
"O Teu Reino Será Estabelecido para Sempre" 

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 nossa força espiritual depende das escolhas que fazemos hoje? O Dr. Michael Goodman explora a 
união de Israel e a queda de David. Aprendemos sobre a humildade e a importância da dependência do 
Senhor. 

Parte 2: 

O Dr. Goodman volta e discute o dom da sexualidade humana dentro dos limites que o Senhor 
estabeleceu, e o reinado e queda do Rei Salomão, o dom da sabedoria e o poder de permanecer no 
caminho do pacto. 
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Códigos de tempo: 
 
Parte 1  
   

● 00:00 Parte 1-Dr. Michael Goodman 
● 00:57 Introdução do Dr. Michael Goodman 
● 04:52 O que é um Redactor? 
● 06:15 Diferenças culturais com David e Salomão 
● 08:15 David expandiu Israel unido 
● 11:40 Davi faz de Jerusalém a capital 
● 14:50 Previsão dos problemas de David 
● 18:42 Não definir as pessoas por seus piores momentos 
● 20:32 David pergunta ao Senhor a respeito da luta contra os filisteus 
● 25:35 As relações nos definem  
● 28:54 Uzzah firma a Arca do Convênio 
● 36:11 Dr. Goodman compartilha uma história pessoal 
● 39:57 Davi traz a Arca para Jerusalém e dança antes dela 
● 43:48 Lições de David e Micha 
● 49:02 David não está autorizado a construir o templo 
● 52:18 O Dr. Goodman compartilha sua experiência na tomada de decisões difíceis 
● 57:33 Lembre-se de quem você é 
● 1:03:13 Fim da Parte 1-Dr. Michael Goodman 

 
 

 
Parte 2 
 

● 00:00 Parte II- Dr. Michael Goodman 
● 00:07 David não liderou a batalha 
● 02:10 O Dr. Goodman compartilha uma história sobre os conselhos que deu aos missionários 
● 04:54 David perguntou depois de Betsabá 
● 06:56 Uriah, o hitita 
● 11:09 Deixando seu bastião 
● 15:13 "Você não pode acariciar uma cascavel". 
● 18:01 O Plano de Salvação depende da sexualidade humana 
● 22:04 David e domínio iníquo 
● 26:53 Estudos sobre sexo pré-matrimonial e imoralidade  
● 29:51 Nathan compartilha uma parábola  
● 33:48 A trajetória da vida de David após a morte de Uriah 
● 38:47 David será perdoado 
● 40:35 O reinado de Salomão começa 
● 42:51 Previsão das dificuldades de Salomão 
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● 50:30 Deus honra a agência e a sabedoria de Salomão 
● 53:40 Dedicação do templo 
● 59:04 Sete pedidos na oração dedicatória 
● 01:03:20 A queda de Salomão 
● 01:07:01 O poder da agência 
● 01:11:10 Dr. Goodman compartilha como se manter ligado a Deus em nossos relacionamentos 
● 01:21:32 Fim da Parte II-Dr. Michael Goodman 
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Informações biográficas: 
 

 
 
Michael A. Goodman é o diretor de publicações associado do RSC. Ele trabalha para o Sistema 

Educacional da Igreja desde 1989 e foi o gerente do Currículo do CES College antes de entrar 

para o Departamento de História e Doutrina da Igreja em 2007. Ele é bacharel em jornalismo 

com relações públicas, mestrado em tecnologia da informação e doutorado em casamento, 

família e desenvolvimento humano. Ele é um coinvestigador do projeto de pesquisa longitudinal 

Fundamentos da Família de Desenvolvimento da Juventude. Sua pesquisa se concentra no 

desenvolvimento da fé adolescente e familiar e nos resultados da saúde mental, com ênfase 

especial no suicídio. Ele é casado com Tiina Anita Goodman, de Lahti, Finlândia, desde 1985.  

Cursos Ensinados: A Família Eterna, Preparação Missionária, Os Profetas Vivos e Doutrina e 

Convênios; Livro de Mórmon, Novo Testamento, Antigo Testamento e Pérola de Grande Valor  

Áreas de Pesquisa: Casamento e Família / Doutrina SUD / Trabalho Missionário e a Igreja 

Internacional / Desenvolvimento de Adolescentes / Suicidalidade com ênfase especial nos 

adolescentes LGBTQ. 
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Aviso de Uso Justo: 

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

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

John Bytheway:  00:00:09  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:  00:00:19  Olá a todos. Bem-vindos a mais um episódio de "Follow Him". 
Meu nome é Hank Smith. Estou aqui com meu co-apresentador 
real, John Bytheway. Bem-vindo, John Bytheway. 

John Bytheway:  00:00:28  Obrigado por essa recepção real. 

Hank Smith:  00:00:31  Sim, você é realeza para mim, eu lhe direi isso. Agora, a razão 
pela qual eu falo nisso, John é porque hoje vamos discutir os 
reis de Israel, mais alguns reis. Já estudamos um antes, mas 
vamos continuar com isso. Uma das mentes mais brilhantes da 
BYU e uma das minhas pessoas favoritas está conosco hoje. 
Você pode compartilhar com nosso público que está se 
juntando a nós? 

John Bytheway:  00:00:57  Sim. Estou entusiasmado, pois li esta biografia esta manhã para 
ter o Dr. Michael A. Goodman conosco. Ele é o Diretor de 
Publicações Associadas do Centro de Estudos Religiosos. Ele tem 
trabalhado para o sistema educacional da igreja desde 1989. Foi 
o gerente do currículo da faculdade CES antes de entrar para o 
Departamento de História e Doutrina da Igreja em 2007. Ele é 
bacharel em jornalismo e relações públicas. Ele tem mestrado 
em tecnologia da informação e doutorado em casamento, 
família e desenvolvimento humano. 
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John Bytheway:  00:01:29  Agora, aqui é onde eu fiquei realmente entusiasmado. Ele é um 
co-investigador sobre as Fundações Familiares do 
Desenvolvimento da Juventude, projeto de pesquisa 
Longitudinal. Seu foco de pesquisa é o desenvolvimento da fé 
na adolescência e na família. Ele é casado com Tiina Anita 
Goodman, de Lahti, Finlândia, desde 1985. Eles têm dois filhos e 
cinco netos. Tão animado em tê-lo aqui hoje. Estou ansioso para 
ouvi-lo. Quando você fala sobre desenvolvimento juvenil e 
desenvolvimento da fé juvenil, isso é muito interessante para 
mim. Portanto, obrigado por se juntar a nós hoje. 

Dr. Michael A. Goodman: 00:02:05  Você poderia dizer pela introdução que sou um macaco de 
muitos ofícios e um mestre de poucos. Acho que sou uma das 
poucas pessoas no corpo docente da BYU que realmente 
ensinou 10 cursos diferentes na BYU. 

John Bytheway:  00:02:16  Uau. 

Hank Smith:  00:02:18  Sim, isso definitivamente me espanta. John, fiquei 
entusiasmado em compartilhar Mike com nosso público. Mike e 
eu temos sido amigos por mais de uma década. Se você vir Mike 
nos corredores da BYU, você sabe o que vai ouvir. Você vai 
ouvir: "Topo da manhã". De onde veio isso, Mike, "Topo da 
manhã"? 

Dr. Michael A. Goodman: 00:02:34  Não faço a menor idéia, mas tem cerca de 30 anos de idade em 
minha vida. 

Hank Smith:  00:02:38  E Mike, eu não ouvi na biografia, mas você já serviu como 
presidente da missão. Não é verdade? 

Dr. Michael A. Goodman: 00:02:42  Correcto. Fui presidente de uma missão na Tailândia desde 
1997... 

Hank Smith:  00:02:47  Uau. 

Dr. Michael A. Goodman: 00:02:47  ... a 2000. Assim, comecei literalmente minha missão como 
presidente de missão há 25 anos. Comecei bastante jovem. Eu 
era um presidente de missão de 33 anos de idade. Isso assustou 
alguns dos pais de meus missionários porque eles tinham filhos 
mais velhos do que o presidente da missão de seus filhos. 

Hank Smith:  00:03:03  Sim, eu aposto. 

Dr. Michael A. Goodman: 00:03:05  Então eu entrei na igreja quando tinha 18 anos e estava 
andando pelas ruas de Bangkok aos 19. Servi lá e depois me 
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casei com o céu, e 13 anos depois voltei como presidente de 
missão. 

Hank Smith:  00:03:14  Inacreditável. Inacreditável, Mike. 

John Bytheway:  00:03:17  Sim. 33. 

Hank Smith:  00:03:18  Mike também é um sobrevivente do câncer. John, eu esqueci 
disso. 

Dr. Michael A. Goodman: 00:03:22  Quatro cancros. Eu sou um exagero. 

John Bytheway:  00:03:23  Whoa. 

Dr. Michael A. Goodman: 00:03:25  Meu primeiro diagnóstico foi há cerca de 14, 15 anos e foi um 
linfoma. E, sete anos depois, fui diagnosticado com leucemia. 
Eles se livraram do linfoma em teoria. E então essa leucemia, eu 
ainda tenho. É uma crônica, o que significa que não há cura 
neste momento. Mas tudo bem, meu trabalho é sobreviver a 
ela. Depois fui diagnosticado com um carcinoma. Cinco horas e 
meia de cirurgia depois, essa já se foi. E então, há 10 meses, fui 
diagnosticado com outro linfoma e acabei de terminar os 
tratamentos de radiação para isso. Se tudo está bem em Zion, 
estou de volta a um câncer. Portanto, estou de volta à minha 
leucemia e é meu trabalho permanecer saudável. 

Dr. Michael A. Goodman: 00:03:59  Perguntei ao meu médico, perguntei ao meu oncologista, disse: 
"Eu quero viver até os 80 anos". Quais são as minhas chances"? 
Ele era um velho doutor cowboy. Ele apenas olhou para mim e 
disse: "Não é bom". Sem sorriso, sem riso, "Nada bom". Ele 
disse: "Se nos basearmos na ciência de hoje, mas com base na 
ciência futura, quem sabe? É possível". E eu disse: "Bem, eu sou 
uma aberração da saúde. Eu trabalho como um louco. Eu como 
saudável. Isso também deve ajudar, certo?" E ele disse: "Não". 
Ele não era o portador de muitas boas notícias. Mas ele disse: 
"Chegará a hora e teremos que tratá-lo com muita dureza". E se 
você for forte o suficiente, você pode suportar os tratamentos". 
Meu trabalho é permanecer vivo enquanto eles tentam 
encontrar o tratamento, a cura para o meu câncer atual. 
Portanto, está tudo bem. Eu sou saudável. Sempre digo às 
pessoas que sou saudável como um cavalo e minha esposa 
sempre ri e diz: "Sim, um cavalo canceroso". 

Hank Smith:  00:04:48  Cavalo bonito e canceroso. 

Dr. Michael A. Goodman: 00:04:51  Eu sou bom. A vida é boa. 
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Hank Smith:  00:04:52  Mike, você já é uma inspiração. Esta semana estaremos em 2º 
Samuel e 1º Reis. Não é verdade? 

Dr. Michael A. Goodman: 00:04:59  Correto. 

Hank Smith:  00:04:59  Certo. Aonde você quer nos levar hoje? Temos um monte de 
ouvintes que estão prontos para estudar. 

Dr. Michael A. Goodman: 00:05:05  Maravilhoso. Talvez seja apenas sensato lembrar aos ouvintes o 
que eles provavelmente já sabem porque tenho certeza de que 
seus convidados passados já compartilharam isto. É importante 
lembrar que o que estamos estudando hoje, embora tenha 
ocorrido por volta de 1000 AC, a maioria dos estudiosos 
acredita que o que estamos lendo na verdade foi escrito entre 
605 e 550 AC. Portanto, estamos falando de uma diferenciação 
de 400 a 500 anos. E é por isso que muitas vezes nos referimos 
àqueles que estão escrevendo isto como redatores, o que não 
deveria ser um conceito estranho para os santos dos últimos 
dias, porque é exatamente isso que Mórmon e Moroni são. 

Dr. Michael A. Goodman: 00:05:39  Eles pegaram textos escritos e orais e os combinaram no que 
você e eu entendemos como o Livro de Mórmon. E assim o que 
estamos lendo hoje é a versão do redator do que aconteceu 
com David e Salomão. E isso é importante, vamos obter a 
inspiração que o Senhor deu ao redator, mas também vamos 
obter a compreensão do reator com base em seu contexto 
cultural atual. Compreensão que nos ajuda quando começamos 
a tentar interpretar e aplicar o que estamos lendo nas 
escrituras, especialmente porque alguns aspectos ficam 
nojentos e não se encaixam necessariamente em nossa 
compreensão moderna de como as coisas devem ser. 

Dr. Michael A. Goodman: 00:06:15  E depois a segunda coisa que, se eu pudesse, apenas para nos 
instalar, quando estamos estudando, especialmente o Antigo 
Testamento, a propósito, eu amo o Antigo Testamento. Dito 
isto, é importante lembrar que ele é datado. Ele é baseado em 
um contexto cultural diferente. Quando estamos estudando 
coisas, especialmente como hoje, vamos ver muito sobre 
moralidade e castidade e família e casamento. Vamos ver 
culturas e contextos que não necessariamente correspondem 
exatamente ao que você e eu entendemos e ao que 
pensaríamos. E então isso não é bom, mau ou feio, mas é crucial 
que compreendamos o que Deus revelou sobre cada um desses 
temas. 

Dr. Michael A. Goodman: 00:06:54  E isso não significa que pegamos nosso entendimento atual e o 
colocamos sobre o que David necessariamente entendeu ou 
Salomão entendeu, mas para que possamos tirar o que 
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precisamos da história, precisamos ter certeza de que estamos 
vendo como o Senhor realmente o revelou. E então começamos 
por dizer, o que isso significou para David? O que isso significou 
no contexto? O que significou para Betsabá? Como eles teriam 
vivenciado isto? Isso é importante, mas se o deixarmos lá, é 
muito difícil ganhar muito e depois pegar o que o Senhor quer 
que levemos e seguir em frente. 

Dr. Michael A. Goodman: 00:07:26  E assim temos que tirar daí e dizer: "O que é que o Senhor quer 
que aprendamos com isto? E para fazer isso, por exemplo, 
vamos ter que ver o casamento diferente do que David fez. A 
versão de David sobre o casamento e a versão de Salomão 
sobre o casamento como vamos ver, definitivamente às vezes 
diverge da nossa. E vai se tornar importante que 
compreendamos o que era cultural no entendimento de Davi e 
o que era evangelho ou o que era dirigido pelo Espírito. A 
mesma coisa para nós quando se trata de castidade nestas 
questões, vamos falar sobre isso. O que pode ter sido a norma 
cultural naquela época, 400 ou 500 anos no passado, estamos 
recebendo uma lição ensinada por redator e mantendo em 
contexto o que está tendo com base nas palavras dos profetas 
modernos. 

