ouvia tudo o que seus filhos faziam a Israel, e como se 
deitavam com as mulheres que se reuniam à porta do 
tabernáculo da congregação". Então aqui está o segundo 
motivo pelo qual eles não estão de pé, fazendo o que um 
sacerdote deveria estar fazendo e os levitas. Ele lhes disse: "Por 
que fazeis tais coisas, pois ouço falar de vossas más ações por 
parte de todo este povo". Não, meus filhos, pois não é bom 
relato que ouço que fazeis o povo do Senhor transgredir". 

Dr. Gaye Strathearn:  25:21  Esse é o segundo lugar onde vemos essas coisas acontecendo, 
mas o que acontece, versículo 25, "Eles não ouviram a voz de 
seu pai". Isto está preparando os eventos que ocorrerão mais 
tarde em 1 Samuel. Então, se saltarmos para o versículo 29, 
agora temos um homem de Deus que está chegando e ele 
também vai condenar os filhos de Eli, e ele diz, versículo 29: 
"Por isso chutai ao meu sacrifício e à minha oferta, que ordenei 
em minha habitação, e Eli, honrais a vossos filhos acima de mim 
para vos fazerdes gordos com a mais barata de todas as ofertas 
de meu povo". Agora, este é outro exemplo desta idéia de que 
nem tudo está bem, não apenas com seus filhos, mas com Eli. 
Espero que possamos contrastar isso com Hannah, que está 
disposta a, embora eu pense que cada fibra de seu ser está 
dizendo: "Guarde meu filho e deixe-me, cuide dele", e que vai 
honrar a Deus mais do que seus desejos pessoais, mas 
contrastando com Eli, ele honra os filhos de cima de mim como 
Deus. Todos estes estão estabelecendo o tema para o que eu 
penso que acontece. 

Dr. Gaye Strathearn:  26:38  Eli é informado de que seus filhos vão morrer. Ele vai morrer. 
Vai haver algumas repercussões para este pecado no templo. 
Isso nos leva ao capítulo três, e esta é uma das minhas partes 
favoritas para mim. Eu amo as imagens e o que está 
acontecendo aqui, quando vemos Samuel como uma criança 
entrando no templo, e percebo que não é apenas o que 
acontece, mas como o autor escolhe retratar isto. Quero que 
você perceba o tema da escuridão luminosa. Esse vai ser um 
tema que vem muito à tona no evangelho de João. Jesus é a luz 
do mundo, mas repare na escuridão que está acontecendo 
enquanto Samuel está servindo com Eli. Posso imaginar que 
algumas pessoas ouvindo e lendo isto e pensando em Eli, vendo 
seus filhos e sua maldade e sentimento, "Eu não posso sempre 
controlar uma vez que estas crianças se tornem maiores de 
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idade, eles usam sua agência e fazem suas escolhas, e não há 
muito que eu possa fazer como pai, mesmo como adulto, tentar 
ensiná-los e trabalhar com eles", e este tipo de coisas. 

Dr. Gaye Strathearn:  27:46  Eu adoro esta citação do Presidente Hinckley. É uma antiga, mas 
acho que é uma boa citação de "Contemplem seus pequenos", 
em 1978. Ele diz: "Reconheço que há pais que, não obstante 
uma efusão de amor e um esforço diligente e fiel para ensiná-
los, vêem seus filhos crescerem de maneira contrária e choram 
enquanto seus filhos e filhas desobedientes seguem 
deliberadamente cursos de trágicas conseqüências. Por isso 
tenho grande simpatia, mas tal é a exceção, e não a regra, nem 
a exceção justifica que outros de nós façam todo esforço para 
mostrar amor, exemplo e preceito correto na criação daqueles 
para os quais Deus deu uma responsabilidade sagrada". Penso 
que a questão aqui com Eli é que, através de suas próprias 
escolhas, ele se torna cúmplice no que seus filhos estão 
fazendo. É por isso que eu acho que o julgamento do Senhor 
está sobre Eli, assim como sobre seus filhos. 

Hank Smith:  29:01  Talvez eu esteja vendo algo que não está aqui, mas notei que 
quando Eli fala com seus filhos, ele está muito preocupado com 
o que as pessoas pensam: "Por que você faz tais coisas? Porque 
ouço falar de seus maus tratos por todo esse povo". Parece que 
Eli, quando você está dizendo que ele é cúmplice disso, não está 
excessivamente preocupado, talvez eu não deva dizer que ele 
não está excessivamente preocupado com o que eles estão 
fazendo, mas como isso parece publicamente. Eu noto como 
pai, que é quando eu me meto em problemas, é quando estou 
mais preocupado com o comportamento de meus filhos em 
público do que com o que realmente me preocupa, e as 
necessidades não satisfeitas que eles têm em suas vidas, talvez, 
que estejam causando o comportamento, o que quer que seja 
quando estou mais preocupado com minha reputação. 