Hank Smith:  00:08:08  Incrível. Estas são duas habilidades absolutamente cruciais no 
estudo das escrituras. Se você realmente quer tirar o máximo 
proveito das escrituras, ter apenas essas duas habilidades 
básicas pode realmente levar você a um longo caminho. Vamos 
entrar. 

Dr. Michael A. Goodman: 00:08:19  Então, vamos ao capítulo 5, 2º Samuel 5. Mais uma vez, se 
colocarmos isto no contexto básico, o rei David já governa a 
casa de Judá há cerca de sete anos. Seu reino, por assim dizer, 
estava em Hebron. Agora, teve a morte de Saul e, por fim, a 
morte de Abner, seu general. Israel, sobre o qual Ishbosheth, 
filho de Saul, estava governando, está agora sem leme. E eles 
acabam chegando ao rei Davi aqui no capítulo cinco e 
entendem que há esta cisma. E isto é apenas o começo dessa 
cisão entre o Norte e o Sul, na verdade. 

Dr. Michael A. Goodman: 00:08:58  Mas os israelitas entram e dizem: "Gostaríamos que você fosse 
rei sobre nós agora mesmo". No versículo dois, "Também no 
tempo passado, quando Saul era rei sobre nós, tu Davi, foste ele 
que nos conduziu e trouxe para Israel". E o Senhor te disse: 'Tu 
deverás alimentar meu povo Israel'. Tu serás o capitão sobre 
Israel". Eles estão vendendo David sobre o fato de que ele 
deveria ser rei aqui. Versículo três: "Assim também os anciãos 
de Israel vieram ao rei para Hebron, e o rei Davi fez uma aliança 
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com eles em Hebron perante o Senhor". Eles ungiram Davi rei 
sobre Israel". 

Dr. Michael A. Goodman: 00:09:30  Tínhamos então um Israel Unido sob Saul, uma versão menor, 
mas basicamente ainda era Dan para Beersheba. Ainda era o 
Norte e o Sul, mas depois eles virão e ungirão o rei David como 
rei. Então, isso nos inicia através do nosso contexto histórico. 
Ele tinha 30 anos de idade quando começou a reinar. E então, 
como diz, no versículo 4, ele vai reinar sobre Israel e Judá por 40 
anos. 

Hank Smith:  00:09:55  Acho que isto traz uma das habilidades de que você nos falou, 
que foi o redator posterior sabe que Israel e Judá vão se 
separar. 

Dr. Michael A. Goodman: 00:10:03  É exatamente isso. 

Hank Smith:  00:10:04  Talvez não na época, eles não saberiam disso, mas eles estão 
explicando em termos que só alguém que sabe que eles vão se 
separar mais tarde entenderia, porque até diz no versículo 
cinco: "Ele reinou 30 e três anos sobre todo Israel e Judá", 
fazendo com que seja como, oh, por que eles seriam divididos? 
Bem, você mencionou que há um pouco de divisão agora, mas 
definitivamente não tanto quanto virá mais tarde na estrada, 
certo? 

Dr. Michael A. Goodman: 00:10:26  É exatamente isso. Você vai ver diferentes dicas textuais à 
medida que passarmos por onde isto aconteceu e é assim até o 
dia de hoje. Em outras palavras, ele está dizendo: "Sim, isso 
aconteceu há 400, 500 anos. Ainda estamos vendo isso hoje". E 
assim você pode ver claramente apenas pela evidência textual 
que o que está escrito foi escrito depois. E diferentes estudiosos 
o datam para diferentes prazos, mas basicamente 400 a 500 
anos depois. 

John Bytheway:  00:10:51  Eu acho que isto é importante porque é fácil de ler como o final 
do versículo três, "Eles ungiram David King sobre Israel", e acho 
que isso significa sobre a casa de Israel, mas aqui não estamos 
falando sobre a casa de Israel. Estamos falando de Israel 
político, do reino de Israel e de Israel e Judá. E depois do 
reinado do rei Salomão, foi quando eles se separaram e nós o 
chamamos de reino dividido. 

John Bytheway:  00:11:14  Quando você lê Israel, aí está a pessoa, Israel. Aí está a casa de 
Israel. Há a Hurra de Israel, que está todos nós no outro lado do 
céu. Viva para Israel. E ali está o Israel político. Portanto, é bom 
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esclarecer, ok, ele está falando sobre limites e bens imóveis 
agora mesmo. Rei sobre o reino de Israel e Judá. 

Dr. Michael A. Goodman: 00:11:40  Correto. Finalmente, depois de muitos anos de tentativas, 
vamos fazer de Jerusalém uma capital para os israelitas, pelo 
menos. Assim, no versículo seis, o rei e seus homens foram a 
Jerusalém para os jebuseus. Os jebuseus eram os originais, bem, 
neste ponto, os habitantes originais de Jerusalém. E Josué havia 
tentado expulsá-los, mas não foi capaz de fazer isso. Eles 
realmente conseguiram matar o rei em Yebu. Em judeu isso não 
é um J, é um Y. Em Yebu, mas eles ainda não conseguiam 
expulsar os habitantes. Jerusalém se estabeleceu no nexo. 

Dr. Michael A. Goodman: 00:12:16  Acima de Jerusalém, você tem o reino de Israel e abaixo de você 
tem o reino de Judá, nenhum dos israelitas tinha reinado ou 
mantido Jerusalém. E assim, Davi será o primeiro a conquistar 
Jerusalém. Começa com esta história realmente estranha onde 
os jebuseus estão zombando dele no versículo seis. Diz: "Os 
habitantes da terra, que falaram a Davi dizendo: 'A menos que 
tires os cegos e coxos, não entrarás aqui'". Os estudiosos têm 
lutado com isso por décadas, se não séculos. E nós não temos 
realmente uma boa resposta para isso. Há algumas teorias 
possíveis sobre isso, mas de uma forma ou de outra, o redator 
na verdade vai tomar isso como uma ligeira para Davi, e Davi 
finalmente vai entrar e tomar o controle de Jerusalém, os 
jebusitas. Assim, no final das contas, ele vai tirar os cegos e os 
coxos. Alguns acham que essas podem ter sido estátuas nos 
muros que tiveram que ser derrubadas. Alguns acham que 
podem ter sido realmente pessoas. 

Dr. Michael A. Goodman: 00:13:17  Uma das coisas que eu acho que é crucial enquanto estudamos 
e aprendemos a estudar as escrituras é aprender em que 
colinas vale a pena morrer. E este é um exemplo de uma colina 
sobre a qual não vale a pena morrer. Você não precisa saber 
quem são os coxos e os cegos nestes versículos para entender 
que o Senhor fortaleceu Davi. Davi foi capaz de capturar 
Jerusalém, e Jerusalém então se torna a capital do antigo reino. 

John Bytheway:  00:13:40  Este é outro ponto que levei um tempo para aprender, mas 
como no versículo sete, "Davi tomou o reduto de Sião, o mesmo 
que a Cidade de Davi". Portanto, há uma antiga cidade de Davi. 
E então, no tempo de Jesus, até que você nasceu hoje na Cidade 
de Davi, um Salvador é Belém, mas esta não é Belém, certo? 

Dr. Michael A. Goodman: 00:14:00  Sim. O senhor ressalta que existem muitas definições diferentes 
de Israel. Isso é exatamente verdade, há diferentes definições 
de Sião. Há diferentes definições de gentios. E assim 
novamente, estas são colinas nas quais não vale a pena morrer, 
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mas é importante tentar entender o contexto básico. 
Curiosamente, Sião é na verdade o nome da montanha. É na 
verdade o nome de uma colina dentro de Jerusalém. Portanto, 
quando dizemos Monte Sião, isso não é apenas simbólico, é 
falar de uma localização geográfica real, a mesma que a Cidade 
de Davi. 

Dr. Michael A. Goodman: 00:14:30  E assim David entra e é capaz de finalmente capturar e começar 
a fazer disso seu capital. Ele começa a construir um Forte e 
outras coisas em torno dele. Hiram, versículo 11, rei dos Pneus 
traz alguns presentes, e este é o mesmo que vai dar a Salomão 
trabalhadores qualificados e material mais tarde para construir 
o templo. 

Dr. Michael A. Goodman: 00:14:50  E então você entende este verso, é uma prefiguração, mas para 
ser muito franco, não tenho certeza se somos tão sólidos 
quanto poderíamos ser sobre o que é a prefiguração. Vá comigo 
para o versículo 13. "E Davi tirou mais concubinas e esposas de 
Jerusalém, depois que ele veio de Hebron. E ainda havia filhos e 
filhas nascidos de Davi". E então você vai obter uma lista de 
alguns desses filhos que nasceram para Davi. Agora, sabemos 
que David e Salomão vão ter problemas quando se trata de suas 
relações conjugais, especialmente Salomão, como falaremos 
mais tarde. Por isso, podemos olhar para isto e dizer: "Ooh, 
prefigurando, há um problema. Ele não deveria estar fazendo 
isto". E há também um sentimento muito compreensível e 
moderno de que o casamento plural não é para onde queremos 
ir. Sabemos que os profetas ensinaram isso, mas é crucial 
lembrar que não é assim que sempre foi. Temos provas bíblicas 
claras, mesmo, claro, indo até Joseph Smith, seção 132, de que 
às vezes o Senhor comanda ou permite casamentos plurais. 

Dr. Michael A. Goodman: 00:15:52  E sabemos da seção 132 contra 38 até 39, que Joseph disse que 
em nenhum de seus casamentos David pecou, exceto no caso 
de Betsabá. Definitivamente, estamos vendo uma tendência 
para a pluralidade de esposas. E podemos dizer, e acredito com 
exatidão para que o Senhor às vezes tenha ordenado e/ou 
permitido que profetas de Abraão através de Joseph Smith 
participassem da prática do casamento plural. E assim podemos 
dizer que é possível praticar o casamento plural de uma forma 
que seja justa. Torna-se absolutamente crucial que não 
digamos, portanto, que cada instância do casamento plural ou 
de todas as maneiras em que ele foi praticado é de acordo com 
a vontade de Deus. Será que isso faz sentido? 

Dr. Michael A. Goodman: 00:16:36  Então vamos ver que ao avançarmos com Salomão que pelo 
menos no versículo 13 com David, sabemos por revelação 
moderna que os outros casamentos plurais não eram 

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

2 Samuel 5-12; 1 Kings 3-11 Parte 1 followHIM Podcast Página 8



necessariamente um problema, espiritualmente, com retidão, 
embora socialmente, quem sabe o que estava acontecendo 
naqueles dias. Não temos informações suficientes sobre isso, 
mas sabemos que uma tendência a isso neste caso, 
especialmente quando se trata de Salomão, vai nos levar numa 
direção que não vai ser útil. 

Dr. Michael A. Goodman: 00:17:04  Mas neste ponto, sabemos simplesmente que David tem 
múltiplas esposas e tem múltiplos filhos por essas esposas. 
Agora, dois desses filhos, vai se tornar interessante no versículo 
14. "Estes serão os nomes daqueles que nasceram sob ele em 
Jerusalém Shammuah, e Shobab, e Nathan, e Salomão". Agora, 
torna-se interessante porque Nathan e Salomão vão entrar em 
jogo no Novo Testamento. Lucas na verdade tem Cristo 
nascendo de Nathan. Mateus tem Cristo nascendo de Salomão. 

Hank Smith:  00:17:39  Interessante. 

Dr. Michael A. Goodman: 00:17:40  Agora, nós sabemos que isso não é fisicamente possível. Cristo 
não poderia ter passado por ambos. Portanto, tem que ser um 
deles. Isto novamente me leva de volta ao ponto de escolher no 
que você vai pendurar seu chapéu. Escolha o que vai ser mais 
importante para você. É importante para os adaptadores e é 
importante para os escritores do evangelho, Lucas e Mateus, 
dizer: "Escutem, Cristo virá da linhagem davídica". Um veio 
deste filho. Um o fez vir desse filho. Isso está fora da alçada de 
onde estamos indo hoje. Mas tradicionalmente a genealogia de 
Lucas é pensada como sendo a de Maria e a de Mateus é 
tradicionalmente pensada como sendo a de José. Mas os 
estudiosos têm problematizado isso ao ponto de não termos 
tanta certeza de que isso seja exato. 

Dr. Michael A. Goodman: 00:18:28  De uma forma ou de outra, eles seguem um passe divergente. 
Basta dizer, neste ponto, versículo 14, esses dois filhos são 
usados pelos escritores do evangelho para dizer, escutem, 
Cristo vem desta linhagem. 

Hank Smith:  00:18:42  Mike, eu diria que para os judeus ainda hoje, David é visto como 
uma grande figura. Enquanto para os santos dos últimos dias, 
vemos que isso poderia ter sido grande, mas decepção, não é 
assim que os judeus vêem Davi em geral, especialmente nos 
dias de Cristo. 

Dr. Michael A. Goodman: 00:18:56  Sim. Vamos falar sobre isso. E os redatores são incrivelmente 
positivos em relação a David, mesmo em relação a Betsabá. Eles 
não branqueam o problema, eles apenas acreditam que isso 
não ofuscou o resto que ele fez. E de certa forma, espero que 
você e eu possamos chegar a um ponto em que também 
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possamos dar graças, reconhecer os erros sem negar 
completamente todo o bem que é feito. E David vai fazer um 
barco cheio de bem. 

Hank Smith:  00:19:23  Não é apenas um bom princípio na vida, tentar não definir as 
pessoas por seus piores momentos? 

Dr. Michael A. Goodman: 00:19:28  Sim. E não defina as pessoas pelo que os outros dizem ser seus 
piores momentos. Vamos falar mais sobre isso à medida que 
avançamos nesta história. Eu amo o começo. Bem, este não é o 
começo da saga de David. Você tem um monte em 1º Samuel 
que vai lá, mas eu adoro o começo, mesmo aqui. 

Dr. Michael A. Goodman: 00:19:44  Venha comigo se quiser, para o versículo 18. Depois que os 
filisteus ouviram que Davi tinha se tornado rei de todo Israel, 
desceram ao vale para dizer: "Muito bem, vamos te enfrentar". 
Agora, lembre-se de que David tem um relacionamento com os 
filisteus. Ele tem lutado com eles. Não há uma grande perda de 
amor acontecendo aqui, certo? 

Hank Smith:  00:20:03  Onde está Golias, afinal? 

Dr. Michael A. Goodman: 00:20:05  Isso mesmo. Então, David vai ser confrontado com este 
exército. Agora, David, nós já sabemos que ele é um líder militar 
muito capaz. E é por isso que ele vai ser conhecido. Mas veja o 
versículo 19. Isto é tão bonito e um exemplo para nós. "E David 
perguntou ao Senhor dizendo: 'Devo ir até os filisteus? Entregá-
los-ás tu nas minhas mãos?"" 

Dr. Michael A. Goodman: 00:20:32  Agora, antes de ir à resposta do Senhor, eu amo a humildade. 
Este não é um menino que enfrenta Golias pela primeira vez ou 
um soldado pela primeira vez. Este é um homem que teve 
enorme sucesso em seus esforços militares. Então ele não é um 
neófito, ele não é um novato. Ele é capaz e capaz, mas ainda se 
lembra de sua dependência de Deus. 

Dr. Michael A. Goodman: 00:20:59  Eu digo aos meus alunos da BYU, o fato de terem entrado na 
BYU nos diz que eles são capazes, mas quando começamos a 
agarrar nosso próprio brilho, podemos fazer tudo o que 
precisamos fazer, é quando nos metemos em problemas. 

Dr. Michael A. Goodman: 00:21:13  Apenas um rápido aparte, eu costumava adorar como 
presidente de missão quando jovens missionários estavam 
chegando perto de se tornar idosos, quando ainda eram 
juniores, mas eles eram juniores experientes. Naquele 
momento, eles achavam que sabiam o que precisavam saber e 
provavelmente sabiam mais do que seu companheiro sênior. E 
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eles estavam apenas se precipitando. Dois dos meus momentos 
favoritos na vida em missão foram A, quando chegaram ao país 
pela primeira vez e B, quando se tornaram seniores, porque, oh 
meu Deus, eles se dão conta rapidamente: "Sabe de uma coisa, 
nós não sabíamos tanto quanto pensávamos saber", e a 
humildade ataca. 

Dr. Michael A. Goodman: 00:21:50  E é com esses humildes missionários que o Senhor é capaz de 
fazer maravilhas. E neste ponto, David parece ainda reconhecer 
sua necessidade de ajuda para o Salvador. Veja a resposta do 
Senhor, a última parte do versículo 19: "O Senhor disse a Davi: 
'Sobe, pois sem dúvida entregarei os filisteus em tuas mãos'". 
Como ele obteve essa resposta, Urim e Thummim, voz, 
inspiração". Simplesmente sabemos que ele tinha a revelação 
para ir. Ele foi e se você olhar para 20 a 21, funcionou 
exatamente como o Senhor disse que ia funcionar, com muito 
sucesso. 

Hank Smith:  00:22:29  Faz-me lembrar o capitão Moroni quando ele está lutando 
contra os amalequitas, aqui está um cara que sabe bastante 
sobre a guerra. E diz: "Estou em Alma 43:23. "Moroni, 
conhecendo as profecias de Alma, enviou-lhe certos homens, 
desejando-lhe que perguntasse ao Senhor se os exércitos dos 
nefitas deveriam ir". Lembro-me de escrever em minhas 
escrituras, quem sabe mais sobre a guerra, Alma ou Morôni? 
Moroni poderia dizer: "Eu não vou falar com aquele cara sobre 
guerra. Ele não sabe do que está falando com a guerra, talvez 
coisas espirituais", mas ele confia no profeta, mesmo em sua 
própria experiência. Para mim, isso é uma coisa bonita, que 
você pode confiar em um profeta, mesmo que você pense para 
si mesmo: "Eu estudei isso mais". 

John Bytheway:  00:23:13  Tenho em minhas escrituras lá, porque ele faz duas coisas. Ele 
envia espiões para observá-los. A pergunta que ele faz é: 
"Vamos nos defender?" que é uma grande pergunta a ser feita, 
para aplicar isso às nossas famílias hoje. Onde nos 
defenderemos das influências do mundo? Mas ele envia espiões 
e pergunta ao profeta. E eu coloco à minha margem, fé e 
trabalho lá. Ter um profeta é melhor que o Google Earth ou um 
SR-71 ou um reconhecimento via satélite. Mas ele também 
pede a Deus. Então, manda espiões e pede a Deus e faz ambos. 
Mas isso é um bom paralelo porque ele pergunta a Deus: "O 
que eu faço aqui?". 

Dr. Michael A. Goodman: 00:23:54  Faça sua parte, mas certifique-se de que você perceba qual é a 
parte de Deus. 
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John Bytheway:  00:23:58  Sim. E como o senhor disse, Dr. Goodman: "Suba, sem dúvida 
eu entregarei os filisteus". Isto é algo que Deus está fazendo. Ele 
não é David dizendo que eu consegui isto. 

Dr. Michael A. Goodman: 00:24:08  Exatamente. Os filisteus vão voltar a subir. E mesmo que David 
tenha acabado de experimentar esta incrível vitória, veja o que 
ele faz em 23. "Quando Davi perguntou ao Senhor, ele disse", 
este é o Senhor falando, "'desta vez, não subirá, mas pegue uma 
bússola atrás deles e venha sobre eles contra a amoreira'". 
Então há um bosque de amoreiras ali em algum lugar e eles 
devem ir atrás deles". E, portanto, nenhum ataque frontal aqui, 
basta ir atrás dele. E eu adoro isto. "Que seja quando ouvires o 
som do ir no topo das amoreiras que, então, agora se agitará, 
pois então o Senhor sairá diante de ti para ferir o anfitrião dos 
filisteus". Portanto, espera atrás das amoreiras até ouvir o 
vento chegar. Quando ouvirmos o vento chegar e sussurrar 
aquelas folhas, é quando devemos ir. 

John Bytheway:  00:25:01  Quero estar na sala com os tradutores do Rei James agora 
mesmo. "Pegue uma bússola atrás deles", o que significa que 
essa parte da palavra abrange? Então, é um círculo em torno 
deles. É isso que você acha que isso significa? 

Dr. Michael A. Goodman: 00:25:15  Deve ser. Deve ser. Vir ao redor deles é definitivamente o que 
significa. Isso é o que o hebraico significa. E espere: "Espere até 
eu dar o sinal". E é claro que David obedece e, ao fazê-lo, ele 
acaba de novo ferindo os filisteus de Geba até que eles 
cheguem a Gazer. E assim, mais uma grande vitória. 

Dr. Michael A. Goodman: 00:25:35  Eu amo o começo aqui. Estávamos conversando antes de 
começarmos sobre o fato de que estes são capítulos trágicos. 
Estes são capítulos pesados. Tanto no caso de David como no de 
Salomão, vamos ver tremendos erros cometidos. Tremendos 
não significam bom, significam muito mau. Em ambos os casos 
com Davi e Salomão, você tem esta tremenda e bela humildade, 
onde eles começam a compreender plenamente sua 
dependência do Senhor e a ir até Ele e continuar a manter essa 
conexão com Deus, essa é uma lição tão importante. E então, 
como veremos à medida que avançamos, é quando essa 
conexão deixa de ser essencial em suas vidas, que eles 
começam a cometer os erros que cometem. 

Hank Smith:  00:26:15  Estes capítulos podem servir como um aviso para se ter 
cuidado. Não deixe que isso aconteça com você. Veja como ele 
é humilde. Ele pergunta ao Senhor. Ele pergunta ao Senhor. Ele 
confia no Senhor. Você só quer dizer: "David, continue fazendo 
isso". 
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John Bytheway:  00:26:27  Hank, eu gosto do que você disse sobre um aviso, porque ouvi 
dizer que quando você vê um nome nas escrituras, ou é um 
exemplo ou um aviso. E às vezes temos aqueles que começam 
como um exemplo e terminam como um aviso. Portanto, aqui 
está o primeiro parágrafo do manual Venha, Siga-me, "O 
reinado do rei David começou com tanta promessa. Sua fé 
destemida na derrota de Golias foi lendária. Como rei, ele 
garantiu Jerusalém como sua capital e uniu Israel. O reino nunca 
havia sido mais forte e, no entanto, Davi cedeu à tentação e 
perdeu seu poder espiritual". 

John Bytheway:  00:27:00  E então diz: "O reinado do filho de David, Salomão, também 
começou com tanta promessa. Sua sabedoria e discernimento 
divinamente recebidos foram lendários. Como rei, ele estendeu 
as fronteiras de Israel e construiu um templo magnífico para o 
Senhor. O reino nunca havia sido mais forte, e mesmo assim 
Salomão tolamente permitiu que seu coração fosse desviado 
para outros deuses. O que podemos aprender com estas 
histórias trágicas?". Então é assim que a pintura manual que é 
para mim, foi uma mensagem de resistência até o fim ali 
dentro. Seus sucessos passados são grandes, mas permaneçam 
no caminho do pacto. 

Dr. Michael A. Goodman: 00:27:32  É tudo uma questão de relacionamentos. Quando mantemos 
essa relação vinculada a Cristo, ela não só nos protege dos erros 
que podemos cometer, mas nos dá o poder de fazer todo o bem 
que o Senhor precisa de nós e quer que façamos e que 
precisamos fazer. E assim voltando, será que estamos 
mantendo essa conexão vinculada ao pacto? Estamos 
mantendo esse vínculo com Deus? E mesmo depois de David, 
temos um pouco menos de informação sobre Salomão. Mesmo 
depois do trágico erro de David, ele vai passar o resto de sua 
vida tentando compensar e mostrando humildade e querendo 
isso. 

Hank Smith:  00:28:12  Vamos continuar. Eu amo isso. 

Dr. Michael A. Goodman: 00:28:13  Muito bem. Capítulo seis, temos basicamente duas coisas 
acontecendo. Temos o arco sendo trazido de Gibeah para 
Jerusalém, que é onde está residindo há algum tempo desde 
que voltou dos filisteus. E depois temos a dança de David e o 
desentendimento de Michal e David. É lindo para mim que no 
início deste capítulo, David quer trazer o arco para a nova 
capital do reino, porque como tenho certeza, bem, eu sei, 
porque já ouvi seu podcast antes, seu público sabe muito bem 
que o arco tem a intenção de ser representativo da presença de 
Deus. E assim, David diz basicamente: "Queremos fazer isto 
bem. Queremos ter Deus em nosso meio". 
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Dr. Michael A. Goodman: 00:28:54  Eles vão pegar o arco e trazê-lo de Gibeah e trazê-lo para 
Jerusalém. Mas é claro, como nossos leitores saberão e os 
ouvintes saberão, um evento trágico acontece durante a viagem 
até lá. Recebemos a história de Uzzah, e é uma história de 
arrebatamento do coração. Mas novamente, acho que é uma 
história poderosa para ensinar algumas importantes habilidades 
de estudo das escrituras. Vamos em frente e nos leve até que 
eles estejam caminhando pelo caminho, vá até o versículo seis. 
"Quando chegaram à eira de Nachon, Uzzah estendeu sua mão 
para o arco de Deus e pegou-a, pois os bois a sacudiram". 

Dr. Michael A. Goodman: 00:29:33  Então parece que pelo que é escrito pelos redatores, parece 
que ele está simplesmente tentando firmar um arco, certo? E 
isso pode muito bem ser o que está acontecendo. Mas no 
versículo sete, isso não acaba bem temporariamente para ele. 
Versículo sete: "E a ira do Senhor foi acesa contra Uzá, e Deus o 
feriu ali por seu erro e ali ele morreu pelo arco de Deus". E 
assim parece que foi bastante instantâneo que ele morreu. 
Agora, novamente, os leitores e ouvintes saberão que o arco 
deveria ser carregado apenas por portadores específicos do 
sacerdócio levítico. Nós lutamos com histórias como esta. É 
verdade. 

Dr. Michael A. Goodman: 00:30:18  Uma das coisas que eu tento ensinar aos meus alunos em todas 
as minhas aulas é que você tem que conhecer o caráter de Deus 
para poder interpretar corretamente qualquer história bíblica, 
moderna ou antiga. E sabemos que Deus ama seus filhos, e 
sabemos que Deus é clemente, e sabemos que Deus é 
misericordioso e gracioso e quer ajudar todos os seus filhos a 
serem salvos. 

Dr. Michael A. Goodman: 00:30:41  Portanto, a primeira coisa que saberíamos sobre a história de 
Uzzah é que Uzzah não é amaldiçoado. Nada nesta história nos 
diria que Uzzah perdeu a salvação ou que está amaldiçoado. 
Dito isto, nesta vida, às vezes há conseqüências que são, 
chamamos de maiores que a vida, que nos levam para além 
desta vida. E, às vezes, as tragédias ocorrem acidentalmente ou 
baseadas em nossas próprias ações que podem nos tirar desta 
esfera mortal. 

Dr. Michael A. Goodman: 00:31:09  Lembro-me de ouvir Kerry Muhlestein uma vez onde ele estava 
falando sobre quando Deus faz zoom, quando ele leva alguém 
deste lado do véu para o outro lado do véu. Kerry falou sobre 
isso no contexto de, é como um pai dizer: "Preciso levá-lo ao 
seu quarto agora mesmo". O que está acontecendo neste 
momento não vai funcionar para você ou para os outros, e eu 
preciso retirá-lo desta situação. Vou colocá-lo em seu quarto". 
Mas adorei o que Kerry disse, que é: "Os pais nunca o colocam 
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em seu quarto para deixá-lo lá". Deus não pega alguém desta 
vida mortal e diz: "Agora você fez mal. Você está amaldiçoado 
para a eternidade". O desejo de Deus para Uzzah assim como 
para todos nós é nossa exaltação, nossa salvação. 

Dr. Michael A. Goodman: 00:31:52  Embora Uzzah possa ter sido removido desta esfera temporal, 
da mortalidade, não queremos que Uzzah seja condenado, se 
seu erro simplesmente não pensou direito e tocou no que ele 
não deveria tocar, ou se ele estava tentando usar autoridade 
que não tinha. E autores diferentes têm andado para frente e 
para trás com isso. Mas conheça o caráter de Deus, saiba que o 
amor de Deus por Uzzah é o mesmo que seu amor por nós. Ele 
vai fazer tudo o que puder para nos salvar. 

Dr. Michael A. Goodman: 00:32:22  Agora, com isso, há lições a serem aprendidas. Eu amo 
provavelmente a pessoa que mais falou sobre isto 
profeticamente foi o Presidente David O. McKay. Ele estava 
tentando ensinar a lição, não tente sair da esfera que o Senhor 
lhe deu para trabalhar. Portanto, se você é um professor da 
escola dominical, pare de fingir que é o Bispo. Fique dentro de 
sua mordomia. Mas ouça o que ele disse, porque há uma lição 
poderosa, não importa qual foi exatamente a motivação de 
Uzzah. Isto foi o que disse o presidente McKay. "É um pouco 
perigoso para nós sair de nossa própria esfera e tentar, sem 
autorização, dirigir os esforços de um irmão". Você se lembra 
do caso de Uzaah que estendeu sua mão para firmar o arco. Ele 
parecia justificado quando os bois tropeçaram ao estender sua 
mão para firmar aquele símbolo do pacto. Hoje pensamos que 
sua punição foi muito severa". Eu diria que sim. E então até 
mesmo presente no caso está. 

Dr. Michael A. Goodman: 00:33:21  "Seja como for, sim, parece bastante severo. O incidente 
transmite uma lição de vida. Vamos olhar ao nosso redor e ver 
quão rapidamente os homens que tentam, sem autorização, 
estabilizar o arco morrem espiritualmente. Suas almas ficam 
amarguradas, suas mentes distorcidas, seu julgamento falho, 
seu espírito deprimido. Esta é uma condição lamentável dos 
homens que, negligenciando suas próprias responsabilidades, 
gastam seu tempo em encontrar falhas com os outros". 