Dr. Gaye Strathearn:  29:44  Eu quero voltar ao versículo 29, onde o homem vem de Deus, 
que Eli honra seus filhos acima de Deus. Enquanto que, 
novamente, Hannah, aqui é o oposto, por isso temos o 
contraste que vem por aqui. Eu adoro o capítulo três e ver a 
chegada da idade de Samuel, mas também adoro a maneira 
como o autor está montando isto. Não é apenas o que eles 
dizem, mas como eles dizem que é pintar um quadro que eu 
acho que é importante para nós vermos. Verso um: "E a criança, 
Samuel ministrou ao Senhor diante de Eli". Agora, quero que 
vocês percebam a recorrência dos temas de luz e escuridão que 
estão neste capítulo. É algo que é realmente importante no 
evangelho de João, e espero que estejamos pensando que Jesus 
é a luz do mundo e que as trevas são a ausência de luz. A 
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palavra do Senhor era preciosa neste momento, e a palavra aqui 
significa que é escassa, que Deus não está falando com seu 
povo naqueles dias e que não havia uma visão aberta. 

Dr. Gaye Strathearn:  30:53  A idéia aqui é visão ou revelação, mas espero que você esteja 
apreciando que para que possamos ver física ou 
espiritualmente, precisamos de luz para poder ver. "E 
aconteceu naquela época em que Eli foi deitado em seu lugar e 
seus olhos começaram a escurecer". Fisicamente, ele não está 
vendo tão bem quanto antes, mas acho que o autor aqui está 
dizendo: "Sim, ele tem déficits físicos de visão, mas estes são 
reflexos dos déficits espirituais muito mais importantes que ele 
tem". "E antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo 
do Senhor". Mais uma vez, quero que você pense, não pense 
em termos de idéias modernas de você acender uma luz e a luz 
é brilhante e você pode ver tudo e não há sombras. Quero que 
você imagine aqui, esta é uma vela e as velas transmitem luz, 
mas é um tipo de luz cintilante. Ainda há escuridão lá e ela 
perfura a escuridão, mas não se livra da escuridão. 

Dr. Gaye Strathearn:  31:59  Então esta idéia de luz no templo, ela se apagou, agora é noite, 
então não há luz no templo do Senhor onde estava o arco de 
Deus e Samuel foi colocado para dormir, novamente, escuridão. 
"E o Senhor chamou a Samuel", e eu quero parar aqui e dizer 
que o nome Samuel significa que Deus ouve. Acho que Hannah 
fez isso porque esta criança foi porque Deus ouve. Mas neste 
capítulo, vemos Samuel como alguém que ouve Deus, o que eu 
acho que é muito, muito importante de se ver. "O Senhor 
chamou Samuel e ele respondeu e disse: Aqui estou eu". A 
palavra é hineni. Isto é simplesmente, sim. Mas também em 
outros lugares nas escrituras tem este sentido de sim com uma 
intensidade que estou disposto a ouvir. Penso que se 
pensarmos em termos de Moisés onde Jesus vai dizer a Deus: 
"Eis-me aqui". Certamente, quando Isaías é chamado a ser 
profeta de Deus, ele usa esta palavra hineni. 

Dr. Gaye Strathearn:  33:08  Este é o sentido aqui que, mesmo quando criança, Samuel está 
disposto a ouvir, mas não entendeu. Ele ainda não teve 
experiências com Deus, e Eli é quem está encarregado de ajudá-
lo a ver, ouvir e reconhecer o que eu acho que é alguma ironia. 
Você conhece a história, ele corre para Eli e diz: "Aqui estou eu, 
pois você me chamou". Eli disse: "Não te chamei para voltar a 
dormir". Ele disse: "Está bem", e ele volta para a cama. O 
Senhor chamou novamente, Samuel, e Samuel pulou 
novamente e foi até Eli e disse: "Aqui estou eu, tu me 
chamaste". Ele disse: "Não, eu não liguei. Volte para a cama". 
Samuel ainda não conhecia o Senhor, nem a palavra do Senhor 
ainda lhe foi revelada. Ele é jovem, ele está aprendendo. "E o 
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Senhor chamou uma terceira vez". E ele se levantou e foi ter 
com Eli e disse: "Aqui estou eu". Agora, Eli, cuja dimenssão 
espiritual e física reconhece o que está acontecendo aqui. 

Dr. Gaye Strathearn:  34:14  Ele é capaz de lhe dizer: "Vá deitar-se, e assim será". Se ele te 
chamar, que tu dirás, fala Senhor, porque teu servo ouve". 
Samuel foi e deitou-se em seu lugar e o Senhor veio e chamou, 
como em outros tempos, "Samuel, Samuel", então Samuel 
respondeu e disse: "Fala, porque teu servo ouve". "Agora, não é 
por acaso que isto está acontecendo no tabernáculo, o lugar 
onde quando Deus vem à terra, ele chicanes, ele habita. Não é a 
sua morada permanente. Ele habita no templo no céu, mas 
quando ele vem à terra, ele vem ao templo. Este é ele talvez 
entendendo que Samuel precisa mais do que Eli, embora Eli vá 
desempenhar um papel aqui, mas ele vem diretamente a 
Samuel para que ele possa ensiná-lo à medida que ele continua. 
O Senhor disse a Samuel: "Eis que farei em Israel uma coisa em 
que ambos os ouvidos de todos os que ouvem, ela formigue. 
Naquele dia, eu atuarei contra Eli". 