Dr. Michael A. Goodman: 00:33:54  Agora, não temos que provar o texto Uzzah para chegar lá. Não 
precisamos dizer: "Sim, ver Uzzah, ele estava tentando usar...". 
Nós não sabemos. Só não temos o suficiente no texto para 
saber exatamente onde seu coração estava lá. Mas o que o 
Presidente McKay está fazendo é dizer, ouvir, podemos tirar 
uma lição a partir disto e da lição que ele está desenhando, 
pensar em como isto é pertinente para hoje. Quantas pessoas 
em nossos dias e idade na blogosfera, na internet, nas mídias 
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sociais, às vezes na escola dominical estão procurando dirigir a 
obra do Senhor, e informar ao mundo que os profetas são 
velhos simpáticos, mas eles estão perdendo isso ou são bons, 
mas são fanáticos por isso ou estão certos, mas vão descobrir 
isso à medida que ficarem um pouco mais sábios. Temos esta 
tendência de querer colocar os profetas em um lugar ou em seu 
lugar e assumir seu papel. 

Dr. Michael A. Goodman: 00:34:50  Agora, nós não acreditamos na infalibilidade profética, mas 
acreditamos na infalibilidade de Deus. E acreditamos que Deus 
dirige seus profetas. Não que eles nunca possam dizer ou 
pensar em erro, mas se estiverem em erro, não será nossa 
tarefa corrigi-los, seria tarefa do Senhor corrigi-los. E vamos ter 
um grande exemplo disso em nosso próximo capítulo com 
Nathan. Vamos ser simpáticos com Uzzah. Vamos dar a ele o 
benefício da dúvida. Sempre achei que ler as escrituras ou ouvir 
os outros com caridade não só é agradável, mas, na maioria das 
vezes, é mais preciso. Podemos olhar para Uzzah, dar a ele o 
benefício da dúvida e ainda dizer: "Sabe, há algumas coisas que 
podemos aprender com isso". E isso é o que os profetas têm 
feito desde então. 

Hank Smith:  00:35:39  Escrevi em minhas escrituras aqui, Mike, citação de Brigham 
Young, ele disse: "A pessoa cheia de luz e inteligência sabe que 
Deus pode firmar seu próprio arco". Trata-se da fé no Senhor. É 
apenas a idéia de que você tem sua própria mordomia. Fique 
dentro de sua própria mordomia. Vimos isso no ano passado, 
John in the Doctrine and Covenants. Tantas vezes o Senhor 
disse: "Sim, eu posso lhe dar revelação pessoal", mas está 
dentro dos limites. Está dentro dos limites. Sua revelação 
pessoal é para sua administração específica. 

Dr. Michael A. Goodman: 00:36:11  E isso é verdade, mesmo que nosso nível de educação ou de 
formação seja maior. Eu tive uma grande lição ensinada para 
mim provavelmente há 25 anos atrás no CES. Eu era um 
professor do instituto no Oregon. Amo o Oregon. Estávamos 
sendo ensinados por nossos líderes naquela época, e havia uma 
tendência realmente forte de um sistema educacional da igreja 
em tempo integral, S& I, pessoas para tentar empurrar os 
líderes do sacerdócio para mudar o programa para o que 
sabíamos ser mais eficaz, mudar do estudo em casa para o início 
da manhã, mudar do início da manhã para o tempo de 
liberação. E nós tínhamos os números. Poderíamos mostrar que 
este programa é melhor do que aquele programa, 
estatisticamente falando. 

Dr. Michael A. Goodman: 00:36:52  Mas eu me lembro que foi Tom Tyler quem realmente fez isso. 
Tom Tyler nos ensinando, eles pensavam que eles, os líderes do 
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sacerdócio, aqueles que têm as chaves seguindo a inspiração 
que recebem, farão mais bem para seus membros da ala e 
estaca do que qualquer quantidade de bem que nós, como 
educadores profissionais, possamos fazer. Mas lembrando de 
quem é a administração de quem. Portanto, somos educadores 
religiosos há alguns anos, um ou dois ou 30 ou 40. E passamos 
nossa vida estudando, estudando as escrituras, estudando 
coisas. Eu faço ciências sociais. Assim, estatisticamente falando, 
posso lhes dizer os resultados de diferentes coisas. 

Dr. Michael A. Goodman: 00:37:32  É muito importante para nós como educadores religiosos 
lembrarmos, sim, podemos saber mais sobre o hebraico ou o 
grego, ou podemos saber mais sobre a ciência social, mas 
aqueles que possuem as chaves são aqueles que o Senhor tem a 
tarefa de guiar Israel em nossos dias. Podemos ter fé e fazer a 
nossa parte. 

Hank Smith:  00:37:52  Isto parece duro. Temos que deixar isso para o Senhor, porque 
eu sei que minha filha vai ler isto e ir, "Homem-". 

John Bytheway:  00:38:00  "Tudo o que ele tentou fazer foi garantir que não caísse". E 
quem sabe se estamos recebendo a história toda ou não? 
Então, eu adoro isso. Podemos encontrar uma aplicação, mas 
vamos deixar isso para o Senhor. E, um dia, teremos a história 
completa. Lembra-me o Presidente Dallin H. Oaks que falou de 
julgamentos finais, que estamos proibidos de fazer, e de 
julgamentos intermediários, que nos é ordenado que façamos, 
mas sobre princípios justos. E nós realmente não sabemos. 
Vamos deixar esse juízo final. Deixemos Uzzah nas mãos de 
Deus, que você já expressou ser gentil, amoroso e 
misericordioso. E vamos apenas tirar a lição disso para nós 
mesmos. Eu gosto da maneira como você coloca isso. 

Dr. Michael A. Goodman: 00:38:40  E eu gosto do que Hank disse lá. Podemos reconhecer a 
dissonância que algo como isto causa. Lembro-me de uma vez 
ter entrado no quarto com minha filha. Ela estava lendo o Livro 
de Mórmon e disse: "Papai, eu não gosto do Livro de Mórmon". 
Eu gosto da Doutrina e dos Convênios". Ela é uma menininha. 
Estamos falando de uma criança de nove anos. Eu não me 
lembro, ela é jovem. E eu disse: "Querida, por quê?". Ela estava 
percebendo como no Livro de Mórmon, ela fala duramente 
contra o pecado e duramente contra ações que estão erradas. E 
ela dizia: "Papai, eu sei que não sou perfeita. É assim que Deus 
me vê?" E eu envolvi meu braço em torno dela e disse: "Não, 
vamos falar sobre o caráter do Deus que adoramos". Ele te ama. 
Ele não olha para o pecado com aceitação, mas Ele te ama. Sim, 
podemos reconhecer que há histórias duras aqui, mas não 
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vamos deixar que essa cor nossa percepção da natureza do 
próprio Deus que adoramos". 

Hank Smith:  00:39:38  Mike, acho importante notar aqui que Deus tem limites. Não 
queremos um Deus sem limites, que apenas diz: "Ei, as regras 
não importam". Os mandamentos não importam". Portanto, há 
limites. E nós vamos ver durante toda esta lição, não vamos? 

Dr. Michael A. Goodman: 00:39:53  Sim. 

Hank Smith:  00:39:54  Que Deus tem limites de comportamento para que possamos 
aprender. 

Dr. Michael A. Goodman: 00:39:57  Absolutamente. Absolutamente. Muito bem. Vamos continuar. 
Quando chega o final trágico de Uzzah, ele realmente assusta 
David, assusta-o e ele diz: "Sabe de uma coisa? Talvez eu não 
esteja pronto para ter isto aqui em Jerusalém". E assim ele pede 
que seja levado para a casa de Obededom que é um gittita, 
então em algum lugar desta terra. E eles deixam o arco lá por 
alguns meses. David olha e diz: "Oh uau, a bênção de Deus 
Obede-Edemônio". Talvez não seja tão ruim assim". E assim ele 
vai, e diz: "Certo, vamos trazer aquele arco até lá". 

Dr. Michael A. Goodman: 00:40:33  E assim eles começam a trazê-lo. Quando começam a trazê-lo 
para a cidade, David vai diante do arco, versículo 14, "E dançava 
diante do Senhor com todas as suas forças". E Davi foi cingido 
com um éfode de linho". A dança alegre. Ele está dançando 
diante do Senhor. Sabemos que isso vai causar alguns 
problemas com Michal em um momento. Mas é curioso que ele 
esteja em um éfode de linho porque normalmente 
associaríamos isso com o sacerdócio. E os comentários judeus 
realmente apontam para isso e falam sobre o conceito de que 
David parece, às vezes, assumir responsabilidades sacerdotais 
sobre si mesmo. Falaremos sobre isso ao irmos um pouco mais 
longe nos capítulos. 

Dr. Michael A. Goodman: 00:41:18  Mas de uma forma ou de outra, ele está cingido com este éfode 
de linho, ele está dançando, ele o traz para dentro. A filha de 
Saul, Michal, sua esposa o vê dançando e não se diverte, por 
assim dizer. E assim eles trazem o arco, oferecem holocaustos, 
oferecem ofertas de paz. David vai para casa, desce ao verso 20. 
"Então Davi voltou para abençoar sua casa e Mical, a filha de 
Saul, saiu ao encontro de Davi e disse: 'Quão glorioso foi o rei 
de Israel hoje, que se descobriu hoje aos olhos das servas dos 
servos, como um dos vaidosos se descobriu sem vergonha'". 
Esta não é uma esposa feliz". Ela ficou incomodada com o que 
viu. 
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Dr. Michael A. Goodman: 00:42:04  Tão importante de se lembrar. Estamos conseguindo a história 
400 a 500 anos depois através dos olhos do redator. Não 
sabemos como foi a dança de David. Não sabemos quão 
modesta ou imodesta ou apropriada ou inadequada. O que 
sabemos da história é que Michal não estava contente com o 
que aconteceu. Isto é trágico. Vejam o versículo 21, a resposta 
de David. Você pode dizer que há um problema relacional 
acontecendo aqui. Versículo 21, "David disse a Michal, 'Foi 
diante do Senhor, que me escolheu diante de teu pai'," Há uma 
pequena escavação para começar, "'e diante de toda a sua casa 
para me nomear governante sobre o povo do Senhor sobre 
Israel, portanto eu jogarei diante do Senhor". Assim ele afirma: 
"Eu não estou dançando para as meninas. Estou dançando para 
Deus". 

Dr. Michael A. Goodman: 00:42:58  Mas então o versículo 22: "E ainda serei mais vil do que isso". 
Serei base à minha própria vista", o que soa humilde. Mas então 
veja esta próxima parte, "e das criadas de que falou, delas serei 
tido em honra". Não conhecemos a dinâmica deste casamento, 
mas como pessoa com doutorado em casamento e família, acho 
que posso dizer com segurança, pelo menos neste momento, 
que esta não é uma dinâmica de relacionamento saudável. E 
então, de fato, os redatores, conhecendo o futuro, é claro, 
lançam: "Portanto, Michal, a filha de Saul, não teve filhos até o 
dia de sua morte". Não sabemos se isso foi resultado desta luta 
ou o que causou isto. 

Hank Smith:  00:43:39  Uau. Esta é uma grande aplicação aqui de como aprender a ter 
um pouco de conflito sem contendas. 

Dr. Michael A. Goodman: 00:43:48  Sim. Podemos aprender algumas lições. E assim novamente, 
podemos fazer isso sem julgar severamente tanto David quanto 
sua esposa. 

Hank Smith:  00:43:58  Sim. Você é um PhD em casamento e família. Você é um 
especialista. Diga-nos como David e Michal, como isso poderia 
ter corrido melhor porque acho que dissemos isso antes, 
podemos ter conflitos sem contendas, mas parece que o 
homem, Michal diz uma coisa e isso talvez aborreça David. E 
assim ele responde com: "Não só vou fazer isso, como também 
vou fazer isto". E apenas uma espécie de espirais. 

Dr. Michael A. Goodman: 00:44:26  A pesquisa sobre isto é, na verdade, bastante simples. E não é 
necessário um doutorado para chegar lá. Você já ouviu esta 
afirmação antes. Acho que é um Coveyism. "Procure entender 
antes de procurar ser entendido". Isso é o oposto do que você 
vê acontecendo aqui. Você se machucou e machucou levando a 
um ataque em vez de, vamos repetir a fita e dizer: "Certo, posso 
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dizer que meu querido está se sentindo ferido, está se sentindo 
ferido", e tentando entender o que foi que causou essa dor. E, a 
propósito, como sabemos na pesquisa, assim como aqueles que 
fazem aconselhamento profissional, muitas vezes a dor se 
manifesta, não com base no que está acontecendo naquele 
momento, mas com base na dor anterior, nos desafios 
relacionais anteriores. 

Dr. Michael A. Goodman: 00:45:12  E então é aí que eu diria que não temos o contexto para saber 
exatamente o que levou a esta luta, mas de uma forma ou de 
outra, teria sido mais sábio, provavelmente, tanto para David 
como para Michal tentar entender o que a outra pessoa 
pretendia, em vez do que simplesmente receberam da 
expressão exterior. Na maioria das vezes, mesmo quando 
estamos lutando, não estamos tentando ferir outra pessoa. 
Nossa intenção não é necessariamente má, mas nossas ações 
podem ser dolorosas. 

Dr. Michael A. Goodman: 00:45:47  E assim, neste caso, se David e sua esposa tivessem procurado 
entender o que a outra pessoa estava pensando e sentindo e 
por quê, e se empatizassem com o real, mesmo que houvesse 
algumas partes disso que não se baseassem no que você 
pretendia, apenas por sentir que o entendido diminui a 
temperatura, e então permite que os casais comecem a falar 
sobre os problemas de uma forma que conduza ao que a 
maioria de nós, em última análise, experimenta, mas sem toda a 
dor. A reconciliação. 

John Bytheway:  00:46:17  Eu ouço como um exemplo do Livro de Mórmon: "Lehi, você é 
um homem visionário". Você nos conduziu até aqui, no deserto. 
Meus filhos vão falar com Laban e não são mais". E Lehi não diz: 
"Como você se atreve?". Ele concorda com ela. "Eu sei que sou 
um homem visionário", mas você quase pode ouvir, "mas 
querida, eu obtive uma terra de promessas". Você vai continuar 
comigo aqui?" E muito em breve os meninos vêm sobre a colina 
e então Sarai diz: "Agora eu sei que o Senhor ordenou meu 
marido". E é um bom momento para Lehi, eu acho. 

Dr. Michael A. Goodman: 00:46:55  John, você provavelmente encontrou a antítese absolutamente 
perfeita para isto. Lehi realmente faz, realmente divertido em 
um contexto antigo, modelar o que os terapeutas modernos 
tentam ajudar os indivíduos a fazer. 

Hank Smith:  00:47:10  Será que Michal ainda está de luto por seu pai e David 
simplesmente não vê isso? Como você disse, Mike, ele até 
mesmo faz uma escavação no pai dela. "Escolheu-me diante de 
teu pai. Eu serei mais vil do que isso". 
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Dr. Michael A. Goodman: 00:47:23  E você também tem a situação de ela ser sem filhos. E sabemos 
que nestes tempos, como você estudou com Hannah e outros, 
há uma dor e uma dor que vem de não poder ter filhos juntos. E 
por isso há aqui tantas possibilidades quanto ao que causou o 
desafio. Diríamos simplesmente que, com base no texto que 
temos agora, não foi o caminho que geralmente esperaríamos 
que fosse seguido. 

Hank Smith:  00:47:47  E isto pode funcionar não apenas em casamentos, mas em 
qualquer relacionamento. Procure primeiro entender. Tente 
entender antes de tentar ser compreendido. Gosto que 
tenhamos trazido o irmão Covey para lá. 

Dr. Michael A. Goodman: 00:47:59  Lehi, que exemplo perfeito. Eu quero ser como Lehi. Quero ser 
assim para minha querida, para minha filha, para meu filho, 
para que nossos alunos procurem empatizar, compreender, até 
mesmo reconhecer o que pode ser reconhecido. Lehi não disse: 
"Você está certo, eu estou sendo podre". Ele reconheceu toda a 
dor, ele reconheceu: "Eu sou um homem visionário. Essa é a 
minha natureza. Mas há uma razão para eu estar tentando fazer 
isto". E é aí que o entendimento pode começar a ser construído. 

Hank Smith:  00:48:33  Não seja tão rápido para se ofender e ir direto para o modo de 
defesa. Oh cara, eu adoro ver pessoas reais em relacionamentos 
reais nas escrituras, especialmente no Antigo Testamento. Com 
certeza fica um pouco confuso. Quantas vezes em nossa leitura 
dizemos: "Oh David. "Pergunto-me se o Senhor é da mesma 
maneira comigo. "Oh, o que você está fazendo? O que você está 
fazendo?" 

John Bytheway:  00:48:54  Ele enfrenta as palmas das mãos sempre que eu rezo, eu acho. 
"Johnny, Johnny, Johnny, Johnny". 

Hank Smith:  00:49:01  Oh, John. 

Dr. Michael A. Goodman: 00:49:02  Capítulo sete, eu adoro este capítulo. É muito simples, não 
muito que vamos cavar, mas adoro o exemplo do que acontece 
com um profeta. Nesta situação, Davi, ele se instalou, bem 
dentro de sua casa em Jerusalém. Versículo dois: "Veja agora, 
eu moro em uma casa de cedro, mas o arco de Deus habita 
dentro de cortinas". E assim o que Davi propõe ao profeta, 
Nathan, é: "Deixe-me construir uma casa para Deus". Agora, o 
pensamento de construir uma casa para Deus é uma coisa linda. 
Como princípio geral, você diria, isto é bom. E Nathan o 
encoraja. Versículo três: "Nathan disse ao rei: 'Vai'. Faze tudo o 
que está no teu coração, porque o Senhor é contigo". 
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Hank Smith:  00:49:47  Nota rápida, este não é o mesmo Nathan de que falamos 
anteriormente que é o filho de David. 

John Bytheway:  00:49:53  Aqui é Nate. 

Hank Smith:  00:49:54  Este é Nate. Era o Nate. 

Dr. Michael A. Goodman: 00:50:01  Aí está. Então, temos Nathan dizendo ao rei: "Oh, isso soa 
bem". Você deveria construir uma casa. Isto é uma coisa boa". 
Bem, naquela noite o Senhor vem até Nathan e diz: "Eu tenho 
um plano um pouco diferente aqui". Se você for ao versículo 
quatro: "Aconteceu naquela noite que a palavra do Senhor veio 
a Nathan". E então o Senhor explica a Nathan: "Não, David não 
está para me construir uma casa". Vamos deixar seu filho fazer 
isso", e lhe darei algumas razões mais tarde. 

Dr. Michael A. Goodman: 00:50:27  Mas isto é o que eu adoro nisto. Nós às vezes, em nossa era 
moderna, lutamos especialmente com o conceito de 
infalibilidade profética, onde os profetas nem sequer são 
pessoas. Não lhes é permitido respirar, comer, ter dias ruins, ter 
dor de dentes, ficar rabugentos. E sabemos que Joseph era 
muito claro que ele não era perfeito. Isto não é 
necessariamente popular em nossos dias, mas ele também 
disse: "Eu não sou perfeito, mas não há erro nas revelações que 
eu dei a vocês". 

Dr. Michael A. Goodman: 00:50:56  Bem, você tem aqui uma situação em que David vem até 
Nathan e diz: "Eu quero construir um templo". Nathan pensou: 
"Hmm, isso é bom". Vá fazer isso". Mas não era a vontade do 
Senhor. Então o Senhor veio até o profeta e disse: "Posso dar-
lhe uma nova instrução?" E eu amo a resposta de Nathan e 
David a isto. Nathan veio a David e disse: "Não, não vai 
acontecer". Vamos descer e ler alguns dos versículos, mas: 
"Não, não vai acontecer". Talvez para seu filho, mas não para 
você". Nathan imediatamente toma a direção do Senhor e se 
vira e a entrega a David. David está chateado. Ele queria 
construir um templo, mas diz: "Está bem, eu não vou fazer isso". 

Dr. Michael A. Goodman: 00:51:36  Mas isso me lembrou que tenho um ensinamento do Élder 
Richard G. Scott que não está necessariamente no mesmo 
contexto. Eu não quero provar os textos juntos, mas o princípio 
que eu acho é bonito. O Élder Scott estava falando de nossas 
experiências de vida quando estamos buscando revelação e não 
a estamos obtendo. Como devemos nos sentir a respeito disso, 
e o que isso significa? E ele ensina alguns conceitos de revelação 
que eu acho cruciais e que, de certa forma, Nathan exemplifica 
aqui. Este é Elder Scott. A propósito, é a conferência geral de 
maio de 2007. Ele diz: "O que você faz quando se preparou 
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cuidadosamente, rezou fervorosamente, esperou um tempo 
razoável por uma resposta e ainda não revela uma resposta?". 

Dr. Michael A. Goodman: 00:52:18  Agora, dou aulas na BYU para a Eterna Família. Essa é minha 
classe primária, com quem casar, quando casar. Isto está muito 
na mente de nossos alunos. Por isso, a maioria dos meus alunos 
vai tomar isto e ir direto para a decisão de casar, mas isto 
realmente se aplica a qualquer outro aspecto da vida. Mas a 
resposta que Elder Scott dá é contraintuitiva. A maioria das 
pessoas não pensaria sobre isso no início. Ele diz: "O que 
devemos sentir sobre isto?". Ele diz: "Talvez você queira 
agradecer quando isso ocorrer, pois isso é uma prova de sua 
confiança. Quando você estiver vivendo dignamente e a escolha 
for coerente com os ensinamentos dos salvadores, e você 
precisar agir, prossiga com confiança". 

Dr. Michael A. Goodman: 00:52:59  E então este poderoso ensinamento. E isto é o que eu acho que 
se aplica à situação de Nathan, Nathan e David: "Como vocês 
são sensíveis aos sussurros do Espírito, uma de duas coisas 
certamente ocorrerá no momento apropriado". Ou o estupor 
do pensamento virá, indicando uma escolha inadequada, ou a 
paz ou a queima do peito será sentida confirmando que sua 
escolha foi correta". E então ouça isto: "Quando você estiver 
vivendo com justiça e agindo com confiança, Deus não o deixará 
ir longe demais sem avisar as impressões se você tiver tomado a 
decisão errada". 

Dr. Michael A. Goodman: 00:53:41  Pense na aplicabilidade disso, tanto para a situação de Nathan 
quanto para a nossa. Nathan deu uma resposta sensata, 
normalmente correta, mas não era o que a vontade do Senhor 
era. Então o Senhor veio até ele e imediatamente disse: "Não, 
obrigado por tentar. Isso não estava certo. Deixe-me dar-lhe a 
resposta certa". Mas para mim, o poder nisto vem para você e 
para mim hoje. Quantas questões estão sendo debatidas hoje 
por nossos irmãos e irmãs, amigos e inimigos você poderia 
dizer, dizendo que: "Os profetas estão errados, escolha sua 
questão". Eles simplesmente ainda não descobriram. E quando 
eles falecerem, alguém virá e consertará tudo. 

Dr. Michael A. Goodman: 00:54:18  Mas este princípio eu acho que é muito poderoso. Quando 
somos sensíveis aos sussurros do Espírito, Deus não nos deixará 
ir muito longe sem uma impressão de aviso. Acho que podemos 
testemunhar. Eu testifico, digo o que sei ser verdade, que Deus 
está liderando seus profetas. Não, eles não são perfeitos e sim, 
eles podem ter suas próprias opiniões, mas o Senhor não vai 
permitir que seus servos, os profetas, nos guiem e nos tirem do 
caminho de uma forma que vai colocar em perigo nossa 
progressão em direção a Deus. Penso que há um princípio 
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poderoso que o ensinamento do Élder Scott e que é confiar no 
Senhor para nos guiar. Confiar no Senhor para guiar seus 
profetas. Confie no Senhor que, se cometermos um erro, ele 
corrigirá por nós e nos fará avançar. E ele não vai nos deixar ir 
muito longe nesse caminho antes que isso aconteça. 

Hank Smith:  00:55:12  Esse é um grande princípio aqui, Mike, é que David está como: 
"Vamos fazer um templo". E Nathan diz: "Claro, grande idéia". E 
então você recebe o Senhor rapidamente: "Não, não, não, não, 
não, não". Não faça isso". E ambos respondem em espécie, 
parece, com: "Certo". 

Dr. Michael A. Goodman: 00:55:28  Eles realmente o fazem. Talvez devêssemos estar seguindo esse 
exemplo. 

John Bytheway:  00:55:33  Estou lendo bem isto? Mas então nos versículos 12 e 13: 
"Quando teus dias se cumprirem, dormirás com teus pais, eu 
farei que tua descendência te siga, a qual sairá de tuas 
entranhas". Estabelecerei seu reino. Ele construirá uma casa em 
meu nome". Portanto, esta é a resposta. Eu adoro que ele 
esteja recebendo uma resposta. "Não, isso não é para você". 

Dr. Michael A. Goodman: 00:55:54  Vai chegar através de um sentido, Salomão, é claro, como 
sabemos pela história. Não é apenas que Salomão terá 
permissão para construir um templo, mas que Deus construirá 
uma casa através de Salomão, o que significa que a casa de Davi 
será estabelecida para sempre. 

Hank Smith:  00:56:10  Família. 

Dr. Michael A. Goodman: 00:56:10  Exatamente, exatamente. Versículo 16: "E a tua casa e o teu 
reino serão estabelecidos para sempre diante de ti, o teu trono 
será estabelecido para sempre". 

Hank Smith:  00:56:22  É quase como se chegássemos aqui, o Senhor diz: "Sou eu quem 
constrói casas, não você". 

Dr. Michael A. Goodman: 00:56:27  E é. É, exatamente. E é interessante porque o Senhor diz aqui 
que: "Escute, vou estabelecer sua casa e será através de 
Salomão". Mas lembre-se, a agência ainda é um problema. E 
isso não significa que Salomão esteja garantido de ser sempre 
perfeito. Como sabemos, ele vai cometer alguns erros 
realmente graves. E isso é interessante. Volte ao versículo 14, se 
quiser. Este é Jeová falando com David sobre seu filho, "eu serei 
seu", de Salomão, "pai". Ele será meu filho. Se ele cometer 
iniqüidade, eu o castigarei", e depois veja isto, "com a vara dos 
homens e com as listras dos filhos dos homens". 
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Dr. Michael A. Goodman: 00:57:06  E eu pensei para mim mesmo: "Sim, muitas vezes é assim". 
Quando cometemos erros, Deus geralmente não tem que nos 
zotar. Ele não tem que nos acender. As conseqüências de nossas 
ações muitas vezes são o que o Senhor usa para nos ensinar o 
erro do nosso caminho e para nos ajudar a entender que vamos 
ver isso em espadas quando se trata da história de David e 
Betsabá. 

Hank Smith:  00:57:26  As conseqüências são bons instrutores, não são? 

Dr. Michael A. Goodman: 00:57:31  É a maneira do Senhor, não é? 

John Bytheway:  00:57:33  Eu amava o versículo 18: "Então entrou o rei Davi e sentou-se 
diante do Senhor e disse: 'Quem sou eu, oh Senhor Deus? Eu só 
acho que se pudéssemos fazer com que cada um de nós fizesse 
essa pergunta. Lembro-me há pouco tempo, o presidente 
Nelson falando com os jovens adultos. Lembre-se de que ele 
disse: "Você é um filho de Deus, você é um filho do pacto e um 
discípulo de Cristo", e queria que eles se lembrassem dessas 
três identidades eternas. E essa pergunta: "Quem sou eu?". 
Acho que isso pode ser respondido por bênçãos patriarcais. 
Adoro que David faça essa pergunta: "O que eu devo fazer? O 
que eu devo ser? O que você quer que eu seja?". 

John Bytheway:  00:58:23  E, de fato, tive o Elder Monte Brough comentando este 
versículo em abril de 1995 na conferência geral, Elder Brough 
disse: "Entre os magníficos e abundantes ensinamentos do 
presidente Howard W. Hunter está esta afirmação. A maior 
busca do nosso tempo é a busca da identidade pessoal e da 
dignidade humana". Então ele disse: "Esta busca por identidade 
pessoal é essencialmente uma busca por modelos que podem 
se tornar instrutivos na conduta de nossos estilos de vida". Com 
apenas algumas exceções, um jovem não pode encontrar 
modelos adequados entre os que atuam no atletismo, no 
entretenimento ou na música comercial. Essas figuras públicas 
não apenas não fornecem exemplos positivos, mas são muitas 
vezes o inverso exato do tipo de modelos que são aceitáveis 
para a maioria de nós. 

John Bytheway:  00:59:14  O acesso a estes ícones contemporâneos é caro e improdutivo. 
Ficamos quase sempre desapontados quando assistimos aos 
padrões pouco profundos e obscuros pelos quais o público 
acumula seus elogios. Não é de admirar que as áreas públicas 
de tantas cidades e vilas estejam cheias de jovens que estão 
possuídos com esses mesmos padrões rasos e obscuros de 
comportamento pessoal. 
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John Bytheway:  00:59:35  No entanto, há uma abundância de modelos que podem ser 
encontrados muito mais próximos e que podem ter uma 
influência muito mais profunda sobre cada um de nós. A 
maioria de nós, com relativamente pouco esforço e muito 
menos custo, pode fornecer para nossas famílias, uma 
verdadeira lista de modelos importantes. Esta lista pode ser 
criada a partir de uma modesta busca na vida de nossos 
antepassados". 

John Bytheway:  00:59:59  Eu achei isso fascinante, mas eu adoro a pergunta: "Quem sou 
eu, oh Senhor Deus?" e você não acha que ele está ansioso para 
responder essa pergunta para nós? 