Dr. Gaye Strathearn:  35:22  Agora, novamente, Samuel é jovem, mas o Senhor pensa que 
ele é maduro o suficiente para tomar este julgamento, que ele 
está deixando Samuel saber sobre o julgamento contra Eli, 
"Todas as coisas que eu falei a respeito de sua casa quando eu 
começar, e eu também farei um fim, pois eu lhe disse que eu 
julgarei sua casa para sempre pela iniqüidade que ele sabe, 
porque seus filhos se fizeram infames e ele não os reprimiu", 
então aqui está a segunda razão pela qual este julgamento 
também é sobre Eli. "E por isso jurei sob a casa de Eli, que a 
iniqüidade da casa de Eli não será purgada com sacrifício nem 
oferta para sempre, e Samuel ficou deitado até que 
amanhecesse", tão leve, "e abriu as portas da casa do Senhor". 
Você pode imaginar que Samuel tinha medo de dizer a Eli este 
julgamento". Eu não gostaria de estar fazendo isso, 
especialmente uma criança pequena, mas Eli queria saber, e 
assim ele lhe disse. 

Dr. Gaye Strathearn:  36:18  Então recebemos o versículo 19, muito semelhante ao que 
Lucas diz sobre Jesus: "E Samuel cresceu e o Senhor estava com 
ele e não deixou cair por terra nenhuma de suas palavras, e 
todo Israel para Dan, até mesmo para Beersheba", então há 
termos geográficos para saber que estamos falando de todo 
Israel, não apenas de tribos de Israel, "sabia que Samuel foi 
estabelecido para ser um profeta do Senhor, e que o Senhor 
apareceu novamente em Shiloh". Acho que é apenas o Senhor 
voltou ao seu templo, não por causa de Eli e seus filhos, mas por 
causa desta jovem criança, Samuel. A luz voltou agora para 
Israel. O templo está agora funcionando novamente por causa 
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de Samuel. Uma das coisas que eu amo em Samuel é que, 
embora houvesse profetas antes de Samuel tanto no Terceiro 
Néfi como também em Atos, eles falam sobre o tempo dos 
profetas de Samuel. Samuel é identificado como o início da 
tradição profética em Israel. 

Hank Smith:  37:29  Sim, porque no Livro dos Juízes você não viu realmente esse 
tipo de pessoa, mas depois disso, vamos ver Elias e Elias e Isaías 
e essas figuras proféticas. Isto é ótimo, Gaye. Eu me sinto mal 
por Eli. Eu deveria? 

Dr. Gaye Strathearn:  37:43  Absolutamente, devemos. 

Hank Smith:  37:45  Sua resposta a Samuel é: "É o Senhor, deixe-o fazer o que lhe 
parece bom", no versículo 18 ele está dizendo: "Sim, estou 
ciente". Eu sei". Estou feliz que não há problema em sentir-se 
mal por Eli aqui, Gaye. 

Dr. Gaye Strathearn:  37:58  Bem, temos que fazê-lo, porque há muitas vezes que o Senhor 
nos chamará para prestar contas das coisas que não fizemos tão 
bem. 

Hank Smith:  38:08  É importante que o Senhor tenha limites. Eu posso ouvir alguém 
lendo isto, estando desconfortável com o que Samuel está 
dizendo sobre a casa de Eli, mas vai ser entre o Senhor e Eli. 

John Bytheway:  38:19  Certo, porque eu acho que nos sentimos mal por Lehi. Sentimos 
pena de Nephi quando eu não conseguia manter a família 
unida, quando ele está louco com seus irmãos. Como falamos 
ali, Eli parece ser cúmplice até certo ponto no final do versículo 
13: "Ele não os conteve". Será que ele nem sequer tentou? Não 
sabemos, mas todos nós temos que tentar cuidar de nossa 
própria casa e estamos todos fazendo o melhor que podemos. 

Hank Smith:  38:41  Eu realmente gosto muito de como isto é complicado e confuso 
e pouco claro. 

Dr. Gaye Strathearn:  38:47  Porque a vida é assim. 

Hank Smith:  38:49  Sim, porque como pai, você está dizendo: "Bem, como eu 
contive? 

John Bytheway:  38:52  Eu sei, sim. 

Hank Smith:  38:53  O que eu devo fazer? 

John Bytheway:  38:54  Não faça isso. 
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Hank Smith:  38:56  Isso é entre você e o Senhor. Você tem que ir até ele. Talvez 
pareça que Eli, não foi ao Senhor, que ele olhou para o outro 
lado, não perguntou ao Senhor o que ele deveria fazer. Quem 
sabe? Isso é coisa complicada. Isso é confuso. 

Dr. Gaye Strathearn:  39:10  Acho que o mais importante que volto a assumir é o papel que 
Hannah desempenha aqui na criação de alguém como Samuel 
que é colocado em um ambiente, que deveria ter sido muito 
melhor do que é, mas mesmo assim ele é capaz de prosperar. 
Pergunto-me quanto da fé de Hannah foi impactada, embora 
ela só tenha tido Samuel por alguns anos, mas quanto da fé 
dessa mãe impactou esse jovem e o ajudou a ser receptivo? Ele 
certamente precisava de alguma ajuda, mas para ser receptivo 
às coisas de Deus, e depois passou sua vida a serviço de seu 
povo e de seu Deus. 

Dr. Gaye Strathearn:  40:02  Se nos apressarmos demais para Samuel, acho que nos escapou 
algo muito, muito poderoso. Há muitas mulheres na igreja que 
simplesmente não se vêem nas escrituras, mas elas devem 
absolutamente se ver em Hannah e sua fé e sua determinação 
em contribuir. Há algo lá para qualquer um que seria um 
discípulo aprender com Hannah e com suas experiências 
enquanto cada um de nós tenta lidar com as coisas que a vida 
nos lança também. Eu amo esta história e amo o impacto e 
como a vemos jogada na fé crescente deste jovem profeta que 
traz Deus de volta a Israel. 

Hank Smith:  40:46  Isso é ótimo. Isso é ótimo. Isto tem sido simplesmente 
fantástico. Tenho anotações através do Livro de Rute e através 
destes três primeiros capítulos de Samuel que acabaram de 
mudar estes capítulos para mim para sempre. John, tenho 
certeza de que você sente o mesmo. Antes de deixá-lo ir, acho 
que nossos ouvintes estariam interessados em sua jornada para 
se tornar um estudioso da Bíblia e também um santo fiel dos 
últimos dias. Como foi essa jornada para você, e também como 
um pouco imigrante também? 

Dr. Gaye Strathearn:  41:15  Isso mesmo. 

Hank Smith:  41:15  Certo? Nascido na Austrália, e ainda aqui nos Estados Unidos há 
quê? 30 anos. 

Dr. Gaye Strathearn:  41:22  Sim. Já faz um bom tempo. 

Hank Smith:  41:23  Diga-nos que toda essa jornada. 
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Dr. Gaye Strathearn:  41:25  Sim. É uma viagem interessante até para mim. Às vezes eu 
tenho que me beliscar e dizer: "Isto está realmente 
acontecendo?" Acho que tenho que voltar uma maneira de 
responder a isso. Eu cresci em um ramo muito, muito pequeno 
da igreja na Austrália, em um lugar chamado Redcliffe e, desde 
cedo, era um ramo dependente. Minha mãe e minha avó 
haviam ingressado na igreja em 1958, quando quero dizer 
pequena, quero dizer, pequena. Elas me proporcionaram um 
legado espiritual realmente importante. Esta era uma época em 
que ainda se tinha orçamentos na igreja. Eu cresci com minha 
mãe e minha avó costurando e cozinhando o mês inteiro para 
ter uma loja para que pudéssemos levantar dinheiro para que 
pudéssemos pagar o aluguel do salão de escoteiros onde nos 
encontramos, esse tipo de coisas. Quando construímos uma 
capela, minha mãe e minha avó estavam lá fora com picaretas e 
pás, cavando as trincheiras. É isso que tenho em mente, mas 
este pequeno ramo tem algumas dificuldades, mas algumas 
verdadeiras vantagens. Uma delas era, eu tinha um amigo aos 
11 anos, a quem foi dada uma combinação tripla missionária 
para seu aniversário. 

Dr. Gaye Strathearn:  42:35  Éramos muito próximos e, portanto, tudo o que ele fez, eu 
queria fazer. Então decidi que se ele tem esta combinação tripla 
missionária, eu também queria uma. Achei que era um desejo 
justo, então fui até minha mãe e disse: "Mãe, eu quero uma 
combinação tripla", e ela disse: "Não". Eu disse um pouco: 
"Espere um pouco. Isto é uma coisa boa". Ela disse: "Nós temos 
muitas escrituras por aí. Vá pegar uma delas". Bem, ela não 
entendeu que eu não estava falando de ninguém. Eu queria um 
missionário com as abas do polegar e o papel muito bom e 
todas essas coisas. Eu continuava perguntando a ela e ela 
continuava me rejeitando, e assim, eventualmente, tive que 
mudar minha abordagem e fui até ela e me lembro de dizer: 
"Certo, mãe, então se eu guardar este dinheiro para mim, posso 
conseguir um?". Então ela disse: "Sim". Agora, em 
retrospectiva, olhando para trás, meu pai estava desempregado 
naquela época por um longo período de tempo, e tenho certeza 
de que isso tornou as coisas muito, muito apertadas para ela de 
uma forma que eu não estava ciente quando era criança. 

Dr. Gaye Strathearn:  43:33  Mas eu me lembro do dia que tive que economizar. Lembro-me 
que foram 12 dólares que eu eventualmente economizei. E 
lembro-me de viajar para Brisbane a cerca de uma hora de 
distância. A mãe nos levou para que eu pudesse ir e comprar 
esta escritura. Trouxe-a para casa, e porque acho que foi muito 
bom ter que pagar por ela eu mesmo, porque a valorizei. 
Cheguei em casa e passei horas desmarcando as páginas e esse 
tipo de coisas. Então, um dia, eu estava em casa de minha irmã 
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e vi as escrituras missionárias de meu cunhado, e pensei: "Ah". 
Passei o dedo nelas. E vi que ele codificaria tudo por cores. 
Amarelo significava Godhead, vermelho significava restauração, 
roxo significava ressurreição, todo esse tipo de coisas. Decidi 
que se eu tenho escrituras missionárias, eu deveria marcá-las 
como escrituras missionárias. Isto me iniciou em uma jornada 
que eu nunca poderia ter compreendido, porque passei por 
aquela combinação tripla e marquei tudo o que meu cunhado 
havia colocado ali. No processo, eu digo: "Ah, essa é uma 
escritura legal". Oh". Eu tinha 11 anos. Eu sei que sou um pouco 
estranho. Eu sei disso, mas esse foi meu começo. 