Dr. Michael A. Goodman: 01:00:10  Não é essa a humildade que esperamos que todos nós 
exemplifiquemos? É novamente, o que vemos com David e 
Salomão. Quando começam, eles reconhecem sua necessidade, 
sua dependência de Deus. Ele está apenas percebendo a 
diferença entre ele e Deus. "Quem sou eu, Deus, em 
comparação com você?" 

John Bytheway:  01:00:27  Adoro que todas as semanas nossas jovens mulheres estejam 
de pé e dizendo: "Sou uma filha amada de pais celestiais com 
uma natureza divina e destino eterno". E temos jovens homens 
de pé e dizendo: "Sou um filho amado de Deus e ele tem uma 
obra para eu fazer". Imagine se cada adolescente no mundo 
pudesse se levantar e dizer: "Isto é quem eu sou, e isto é o que 
eu acredito". E isto é o que vou fazer, isto é o que não vou 
fazer". Isso mudaria o mundo. Adoro a pergunta ali: "Quem sou 
eu, oh Senhor Deus?" e acho que ele quer responder isso por 
nós. E as melhores respostas que obtemos estão dentro do 
evangelho, das escrituras e do profeta. 

Hank Smith:  01:01:08  Excelente. Eu queria acrescentar aqui antes de seguirmos em 
frente, Mike, esta idéia de David querer construir um templo é 
uma boa revelação. 

John Bytheway:  01:01:16  Bom desejo. 

Hank Smith:  01:01:17  É que o momento está um pouco fora de tempo. Tenho notado 
que às vezes podemos ficar um pouco frustrados quando temos 
uma boa revelação, mas a hora está errada. "Por que isso não 
acontece na igreja? Por que isto não acontece na igreja? Por 
que não estamos avançando com isto?" Que o Senhor se 
encarregue de seu tempo onde diz: "Sim, construir um templo é 
uma boa idéia". É uma boa idéia, mas ainda não. Ainda não". 
Vamos ficar bem com ainda não. 
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Dr. Michael A. Goodman: 01:01:41  Ainda não, e, neste caso, não por você. E assim, às vezes não vai 
funcionar da maneira que pensamos ou que queremos. Mas se 
realmente viermos a saber... Isto volta ao que começamos. Se 
conhecemos Deus, se conhecemos seu caráter, conhecemos seu 
relacionamento conosco e suas perfeições, podemos confiar 
que Ele sabe melhor como levar adiante seu próprio trabalho e 
nós, como nos levar adiante em direção à nossa própria 
exaltação. 

Hank Smith:  01:02:08  Ele conhece seu trabalho. 

John Bytheway:  01:02:13  Por favor, junte-se a nós para a segunda parte deste podcast. 
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John Bytheway:  00:00:02  Bem-vindo à Parte Dois do podcast desta semana 

Dr. Michael Goodman:  00:00:07  Não define necessariamente toda a experiência vivida de David, 
mas este evento vai ter um impacto profundo sobre David, 
sobre a família de David e sobre Israel, indo em frente. Muitas 
vezes transformamos isto em um conto de moralidade, e há 
uma razão para isso, mas vamos começar com o verso um. 
"Aconteceu depois que o ano expirou". Na época em que os reis 
saem para a batalha", nós muitas vezes nos referimos a isso, 
"...que David enviou Joab e seus servos com ele e todo Israel, e 
eles destruíram as crianças de Amin e sitiaram Rabbah. Mas 
Davi permaneceu ainda em Jerusalém". 

Dr. Michael Goodman:  00:00:45  E muitas vezes fazemos feno com isso, e possivelmente por 
boas razões. Quero que sejamos um pouco cautelosos sobre 
isso simplesmente porque esta não é a primeira vez que um rei 
envia seu general para fazer a luta, nem será a última vez que 
um rei faz a mesma coisa. Portanto, parece que os redatores 
estão fazendo o mesmo ponto que nós fazemos 
freqüentemente, ou seja, erro número um, o problema número 
um foi que David permaneceu em vez de ir adiante e cumprir 
seu dever. 

Dr. Michael Goodman:  00:01:14  Agora, isso pode ser preciso. Esse parece ser o ponto da 
verborreia em um. Por outro lado, talvez isso não fosse tão 
estranho para um rei nem sempre entrar em todas as batalhas, 
no entanto, acho que regularmente, David tinha no passado. 
Portanto, o problema número um, não estar onde ele deveria 
estar, possivelmente. 

Dr. Michael Goodman:  00:01:35  Problema número dois, ele vê algo que você e eu diria que 
provavelmente não está destinado a estar dentro de sua alçada, 
sua visão. Ele vê uma mulher se lavando, no verso dois. A 
mulher era muito bonita para se olhar. Então, ele vê Betsabá. A 
visão, temos que ser cautelosos aqui, não parece, de forma 
alguma, implicar em um espiadão proposital, que ele estava 
literalmente procurando, mas de uma forma ou de outra, ele 
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olha e vê esta bela mulher banhando-se, tornando-se 
ritualmente pura. 

Dr. Michael Goodman:  00:02:10  Como presidente de missão, às vezes eu teria missionários que 
viriam até mim. Eles ficavam calmos, mas estóicos por fora, e 
depois, quando entrávamos na sala, eles começavam a soluçar 
no escritório. E começavam com algo do tipo: "Presidente, você 
vai ter que me mandar para casa". Agora, você nunca quer dizer 
algo parecido a um presidente de missão. Você assusta os 
bejabbers deles. 

Dr. Michael Goodman:  00:02:32  Mas o pânico instantâneo começa a surgir no coração, e eu 
diria, "Ancião...", e geralmente eram os mais velhos. "Ancião, o 
que aconteceu?" E eles partilhavam que tinham visto algo que 
provavelmente não deveriam ter visto. Então, eu me lembro de 
um ancião que veio até mim e disse: "Presidente, estávamos 
dando esta lição a esta doce família. Olhei para cima de uma 
parede, e havia uma grande imagem de uma mulher que não 
tinha roupa". 

Dr. Michael Goodman:  00:03:03  Então, ele está me falando sobre isso e eu disse: "O que você 
fez, Elder?" E ele disse: "Bem, eu desviei o olhar". E eu disse: 
"E?". "Eu me sinto, eu me sinto horrível". E eu disse: "Por que 
você se sente horrível?" Ele disse: "Bem, eu gostei do que vi. Eu 
não deveria ter gostado..." Eu pensei: "Sério? Você não deveria 
ter..." Você vê o problema aqui? E ao invés de perceber, você 
sabe o quê, você fez exatamente o que o Senhor queria que 
você fizesse. Você viu algo, sentiu-se atraído por isso, e 
percebeu: "Não, isso não é meu". Portanto, você se virou e 
voltou atrás e se concentrou. 

Dr. Michael Goodman:  00:03:41  Ele fez exatamente o que deveria ter feito, mas sentiu, porque 
estava atraído, que estava de alguma forma sujo ou quebrado 
ou errado. E nossa juventude de hoje tende a experimentar 
fenômenos muito semelhantes. Eles verão algo que não 
deveriam ver, seu corpo reagirá a isso, sua mente reagirá a isso, 
e por causa dessa reação natural, eles pensam: "Estou 
quebrado". Sou mau, sou mau". Mas o Pai Celestial nos criou 
propositalmente para que tenhamos a tendência de nos 
interessar por estas coisas. 

Dr. Michael Goodman:  00:04:15  Isto não é um problema. Isto não é um sinal de que estamos 
quebrados. É um sinal de que algo está funcionando bem. A 
pergunta não é: você viu alguma coisa e, portanto, é culpado? É, 
você viu alguma coisa? O que você fez a seguir? O que David fez 
em seguida se torna o problema. Em vez de voltar ao seu 
próprio negócio, verso três, David enviou e perguntou depois da 
mulher. Um disse: "Não é este Bathsheba", que, a propósito, é 
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um nome muito legal, "... filha do juramento? Não é esta 
Betsabá, a filha de Eliam, a esposa de Uriah, o hitita?" 

Dr. Michael Goodman:  00:04:54  Além de simplesmente ver e virar as costas, ele continua a 
ruminar e realmente pergunta por ela. Há o problema número 
dois. Problema número três, versículo quatro, David enviou 
mensageiros. Ele não pensou apenas, ele não perguntou 
apenas. "Ele a levou. Ela entrou debaixo dele e ele deitou-se 
com ela". Então, esta frase seguinte realmente me incomodou 
ao crescer. Eu pensei: "Que estranha moralidade. "Pois ela foi 
purificada de sua limpeza", quase como se isso justificasse de 
alguma forma o adultério. 

Dr. Michael Goodman:  00:05:28  Agora, desde então, como fiz um pouco mais de estudo, a 
maioria dos comentaristas, tanto judeus como cristãos, afirmam 
que essa afirmação não pretende justificar o adultério. É para 
deixar claro que a criança que vai nascer não é de seu Uriah, é 
de David. Que ela foi purificada de sua impureza significa que 
ela ainda estava tendo seu período. Ela não estava grávida. 

Dr. Michael Goodman:  00:05:54  Então, de uma forma ou de outra, ele a acolheu, dormiu com 
ela, ela voltou para sua casa. Agora, nós nem vamos ao 
conceito, à diferença nas estruturas de poder e de ser um rei e 
um governante e ao abuso de poder que David fez nisso. Mas, é 
claro, foi aí que veio o erro final, bem, quase o erro final. Então, 
ele percebe, quando ela envia de volta e diz: "Estou com uma 
criança", ele percebe que está em apuros. 

Dr. Michael Goodman:  00:06:30  Ele sabia melhor do que o que fazia. E isto não foi apenas um 
simples crime passional. Isto era intenção. Ele olhou, ele 
perguntou, ele fez de propósito o que fez. E sabemos que Davi 
amava a Deus, amava a Lei, mas claramente há uma 
desconexão neste ponto no amor de Davi por Deus e no que ele 
está disposto a se permitir fazer. 

Dr. Michael Goodman:  00:06:56  Então, nós conhecemos a história. Ele vai acabar por assassinar 
o Uriah para "esconder o problema". É uma das grandes 
histórias de tragédia em toda a Escritura. Uriah é um 
personagem interessante. Os rabinos judeus e os teólogos e 
acadêmicos cristãos não sabem exatamente o que fazer com 
ele. Ele é chamado de hitita, mas o Talmude basicamente lhe dá 
duas opções possíveis, os rabinos judeus. 

Dr. Michael Goodman:  00:07:28  Um, que ele era um hitita que se converteu ao judaísmo. Isso é 
possível. Ou dois, que ele era judeu desde o nascimento, mas 
vivia entre os hititas, e por isso era conhecido como um hitita, 
mas seu nome é um nome judeu. É "o Senhor é minha luz". 
Yahweh é a minha luz". Ele acredita em Deus, e se mostra tão 
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honrado. Nós conhecemos a história. David o chama de volta, 
tentando fazê-lo entrar e dormir com Betsabá para 
possivelmente esconder seu adultério. Ele não vai ter com sua 
esposa. 

Dr. Michael Goodman:  00:08:03  Ele diz: "Não. Os soldados estão no campo lutando. E eu vou 
entrar e aproveitar minha casa e minha esposa? Não, eu não 
vou fazer isso". Bem, isso não funcionou. David disse: "Muito 
bem, vamos tentar isto", versículo 13. Vamos deixá-lo bêbado. 
Se ele estiver bêbado, talvez ele apenas vagueie por aí. E não, 
ele não fez isso. E finalmente, isto é tão trágico que David não 
só o matou, como tem a ordem de mandá-lo matar trazido de 
volta por ele mesmo. Verso 15, David escreveu a Joab e mandou 
o Uriah entregar. 

Dr. Michael Goodman:  00:08:39  Então, ele está mandando Uriah entregar a carta exigindo sua 
morte, e ele escreveu em uma carta dizendo: "Ponha você, 
Uriah, na vanguarda da batalha mais quente. Retirai-vos dele 
para que ele possa ser golpeado e morrer". Isto está além da 
palidez. Este não foi um dia ruim e gritei com os meus irmãos. 
Isto é adultério premeditado, assassinato premeditado. E como 
vamos falar no próximo capítulo, as conseqüências serão 
eternas para David. 

Dr. Michael Goodman:  00:09:09  Há muito a aprender com isto. Então, quando estou ensinando 
em nossas aulas da Eterna Família na BYU, estamos falando em 
manter a lei da castidade e permanecer emocionalmente, 
mentalmente e fisicamente puro. Falamos sobre a segurança 
que o Senhor coloca no lugar e, acima de tudo, falamos em 
manter o Espírito de Deus conosco. Pergunto aos meus alunos: 
"Se o Espírito de Deus está ativamente em sua vida e você está 
atualmente sob a influência do Espírito de Deus, qual é a 
probabilidade de você sair e cometer adultério ou fornicação? 

Dr. Michael Goodman:  00:09:41  Meus alunos não são burros. Eles dirão: "Isso não vai acontecer" 
e eu direi: "Você está certo". A única maneira de Satanás 
conseguir um bom santo dos últimos dias para cometer esse 
tipo de erro grave é separar esse santo dos últimos dias do 
Espírito de Deus". Isso parece ser o que aconteceu com David. 
Você teve estes belos exemplos em cinco, seis e sete, onde 
David é humilde e vai ao Senhor, buscando orientação e 
seguindo a vontade de Deus. 

Dr. Michael Goodman:  00:10:12  Bem, quando chegamos a esta história, David parece ter 
deixado de fazer essa conexão. E como esse relacionamento 
com Deus se tornou mais tênue, sua sabedoria, suas decisões, 
suas escolhas, começaram a seguir mais o homem natural do 
que o Espírito de Deus. Portanto, essa tragédia de nos 
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deixarmos desconectar de Deus é a maneira como Satanás tem 
a maior chance de entrar e nos encorajar, e nós usando nossa 
agência para descer nesta horrivelmente trágica toca do coelho. 

Hank Smith:  00:10:56  E há tantos momentos aqui em que você está: "David, 
simplesmente não o faça". Apenas pare". Há tantos sinais de 
advertência que se apagam: "Pare. Não envie um inquiridor. 
Não mande mensageiros". 

John Bytheway:  00:11:09  Quando ensino o Livro de Mórmon, equaciono isto com Alma 
52. Apenas acho que os estratagemas de guerra que lemos no 
Livro de Mórmon são semelhantes aos estratagemas que 
Satanás usa contra nós. E eles estão tentando fazer com que os 
lamanitas deixem sua fortaleza. Assim, eles recebem um 
pequeno número de homens: "Ei, passem como se vocês 
estivessem entregando provisões para outra cidade. Esse é um 
número pequeno, podemos levá-los, já voltamos". Isto não é 
grande coisa". 

John Bytheway:  00:11:34  E eles dão um passo para fora de seu reduto. E isto é o que 
David faz, um passo, e depois outro passo. Portanto, é uma 
mensagem do tipo: "não deixe sua fortaleza". E como você 
assinalou, ela começa com, numa época em que os reis foram 
para a guerra, como, "Eh, David provavelmente deveria ter 
sido...". 