Dr. Gaye Strathearn:  44:42  Depois de terminar com minha combinação tripla, fui até a mãe 
e disse: "Eu quero uma Bíblia". Bem, desta vez ela não disse 
não, porque ela viu como eu estava investido nisto. Então, no 
Natal daquele ano eu recebi uma Bíblia, e fui e fiz exatamente 
as mesmas coisas. As escrituras se abriram para mim mesmo 
quando eu tinha 11 anos de idade, o que eu nunca consideraria. 
Isso me iniciou nesta jornada de simplesmente amar ler tudo o 
que eu podia obter sobre a igreja ou as escrituras. Eu até tentei 
me inscrever quando era um pouco mais velho para as aulas de 
hebraico, mas elas nunca foram carregadas, então isso é uma 
coisa que era realmente importante. A segunda coisa, este 
pequeno ramo que tem sido realmente útil para mim é porque 
era tão pequeno quando você se formou no primário, você 
recebeu seu primeiro chamado. Foi exatamente assim que 
aconteceu. Você recebe seu, "Aqui está seu certificado de 
primário. Ah, a propósito, estamos te chamando para ser o 
corista da escola dominical júnior ou algo assim. Isso não foi 
nada por minha causa, foi apenas por causa das grandes 
necessidades. 

Dr. Gaye Strathearn:  45:46  Quando eu tinha 16 anos, eu era o coordenador da escola 
dominical júnior, e você sabe que aprende mais quando está 
ensinando do que o contrário. Quando eu tinha 17 anos, fui 
chamado para ser o professor da doutrina do evangelho para 
jovens adultos. Novamente, não é por minha causa, mas o que 
estou dizendo é que todas essas coisas me colocam em um 
lugar onde eu estava aprendendo e estudando e coisas assim. 
Parecia por anos, foi assim que aconteceu. Portanto, nunca fui 
chamada na Young Women's até que vim para cá e tinha 45 
anos, foi meu primeiro chamado para a Young Women's, mas 
eu estava sempre ensinando, instituto de ensino. Eu me mudei 
e fui até lá, eu estava em pequenas filiais em Townsville, e por 
isso fui chamada como professora do instituto. Tivemos lá 
apenas três jovens adultas, mas foi o que fizemos. Eu estudei 
como fisioterapeuta. Uma das coisas sobre os fisioterapeutas 
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australianos é que eles muitas vezes decolam e voltam para o 
mundo inteiro de mochila. 

Dr. Gaye Strathearn:  46:45  Fui a um hospital em Townsville e todos parecem ter acabado 
de voltar disso, e assim a cada almoço eles estão falando sobre 
suas experiências na Índia e todas essas coisas. Naquela época, 
um amigo meu me escreveu e disse: "Estou pensando em fazer 
mochila". Você quer vir"? Eu pensei: "Está bem". Então 
decolamos e passamos seis meses viajando, mas o primeiro 
lugar que queríamos ir era Israel. Eu queria ir a Israel. Eu não 
tinha experiência nesse ponto, mas fomos para lá. Então 
tínhamos um "Vamos para a Europa", de uma mão e uma Bíblia 
na outra e vamos ver o que podemos encontrar. Isso mudou 
para sempre a maneira como eu lia as Escrituras, porque há 
uma santidade de lugar, e eu senti isso. Eu nunca tive um guia 
ou algo parecido, só estava conosco com as escrituras. Bem, eu 
tive uma experiência tão boa lá, e então voltei para casa e 
estava trabalhando em um novo hospital, e Elder Faust veio à 
nossa conferência de estaca. 

Dr. Gaye Strathearn:  47:46  Pouco antes de começar sua palestra, ele diz: "O Centro de 
Jerusalém está prestes a se abrir", e ele diz, especificamente: 
"Isto não é só para estudantes da BYU". Ele diz: "Qualquer uma 
de vocês, jovens que queira ir, deve ir". Quando ele disse que eu 
tinha formigueiros para cima e para baixo na espinha, e eu 
cingia meus lombos e eu realmente subi e falei com ele depois. 
Eu nunca faço isso. Eu nunca subi e falei com as autoridades 
gerais, mas eu fiz com ele. Ele disse: "Ah, está bem. Então você 
chama esta pessoa, da, da, da, da". Então, dentro de cerca de 
três meses, eu estava em Jerusalém, vindo da Austrália, e isto 
foi quando o Jerusalem Center estava apenas abrindo em 1987. 
Não eram os locais porque eu tinha visto os locais. Mas eu tinha 
professores que conheciam as escrituras. Steven Ricks era um 
deles e ele os conhecia por dentro e por fora, e eu costumava 
sentar-me ali tão maravilhado com seu conhecimento e como 
seu conhecimento da língua e da cultura e do contexto, e eu era 
apenas, "Oh," eu era como se estivesse sentado embaixo desta 
cachoeira, e ela estava apenas chovendo sobre mim. 

Dr. Gaye Strathearn:  48:53  Eu estou dizendo: "Oh, eu amo isso. Mas eu não posso aceitar 
tudo isso". Essa foi uma experiência que mudou tanto a minha 
vida que voltei para casa, fui para minha missão e depois voltei 
e pensei: "Eu quero mais disto". Vim para a BYU e consegui meu 
segundo grau em Estudos do Oriente Próximo, e estava fazendo 
isso apenas por diversão. Eu tinha uma carreira para a qual 
poderia voltar, mas terminei outro bacharelado e eles disseram: 
"Bem, por que você não faz um mestrado?". Eu pensei: "Está 
bem" e fiz isso. Quando comecei a fazer isso, entrei no 
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departamento de religião, Steven Robinson, para ver se eu 
poderia dar algumas aulas, e ele deu, e o resto é história. Eles 
me mandaram para Claremont. Eles não me deixaram ficar na 
BYU, que é o que eu gostaria de ter feito. Eu pensei: "Oh, como 
vou pagar por isto? Sou um estrangeiro. Eu não tenho acesso a 
todos os empréstimos. Isto não é barato". Eu o fiz com muita 
esperança e fé. 

Dr. Gaye Strathearn:  49:49  Cheguei lá e pensei que tinha pulado para o fundo e não sabia 
nadar, porque todos vinham estudando estas coisas há anos. As 
coisas que aprendi em Claremont foram, o que foi muito 
baseado em textos, são as perguntas que os estudiosos fazem 
aos textos. Elas são diferentes das perguntas que às vezes 
fazemos na igreja, e eu descobri que com minha formação na 
igreja, respondi às perguntas de forma diferente do que meus 
colegas de Claremont fizeram por causa da restauração. Mas 
descobri que as perguntas eram realmente, realmente 
intrigantes para mim, um daqueles lugares, novamente, onde 
isso mudou a maneira como eu pensava, lia e estudava as 
escrituras. Desde então, eu amo as escrituras. Eu amo o Antigo 
Testamento. Este é um dos meus livros favoritos. Sou uma 
pessoa que pensa que o contexto é realmente, realmente 
importante, não apenas uma coisa agradável, mas é 
fundamental para nós podermos até mesmo fazer as conexões 
de como isto se aplica em nossa vida. Eu faço isso, algumas 
habilidades que aprendi lá foram muito, muito importantes 
para o meu estudo, as escrituras, e sentir o espírito me 
abençoar para ver de maneiras que eu nunca tinha visto antes. 
Eu realmente acredito que o espírito vem para os buscadores, 
não para os passivos, então tenho que estar procurando 
perguntas e lendo-as para que o espírito possa me ensinar e me 
direcionar. 

Hank Smith:  51:19  Sim. Imagino uma pequena menina de 11 anos, em um pequeno 
galho com sua combinação tripla e no que isso se transformou, 
foi espetacular. 

Dr. Gaye Strathearn:  51:30  Você pode ver porque eu me belisco de vez em quando, certo? 

John Bytheway:  51:33  Traz-nos um círculo completo sobre uma vida inesperada, 
porque essa é uma bela história. Eu nunca ouvi isso sobre você, 
e eu amo isso. Eu quero que cada criança de 11 anos ouça essa 
história. 

Hank Smith:  51:45  Isso é simplesmente fantástico. Queremos agradecer ao Dr. 
Gaye Strathearn por estar conosco hoje. Uau. Uau. Uau. Gaye, 
você acabou de abençoar ricamente John e eu e todos os 
nossos ouvintes. Obrigado por estar aqui. 
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Dr. Gaye Strathearn:  51:59  Obrigado por me receber. 

Hank Smith:  51:59  Esperamos vê-lo novamente. 

John Bytheway:  52:01  Queremos agradecer a nossos produtores executivos, Steve e 
Shannon Sorensen e nossos patrocinadores, David e Verla 
Sorensen. Esperamos que todos vocês voltem na próxima 
semana para mais um episódio de followHIM. 
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Hank Smith:  00:05  Olá, meus amigos. Bem-vindos a seguirHIM Favoritos. Meu 
nome é Hank Smith. Estou aqui com o incrível John Bytheway. 
Olá, John Bytheway. 

John Bytheway:  00:13  Oi, Hank. 

Hank Smith:  00:14  Se você tem acompanhadoHIM Favoritos este ano, estamos 
pegando uma única pergunta de cada semana de aula e falando 
sobre isso. 

Hank Smith:  00:20  Esta lição está no Livro de Rute e nos três primeiros capítulos de 
1 Samuel. Estamos pegando nossa pergunta de 1 Samuel 3, na 
qual Samuel ouve a voz do Senhor, mas não sabe que é a voz do 
Senhor. Ele acha que Eli o está chamando. E então ele vai até 
Eli: "O que você queria?". E Eli diz: "Não sou eu". Volte para a 
cama". Isto acontece algumas vezes até que Samuel finalmente 
percebe: "Oh, espere, essa é a voz do Senhor". 

Hank Smith:  00:48  Uma pergunta comum que recebo é: "Como posso dizer a 
diferença? Como sei se é o Espírito, a voz do Senhor, ou apenas 
meus próprios pensamentos"? Então, eu acho que este é um 
bom momento para trazer isto à tona, John. Como você ajudaria 
alguém a dizer: "Como faço distinção entre o Espírito Santo e 
minha própria voz"? 