John Bytheway:  00:11:54  O Presidente James E. Faust, em outubro de 1997, disse: 
"Durante minha vida, vi alguns dos mais escolhidos, capazes e 
justos dos homens tropeçarem e caírem. Eles têm sido 
verdadeiros e fiéis por muitos anos, e depois são apanhados 
numa teia de estupidez e tolice, o que trouxe grande vergonha 
para eles mesmos, e traiu a confiança de suas famílias 
inocentes, deixando aos seus entes queridos um legado de 
tristeza e dor. Meus queridos irmãos...". 

John Bytheway:  00:12:21  Esta foi a Conferência Geral do Sacerdócio, "... todos nós, jovens 
e velhos, devemos nos precaver constantemente contra as 
seduções de Satanás. Devemos escolher sabiamente os livros e 
revistas que lemos, os filmes que vemos e como utilizamos a 
tecnologia moderna, como a internet". 

Dr. Michael Goodman:  00:12:36  Tão bom. 

John Bytheway:  00:12:38  E essa citação tem 25 anos de idade. E sempre sinto que tenho 
que dizer, houve um dia em que, se você queria pornografia, 
você tinha que ir procurá-la. Agora, ele encontra você. E eu só 
espero que nossos jovens, quem quer que esteja escutando, 
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apenas... Qual foi a frase que aprendemos no ano passado, 
Hank, com um de nossos estudiosos? "Arrependei-vos 
incessantemente". 

John Bytheway:  00:13:00  Continue voltando ao caminho do pacto e você vai encontrar 
essas coisas como seus missionários encontraram, mas continue 
voltando e não desista. E continue voltando à mesa sacramental 
e obtendo a promessa de que Seu Espírito pode estar sempre 
com você. 

John Bytheway:  00:13:19  Anos atrás, eu me deparei com isto da Dra. Wendy Watson, que 
agora é Wendy Watson-Nelson, esposa do Presidente Russell M. 
Nelson. E ela disse: "E se, como um pacote de cigarros ou algo 
assim, e se a pornografia tivesse uma etiqueta de aviso?" E foi 
isto que ela disse que a etiqueta de advertência poderia dizer: 
"Conteúdo altamente viciante". Extremamente corrosivo para a 
alma, materiais contidos. Esteja preparado para ter sua mente 
distorcida, sua visão da vida devastada, e seu espírito encolhido. 

John Bytheway:  00:13:48  Esteja ciente de que o Espírito do Senhor não estará com você 
durante ou após a visualização. Esteja preparado de que, após 
uma pressa inicial, você experimentará sentimentos de 
depressão, solidão, desespero e culpa. Entretanto, com 
exposições repetidas ao longo do tempo, você pode adormecer 
esses sentimentos e entrar em amnésia quase total...", escute 
isto, "... sobre quem você realmente é e sobre a própria 
verdade". 

John Bytheway:  00:14:12  Isso foi de seu livro, Pureza na Paixão, na página 60. Essas são 
palavras fortes que continuam voltando. Se essa é uma linha 
que você já cruzou, por favor, continue voltando. Há um 
caminho de volta. Isto é coisa poderosa. E o Senhor conhece o 
mundo para o qual Ele nos enviou, e a seção 46, versículo 15, à 
direita, Hank, "Ele se adapta a sua misericórdia de acordo com 
as condições dos filhos dos homens", felizmente. Mas continue 
voltando a esse caminho do pacto, não desista. 

Hank Smith:  00:14:43  Eu amo isso. Sim. Penso que ao ensinar isto, você pode indicar 
quantos lugares diferentes existem para David parar e dizer: 
"Espere, o que estou fazendo? Posso parar isto agora mesmo, 
em vez de continuar por este caminho". Aqueles de vocês que 
são ouvintes de longa data do nosso podcast reconhecerão o 
nome, David Sorensen, porque David e Verla Sorensen são 
nossos patrocinadores, ele deu uma palestra na Conferência 
Geral de abril de 2001. Parece que não deveria ter sido há tanto 
tempo, mas estamos conversando há duas décadas. 
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Hank Smith:  00:15:13  Eu encorajaria a todos a ler este aqui. Chama-se: "Você não 
pode acariciar uma cascavel". Que grande conversa. Ele diz: "No 
verão, uma de nossas responsabilidades era puxar o feno dos 
campos para o celeiro para o armazenamento de inverno. Meu 
pai atirava o feno para uma carroça de cama plana. Em seguida, 
eu tropeçava pelo feno para chegar o máximo possível na 
carroça. Um dia, em um desses fardos soltos colocados na 
carroça, estava uma cascavel. 

Hank Smith:  00:15:35  Quando olhei para ele, fiquei preocupado, entusiasmado e com 
medo. A serpente estava deitada no feno fresco e agradável. O 
sol brilhava em suas costas de diamante e, após alguns 
momentos, a cobra parou de chocalhar, ficou quieta e eu fiquei 
curioso. Comecei a me aproximar, inclinei-me para olhar 
melhor, quando de repente ouvi um chamado de meu pai: 
"David, meu filho, você não pode acariciar uma cascavel". 

Hank Smith:  00:16:01  A Bíblia registra que o Rei Davi era dotado espiritualmente, mas 
ele estava onde não deveria estar, ele observava o que não 
deveria ter assistido, e essas obsessões se tornaram sua queda. 
"Ele diz mais tarde: "Todos nós aceitamos a responsabilidade de 
moldar nossa vida após o Mestre". Acho que esse é um ponto 
crucial aqui que David sabe que deve padronizar sua vida depois 
de Jeová. 

Hank Smith:  00:16:25  Isto volta à conversa, continua Elder Sorensen, "Ele 
comprometeu as chaves do sacerdócio e da revelação divina ao 
nosso profeta vivo". Ele aconselha: "Fique longe da 
pornografia". Suplico-lhe que a tire de sua vida". Não permitam 
que o veneno toque suas almas"". Que grande lição. Esta é uma 
lição difícil. Lembro-me uma vez de sair de uma aula de 
doutrina evangélica onde falamos sobre David e Betsabá, e eu 
estava com meu amigo, Shane Argyle. E Shane é uma das 
pessoas mais justas e incríveis. 

Hank Smith:  00:16:58  E aqui estava eu, vocês, eu estava saindo desta classe dizendo: 
"Oh, pobre David. Oh, David, você deveria ter sido mais 
esperto". Enquanto eu saía com o irmão Argyle, ele disse: "Essa 
lição me assusta". E eu disse: "Por quê?". Porque eu não saí 
daquela aula nem um pouco assustado. Ele disse: "Se David 
pode cair, o que isso diz sobre mim e você?" 

John Bytheway:  00:17:22  Ooh, sim. 

Hank Smith:  00:17:22  E eu pensei: "Oh, agora eu estou com medo", porque o tempo 
todo eu só estava dizendo: "Oh, David, que decisão idiota. Eu 
nunca faria isso", onde meu amigo Shane viu: "Oh, eu tenho que 
ter mais cuidado". 
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Dr. Michael Goodman:  00:17:37  O Presidente Kimball disse uma vez, parafraseando, se você 
pegar o melhor menino da igreja e a melhor menina da igreja, e 
os colocar na circunstância errada por tempo suficiente, eles 
cairão. Nenhum de nós é imune aos erros que podemos 
cometer. É por isso que é tão crucial permanecer conectado a 
Deus, reconhecer quando começamos a nos desconectar. 

Dr. Michael Goodman:  00:18:01  Quando lemos histórias como esta, às vezes podemos 
simplesmente pular para fora da história e para uma versão de 
texto de prova de, quais são as lições a serem tiradas? E isso é 
bom. Precisamos tirar lições a partir dela. Mas há momentos em 
que fazemos isso pode enviar a mensagem errada. Por exemplo, 
falamos antes sobre a realidade de que a sexualidade não é 
ruim. A sexualidade é parte do plano de salvação. Eu ensino aos 
meus alunos que o planeta inteiro, a salvação depende da 
sexualidade. Não haveria continuação, não haveria semente, 
não haveria nada. 

Dr. Michael Goodman:  00:18:31  Não devemos tirar de histórias como esta que a sexualidade é 
ruim, não devemos tirar de histórias como esta que a realidade 
da nossa natureza para sermos atraídos um pelo outro é errada. 
Isso é de alguma forma errado. Temos que ser cautelosos, 
mesmo em histórias como esta. O casamento plural, 
poderíamos usar isto como um texto de prova contra o 
casamento plural, onde sabemos que isso vai se tornar um 
assunto importante, em última instância, com David e Salomão. 

Dr. Michael Goodman:  00:18:51  Não é que o casamento plural por si só não possa ser ordenado 
ou ordenado por Deus. O que aconteceu aqui foi duplo. 
Adultério, obviamente primeiro. Esta era a esposa de seu Uriah, 
esta não era a esposa de David. E segundo, a tragédia pessoal 
que vem quando nos desligamos de Deus ao ponto de sermos 
capazes ou dispostos a cometer estes erros. 

Dr. Michael Goodman:  00:19:15  Faz-me lembrar uma declaração de David A. Bednar. Ele deu 
uma palestra clássica intitulada, Que Sempre Poderemos Ter 
Seu Espírito para Estar Conosco. Mas ele faz uma observação 
interessante. No primeiro parágrafo, ele diz: "Ei, fazemos um 
ótimo trabalho na igreja falando sobre como é importante 
convidar o Espírito e ter o Espírito conosco". Ele diz: "Mas nós 
frequentemente ignoramos um assunto". Ele diz: "Devemos 
também nos esforçar para discernir, quando nos retiramos do 
Espírito do Senhor, que ele pode não ter lugar em nós para nos 
guiar nos caminhos da sabedoria". 

Dr. Michael Goodman:  00:19:48  Portanto, seu ponto é, escute, não basta apenas buscar o 
Espírito quando você pode obtê-lo e esperá-lo aos domingos ou 
talvez quando você estiver no templo ou talvez quando estiver 
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lendo suas Escrituras, mas procure reconhecer quando o 
Espírito não está mais nos guiando em nossa vida, porque isso é 
o ponto em que podemos começar a cometer esses erros. 

Dr. Michael Goodman:  00:20:07  E mesmo que não sejam estes erros maciços, é quando nosso 
caminho começa a divergir do caminho do pacto de Deus. E 
neste caso, é o que acontece com David, o homem que foi o 
maior rei que Israel já conheceu, o homem que fez tanto bem, e 
o homem que, depois disto, continuará a tentar fazer o bem. 
Mas, meu Deus, que tragédia vem deste evento. 

John Bytheway:  00:20:30  Eu realmente gosto do que você disse. Quero chamá-lo de 
Presidente Goodman, porque, como presidente de missão, dizer 
que missionário, é claro, isso seria difícil para David, porque isso 
era atraente para ele, se eu puder usar essa palavra. Foi o que 
ele fez com isso depois. O fato de ter sido atrativo é normal e 
natural. 

John Bytheway:  00:20:47  E eu adoro como Alma, quando fala com Shiblon, diz "freio 
todas as suas paixões", essa palavra, "freio", é tão boa. E o Élder 
Bruce C. Hafen, que tivemos em nosso programa, comentou 
sobre isso. Ele não disse: "Matem suas paixões". Ele não disse 
que as paixões são ruins. Ele disse: "Acabem com elas", ou seja, 
um cavalo é poderoso, mas útil, se nós o controlarmos. Então, 
pode haver um uso correto e belo disso, como já falamos. 

Hank Smith:  00:21:15  Mike, acho que também há algo a ser dito aqui de "domínio 
iníquo". 

Dr. Michael Goodman:  00:21:20  Sim. 

Hank Smith:  00:21:20  Certo? Esta idéia de, eu sou o rei, eu posso fazer o que eu 
quiser. Seção 1:21. Quase esboça a queda de David aqui na 
seção 1:21. Não o nomeia, mas diz: "Quando nos 
comprometemos a cobrir nossos pecados, a gratificar nosso 
orgulho, nossa vã ambição, ou a exercer controle ou domínio 
sobre as almas dos filhos dos homens em qualquer grau de 
injustiça, os céus se retiram, o Espírito do Senhor se entristece, 
e quando se retira," foi o que você disse, Mike, quando você 
perde o Espírito, "... amém ao sacerdócio ou à autoridade 
daquele homem. E isso é realmente o que é 2 Samuel 11, não é? 

John Bytheway:  00:22:01  Poderia ser chamada de "experiência triste". 

Hank Smith:  00:22:04  Aprendemos por triste experiência. Isso é 2 Samuel 11, que é a 
natureza e a disposição de quase todos os homens. Assim que 
tiverem um pouco de autoridade, aqui está ele, ele é rei, como 
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supõem, eles começarão imediatamente a exercer um domínio 
iníquo. É um abuso do poder de David. 

Dr. Michael Goodman:  00:22:23  Isso mesmo. Absolutamente. 

John Bytheway:  00:22:25  Lembro-me apenas quando era adolescente, quando aprendi 
que: "Espere, o mesmo David que matou Golias? Será isto... 
Ah..." E eu só me lembro de dizer: "Oh, que pena", porque eu 
queria que ele ainda fosse o herói e... 

Dr. Michael Goodman:  00:22:40  É uma tragédia. Portanto, espero que possamos talvez tirar um 
pouco do que seu amigo, Hank, trouxe disso, ou seja, é um 
lembrete de que nenhum de nós está a salvo das tentações que 
fazem parte da vida e que Satanás nos atiraria em cima. Você 
pode ver uma das razões pelas quais o Presidente Nelson e o 
Presidente Oaks, bem, todo o primeiro Quórum dos Doze está 
enfatizando tão fortemente a necessidade de permanecer 
ligado ao pacto. 

Dr. Michael Goodman:  00:23:09  E às vezes usamos isso quase como para ser perfeito. Mas, 
pacto ligado é o significado ligado a Deus. Precisamos 
permanecer conectados com Deus, porque então, Ele, através 
de Seu Espírito e através de Seus servos pode nos guiar e nos 
ajudar para que não acabemos em uma tragédia como esta. 

Hank Smith:  00:23:27  Acho que poderia haver uma tendência para culparmos a 
mulher às vezes dizendo: "Bem, ela não deveria estar usando 
isso". Ela não deveria ter tido esse aspecto. Ela estava meio que 
fazendo com que isso acontecesse". E temos que parar com 
isso, certo, Mike? 

Dr. Michael Goodman:  00:23:41  Sim, absolutamente. 

Hank Smith:  00:23:42  Que de alguma forma isso é culpa de Betsabá. Se um homem 
tem um pensamento ruim, é porque a mulher estava vestida 
desta maneira. Se ela não tivesse se vestido desta maneira, 
então este homem não teria tido este pensamento. Nada 
poderia estar mais longe da verdade. 