John Bytheway:  01:06  Uma pergunta tão boa. Lembro-me de ouvir David O. McKay, 
alguém dizer que a consciência fala através de nossa própria 
voz, ou soa como nossa própria voz. Às vezes, quando o Espírito 
Santo ou nossa consciência fala conosco, está em nossa voz. Eu 
acho que uma das maneiras realmente úteis é, você sabe disso, 
Hank, no Livro de Mórmon, o que é, Moroni 7, "Isso o leva a 
fazer o bem? Leva-te a acreditar em Cristo?". 

John Bytheway:  01:28  Às vezes, se você não tem certeza, o que está lhe pedindo para 
fazer? Está lhe pedindo para fazer algo de bom que fortaleça 
sua fé em Cristo? E então você pode saber com um 
conhecimento perfeito que é de Deus se ele está lhe pedindo 
para fazer algo bom. Isso é coerente com o que você sabe sobre 
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o evangelho. Então, isso ajuda. Eu adoro, se os adolescentes 
estão fazendo a pergunta, que ali mesmo seja fantástico. 

Hank Smith:  01:49  Só o fato de você estar fazendo a pergunta significa que você 
está no caminho certo e vai chegar lá. É algo que você aprende 
com o tempo. É muito mais uma coisa de linha sobre linha. 
Lembro-me de Elder Packer dizer que ele ouvia como apóstolo 
exatamente a mesma voz que ouvia quando era diácono. Ele 
disse: "Mas o sinal está muito mais claro agora". É a mesma voz. 
Você está apenas aprendendo a se sintonizar. Muitos de nossos 
ouvintes nunca usaram um rádio onde realmente tivessem que 
sintonizá-lo, mas o que você vai encontrar na vida é que você 
está apenas sintonizando aquele rádio para ter aquele sinal 
ainda mais claro. 

Hank Smith:  02:24  John, uma das minhas descrições favoritas da influência do 
Espírito Santo está em Doutrina e Convênios 11:12, 13. Você 
sempre pode se lembrar, 11:12, 13, onde o Senhor diz: "Confiai 
naquele Espírito que leva a fazer o bem, a fazer justamente", ou 
seja, para ser honesto. "Ser humilde e julgar com justiça". Ele 
diz: "Este é o meu Espírito". 

Hank Smith:  02:47  Então, se você está sentindo que quer fazer o bem, quer ser 
honesto, precisa ser humilde, e não está julgando as pessoas, 
talvez esteja fazendo julgamentos sobre situações, mas não está 
julgando os outros, ele diz: "Este é o meu espírito". Você pode 
saber de fato, esse é o meu Espírito". E então ele prossegue em 
13 para dizer: "Eu lhe transmitirei meu Espírito, que iluminará 
sua mente", de modo que esta idéia de alertas, esta idéia de 
iluminar sua mente, algo vem à minha cabeça e uau, eu nunca 
havia pensado nisso antes. Isso geralmente não é algo que eu 
pensaria em fazer. E ele diz: "O que irá encher sua alma de 
alegria". Por isso, presumo que o que o Espírito Santo está me 
dizendo aqui, está me fazendo sentir bem. Está me animando. 
Está me fazendo sentir edificado por dentro e encorajado. 

Hank Smith:  03:30  Isso é parte do que estamos aprendendo aqui em 1 Samuel 3, 
quando o Senhor diz, "Samuel", e ele diz, "Estou pronto". Eu 
estou pronto". É aprender a distinguir esse sentimento. Não 
apenas uma voz, mas aquele sentimento de, oh, isto é 
realmente como você disse, John me incitando a fazer algo de 
bom. 

John Bytheway:  03:46  Eu amo isso 11:12, 13. E vai com Moroni 7. Com muita 
freqüência, podemos pensar demais e pensar que tenho que ter 
este sentimento de ardor ou algo assim. Bem, isso acontece às 
vezes com algumas pessoas. Não acontece com todo mundo. É 
tão simples ser capaz de fazer o que você está dizendo. É pedir-
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me para fazer coisas boas? Para fazer coisas corretas? Então 
você pode saber, Hey, isso foi uma boa influência. Foi um bom 
impulso que eu acabei de ter. Foi um bom impulso, podemos 
dizer. Cresceremos em nosso entendimento de como obter 
essas mensagens. 

John Bytheway:  04:15  Gosto apenas do que Samuel disse: "Fale. O teu servo ouve". 
Isso é tão bom. É como se eu estivesse pronto. O que você 
quer? 

Hank Smith:  04:22  Lembre-se no Livro de Mórmon, quem é que chama mórmon 
quando criança. Ele diz: "Você é rápido para observar". 

John Bytheway:  04:28  Ammaron. 

Hank Smith:  04:29  Ammaron. Você é rápido para observar esta idéia de, hey, eu 
posso ver que quando você recebe um aviso, você vai. Você age. 
Você é obediente. Você é rápido para ser obediente. Se é uma 
coisa boa, John, eu sinto que... Ei, siga em frente. Avançar. É o 
Senhor? Ou isso sou eu? Ei, se é uma coisa boa, avance. Se você 
está tentando fazer o que é certo. Você está tentando cumprir 
os mandamentos. Você está lendo e orando e realmente 
tentando fazer do Senhor a prioridade número um em sua vida, 
não se preocupe muito com, oh, esse sou eu? Ou isto é o 
Senhor? Quando você está tentando unir sua vontade à dele, 
essas vozes podem se tornar uma e a mesma, às vezes. 

John Bytheway:  05:07  Bem, eu acho que isso faz parte do teste da vida é o Senhor 
dizer: "Eu me pergunto o que eles farão se eu não enviar uma 
mensagem", e é por isso que nós escolhemos o direito. Não 
precisamos ser sempre compelidos ou solicitados. Nós 
escolhemos o direito porque sabemos o que é certo. 

John Bytheway:  05:20  Às vezes me pergunto se o Senhor nos testa dessa maneira. O 
que eles farão quando eu não os provocar? Espero que 
tenhamos um testemunho suficiente para dizer: "Estou fazendo 
a coisa certa". 

Hank Smith:  05:28  Sim. Vou fazer o bem aqui. O que diz o Senhor? Sim. Não quero 
ter que comandá-lo em todas as coisas. 

John Bytheway:  05:33  O servo preguiçoso é obrigado em todas as coisas. 

Hank Smith:  05:36  Sim. Eu quero que você faça muitas coisas de sua livre vontade 
e faça passar muita retidão, 
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John Bytheway:  05:41  Rei Benjamin. Não posso dizer-lhe todas as maneiras de pecar, 
mas isto eu posso dizer-lhe. Cuidado consigo mesmo, com seus 
pensamentos e suas ações. Permanecei nesse caminho do 
pacto. Às vezes, você será solicitado a fazê-lo, mas mesmo que 
não o faça, você sabe qual é o caminho do pacto. Você sabe 
como se manter nesse caminho. Isso é o que o Presidente 
Nelson pode nos lembrar, permanecer no caminho do pacto. 

Hank Smith:  06:00  Enquanto você avança, fazendo o que John acabou de dizer, 
apenas permanecendo nesse caminho do pacto, você será 
capaz de dar a volta um dia e olhar para trás e Eli, o sumo 
sacerdote diz a Samuel, ele diz: "É o Senhor". Deixe-o fazer o 
que parece bom com ele". Assim, você verá que você estava 
sendo dirigido muito mais do que pensava. 

Hank Smith:  06:19  Eu notei isso em minha vida, John. Aqui estou tentando tomar 
boas decisões, tentando permanecer no caminho do pacto e 
olho para trás e posso ir: "Oh uau. Olhe para todas essas coisas 
que caíram no lugar". Quando talvez eu não estivesse 
pensando: "Oh, isso é um estímulo". Isso é um alerta. Isso é um 
alerta". Só estou tentando fazer o meu melhor e as portas e 
portas e oportunidades estavam se abrindo para mim. E você 
olha para trás e diz: "Oh, uau. Era o Senhor e ele está fazendo 
isso como lhe parece bom". Diz que Samuel cresceu e que o 
Senhor estava com ele. Eu acho que você também pode confiar 
nisso. O Senhor vai estar com você. 

John Bytheway:  06:52  Ele o guiará às vezes, mesmo quando você não sentir, se você 
estiver se esforçando para estar no caminho do pacto. Eu amo 
isso porque sou eu também. Eu olho para trás. Uau. Eu estava 
sendo ajudado na época. Naquela época eu nem percebi, mas 
essa foi uma decisão melhor do que eu pensava e acho que foi 
porque o Senhor me ajudou lá e eu nem percebi. 

Hank Smith:  07:09  Acho que foi Elder Bednar quem disse: "Você pode aprender 
dos tempos em que sente o espírito, mas também pode 
aprender daqueles tempos em que não sente o espírito, porque 
a promessa do sacramento é que eles sempre terão seu espírito 
para estar com eles". Portanto, a coisa rara deve ser quando 
não sinto que quero fazer o bem, quando não sinto vontade de 
ser honesto, quando não sinto vontade de julgar corretamente 
e estou tendo esses momentos e o espírito se retirou, posso 
aprender com uau, como isso se sente. 

John Bytheway:  07:37  Eu posso aprender ouvindo os grandes e espaçosos e dando-
lhes atenção para lembrar Elder Bednar dizendo: "Não lhes 
demos atenção". Certo? Eu sei que isso parece diferente e sei 
que sim. 
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Hank Smith:  07:48  Aquele buraco frio. Você pode dizer para si mesmo: "Uau. Posso 
não saber exatamente como é o Espírito Santo, mas sei como é 
quando ele se vai". Vou me manter afastado dessas situações. 

Hank Smith:  07:59  Junte-se a nós na semana que vem para mais um HIM Favoritos. 
Venha se juntar a nós para nosso podcast completo. Estamos 
conversando com o Dr. Gaye Strathearn sobre estes capítulos e 
eu acho que você vai amá-la. Ela é apenas uma estudiosa 
maravilhosa e brilhante e tem um excelente sotaque. Venha 
conferir. 

John Bytheway:  08:13  Sim. Tenho que ouvi-lo. 

Hank Smith:  08:14  Junte-se a nós na semana que vem para mais um favoritoHIM. 
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