Dr. Michael Goodman:  00:23:54  Correto. Temos que assumir a responsabilidade por nossa 
própria agência. Sim, o Senhor nos pediu, homem e mulher, 
pela modéstia, mas a imodéstia de outra pessoa nunca é motivo 
para nossa violação de princípios e mandamentos. Temos que 
assumir a responsabilidade, e especialmente em uma situação 
como esta, onde a dinâmica de poder é tão diferente. 
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Dr. Michael Goodman:  00:24:18  Hank, você disse tão bem, isto não é um "tipo de", isto é um 
completo e total abuso de poder. Bathsheba, não temos nada 
no texto que nos leve a pensar que ela estava fazendo outra 
coisa que não seja literalmente cumprir um mandamento. Ela 
estava se tornando ritualmente pura e fazendo o que deveria 
fazer. E, em última análise, David é responsável por suas ações, 
e especialmente em uma situação como esta. 

Hank Smith:  00:24:44  Tantas vezes queremos culpar outra pessoa por nossas 
decisões. 

John Bytheway:  00:24:48  E é uma diferença também entre onde seus pensamentos vão, 
mas depois se tornou um comportamento, se tornou ações, 
como você está falando. Então, seus pensamentos podem ir 
para lá, e é quando você tem que decidir: "Ok...". E que eu acho 
que é uma pergunta mais útil para nossos irmãos e irmãs no 
Evangelho é, como você aprendeu a responder quando está 
diante de uma tentação como esta? 

Dr. Michael Goodman:  00:25:12  Adoro o fato de estarmos todos os três a pensar de forma 
semelhante aqui, ou seja, há muito a ser tirado disto. Tem que 
ser ensinado com nuances. Temos que ser cautelosos, não para 
provar completamente o texto e tirar as coisas do contexto, 
mas também, mesmo dentro do contexto, para vê-lo com 
precisão, ver essa diferença no poder, ver a responsabilidade de 
David, ver que o problema não é a sexualidade, ver que o 
problema não é o corpo físico. O corpo é para ser exaltado. 

Dr. Michael Goodman:  00:25:44  Adoro a declaração de Elder Holland. Ele disse: "Esta mais alta 
de todas as gratificações físicas, você foi projetado e criado para 
desfrutar". É tão natural quanto apelativa". Então, escute isto: 
"É dado por Deus para nos fazer como Deus". Em nossa 
tentativa de ensinar a importância de evitar a imortalidade, 
nunca devemos ensiná-la de uma forma que leve nossos irmãos 
e irmãs, jovens ou idosos, a começarem a acreditar que a 
sexualidade é maligna, mas vê-la pelo que ela é. É um dom dado 
por Deus que, no final das contas, tem o objetivo de nos ajudar 
a nos tornarmos como Deus quando abordados com retidão. 

John Bytheway:  00:26:30  Oh, e isso só me faz querer terminar Alma, "Acaba com todas as 
tuas paixões, para que sejas cheio de amor". Alma 38:12. É um 
resultado maravilhoso. Você freia todas as suas paixões, para 
que você possa estar cheio de amor. Não, "freiem suas 
paixões", isso é ruim. Oh, não, não, não. "Acalme suas paixões 
para que possais estar cheios de amor". Muito positivo. 

Dr. Michael Goodman:  00:26:53  Se eu pudesse trazer um pouco da pesquisa das ciências sociais, 
a pesquisa é bem clara sobre isso. A realidade é que a 
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imortalidade, seja sexo antes do casamento ou sexo com 
aqueles com quem você não é casado, não se correlaciona com 
bons resultados. Um dos estudos famosos que foi feito, tem um 
título um pouco provocante, Hooking Up and Hanging Out, 
pesquisou estudantes universitários em cinco universidades 
diferentes nos Estados Unidos. 

Dr. Michael Goodman:  00:27:19  E eles falaram sobre a cultura do engate, onde basicamente a 
sexualidade é um fator de entretenimento, não um fator 
relacional. E as constatações desse estudo foram muito duras. 
Estes não eram estudantes dos últimos dias. Eram apenas 
estudantes do moinho nas universidades americanas. E eles 
apontaram para a natureza problemática disto. E se você 
analisar a pesquisa, é muito claro que o comportamento sexual 
imoral não está correlacionado. 

Dr. Michael Goodman:  00:27:45  Tenho que ser cauteloso com a "causa", porque temos mais 
dificuldade com a causa e o efeito. Mas isso se correlaciona com 
coisas ruins. Na verdade, ontem, antes de chegar a isto, pensei: 
"Vou picar nossos próprios dados". Então, eu peguei nosso 
próprio conjunto de dados. Nosso estudo que estamos no meio 
de 2000 famílias que estamos acompanhando há 10 anos, 2000 
agrupamentos de pais e filhos, portanto, mais de 4.000 pessoas. 
A cada dois anos, nós as pesquisamos. 

Dr. Michael Goodman:  00:28:12  Puxei nossa última onda, a terceira onda. Estamos no meio de 
uma reunião para a próxima. E eu puxei para cima, e só fiz 
algumas regressões básicas para ver: "Ok, com o que a primeira 
idade da experiência sexual se correlaciona? Com o que se 
correlaciona o número de parceiros sexuais? Temos muitos 
detalhes nisto. Eu puxei para cinco ou seis construções 
relacionadas à sexualidade. Regressei-os no suicídio, na 
depressão, no bem-estar. Os dados são claros como vidro. Não 
se correlacionam bem. 

Dr. Michael Goodman:  00:28:44  Na verdade, um deles, não consigo lembrar qual das 
construções, se era da primeira idade ou freqüência 
correlacionada com duas vezes a probabilidade de suicídio 
sentimentos de querer cometer suicídio. Portanto, não estou 
tentando dizer que alguém que tenha sido imoral vai cair 
instantaneamente em pedaços e ficar mentalmente doente. O 
que estou dizendo é que, se você olhar para os dados 
agregados, se você olhar para eles apenas de um ponto de vista 
secular, nem mesmo do ponto de vista do Evangelho, que é 
mais poderoso, é muito claro, a imoralidade não está 
correlacionada com bons resultados. Você está pronto para ir 
para a conseqüência? 
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Hank Smith:  00:29:21  Sim. Agora- 

John Bytheway:  00:29:23  Aí vem Nathan. 

Hank Smith:  00:29:24  Aí vem Nathan. 

Dr. Michael Goodman:  00:29:25  Okay. Capítulo 12. É aqui, é claro, que a conseqüência das ações 
de David vai ser apresentada. O Senhor envia Nathan para David 
e compartilha esta parábola muito triste. E para mim, isto é tão 
trágico porque a resposta de David à parábola é exatamente o 
que você esperaria que fosse. Era exatamente o que você 
esperaria que fosse. Ele está indignado por alguém ter feito 
isso. 

Dr. Michael Goodman:  00:29:51  A parábola é: um homem pobre tinha um cordeiro de ovelha, 
tratou-o como sua filha, o que, a propósito, é uma brincadeira 
divertida até mesmo com o nome Bathsheba, sua filha, e pegou 
e vestiu o cordeiro daquele homem pobre e o deu a um homem 
rico, e em vez de tirar de seu próprio rebanho. E veja desta 
maneira, a raiva de David foi muito acesa contra o homem. Ele 
disse a Nathan: "Como o Senhor...", há um juramento. "O 
homem que fez esta coisa certamente morrerá". 

Dr. Michael Goodman:  00:30:19  Oh, meu Deus. É aí que você obtém seu hebraico, [língua 
estrangeira 00:30:23]. "Tu és o homem". Veja o versículo seis, 
embora mesmo antes disso, isto é porque, e ele vai pagar 
quatro vezes porque ele não teve piedade. A triste tragédia aqui 
é que David parece alheio à realidade de que ele acaba de 
pronunciar uma sentença sobre si mesmo, de que suas ações se 
encaixam exatamente nisto. 

Hank Smith:  00:30:47  É fascinante para mim, Mike, como Nathan aborda esta 
questão. Ele não entra gritando e gritando. Ele entra: "David, 
posso te contar uma história?" Sempre pensei muito bem em 
Nathan aqui, que ele poderia entrar e realmente começar a 
espetar David. Em vez disso, ele apenas diz: "Deixe-me contar 
uma história...". E se chama uma parábola de aprisionamento. 

John Bytheway:  00:31:07  Porque você passou o veredicto, e então você percebe que 
acabou de passar um veredicto sobre si mesmo. 

Dr. Michael Goodman:  00:31:13  Sim. 

Hank Smith:  00:31:13  Jesus vai usar parábolas de aprisionamento em sua vida. 

Dr. Michael Goodman:  00:31:17  Vai ter conseqüências para gerações. Então, é claro, Nathan o 
chama para isso, e para o crédito de David, você diria, ele o 
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reconhece, e então, escute a conseqüência, vá para o versículo 
10. "Agora, portanto, a espada jamais sairá da tua casa, porque 
me desprezaste e tomaste a esposa de Uriah, o hitita, para ser 
tua esposa". 

Dr. Michael Goodman:  00:31:47  Portanto, conseqüência número um, a espada será 
continuamente parte de sua existência, de sua casa, de sua 
experiência. Número dois, 11: "Assim diz o Senhor: 'Eis que 
levantarei o mal contra ti da tua casa'". Como sabemos que a 
história vai adiante, é exatamente isso que vai acontecer. "E eu 
levarei as tuas mulheres diante dos teus olhos e as entregarei 
ao teu próximo". E ele deitar-se-á com as tuas esposas à vista 
deste filho". Sabemos, é claro, que isso tem pelo menos um 
cumprimento parcial nas ações de Absalom. Falaremos sobre 
isso dentro de momentos. 

Dr. Michael Goodman:  00:32:28  Então, 12: "Porque o fizeste em segredo, mas o farei diante de 
todo Israel, diante do sol". Eu estava lendo em um comentário 
judeu... A propósito, quando você estiver lendo o Antigo 
Testamento, pegue as melhores Bíblias de Estudo que puder. 
Mas a maioria dessas Bíblias de Estudo vai ser escrita a partir da 
perspectiva cristã. Há poder em lê-las a partir de uma 
perspectiva judaica porque elas estão vendo coisas que nós às 
vezes não vemos. 

Dr. Michael Goodman:  00:32:54  Há uma grande Bíblia de Estudo Judaico que diz isto, que a 
punição corresponde aos pecados de David de uma forma típica 
por medida, porque ele colocou Uriah na espada, a espada 
nunca sairá de sua casa, alertando para as mortes violentas de 
Amnon, Absalom e Adonijah, nos capítulos seguintes. E porque 
ele levou a esposa de Uriah, sua esposa deveria ser levada por 
outro, Absalom e outros. 

Dr. Michael Goodman:  00:33:17  Mas não se trata apenas dessas duas coisas. Não é apenas que 
vai haver algum jogo de espadas e coisas, mas enquanto eu 
estava ponderando isso, pensei, quais são algumas das coisas 
que parecem fluir? E eu quero ter cuidado com isto. Na 
verdade, fiz uma nota para mim mesmo. Queremos ser 
cuidadosos para não afirmar que entendemos totalmente a 
causa. Quando alguém faz algo ruim, e então alguma coisa ruim 
acontece com essa pessoa, é melhor sermos um pouco 
cautelosos antes de dizer: "Veja, Deus está castigando essa 
pessoa". Isso não é uma aposta segura, não é o nosso papel. 

Dr. Michael Goodman:  00:33:48  Mas se você olhar para a vida de David após este evento, seja 
ele causador ou não, oh, meu Deus, você vê a trágica 
correlação? Pense sobre estas coisas. Seu filho de Betsabá, que 
vem desta união, vai morrer. Tamar, sua filha, vai ser violada 
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pelo filho de uma mãe diferente. Absalom, o filho de David, 
irmão de Tamar, vai se vingar de Amnon e matá-lo. Absalom vai 
tentar roubar o trono de Davi. Absalom vai dormir com 10 das 
esposas/concubinas de Davi. 

Dr. Michael Goodman:  00:34:25  Joab, seu general, vai matar Absalom, seu filho, e 20.000 
soldados, no meio da tentativa de retomar o reino que Absalom 
estava tentando arrancar dele. Joab acabará sendo alienado de 
David. Vai haver uma guerra constante. Seu outro filho, 
Adonijah, vai tentar outro golpe com a ajuda de Joab. Então, 
não vamos nem entrar na vida de Salomão e no que aconteceu 
com ele. 

Dr. Michael Goodman:  00:34:50  Então, em última análise, é claro, a maior conseqüência é 
claramente o que acontece com David nas eternidades. Você 
olha para as conseqüências, e é só de partir o coração, só de 
partir o coração. Acredito que Deus pode punir, mas assim 
como vimos anteriormente, acredito que Deus muitas vezes 
permite que nossas próprias ações tragam os frutos adiante. E o 
que você está vendo na vida de David a partir deste ponto em 
diante parece muitas vezes ser frutos destas pobres escolhas. 

Hank Smith:  00:35:27  A desconfiança que ele insere em sua família neste ponto, vai 
costurar o turbilhão. 

Dr. Michael Goodman:  00:35:35  Sim. E no final, é claro, eternamente, José ensinou que ele caiu, 
esta seção 132:39: "Portanto, David, ele caiu de sua exaltação e 
recebeu sua parte. E ele não os herdará..." Ou seja, sua família, 
suas esposas, "... fora do mundo, diz o Senhor". Tão trágicas e 
dolorosas conseqüências para suas ações. 

Dr. Michael Goodman:  00:36:01  Hank, você mencionou antes, e eu acho que isto é importante 
para reconhecer, autoridades religiosas judaicas, e outros, eles 
concordam que as ações de David estavam erradas, mas 
acreditam que David foi perdoado. E essa crença vem do 
versículo 13 do capítulo 12 que estamos estudando aqui. 

Dr. Michael Goodman:  00:36:22  O versículo 13 diz: "David disse a Nathan: 'Eu pequei contra o 
Senhor'". Nathan disse a David: 'O Senhor também rejeitou'", o 
que em hebraico significa apenas fazer passar, "... o teu 
pecado". Tu não morrerás". Isso foi tomado como evidência de 
que David cometeu um grave erro e que haverá conseqüências, 
mas David ainda é um homem redimido e perdoado. E você vê 
Davi ao longo dos Salmos implorando por esse perdão 
constantemente. 
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Dr. Michael Goodman:  00:36:55  Mas é muito importante notar o JST para esse verso. Está na 
nota de rodapé: "Deus não perdoou o teu pecado". O castigo, se 
passou, não passou, foi pausado. E tragicamente, algumas 
pessoas também provam isso para dizer que o castigo foi 
passado para a criança e que foi por isso que a criança morreu. 
Mas você e eu temos que entender bem a natureza de Deus 
para saber que isso é uma impossibilidade. Deus não está 
punindo nossos filhos por nossos pecados, embora nossos filhos 
sejam impactados como resultado de nossos pecados, para 
perceber que as conseqüências às vezes continuam mesmo 
depois que o perdão chega. 

Dr. Michael Goodman:  00:37:36  No caso de David, vai haver perdão. Ele não vai ser condenado 
ao inferno para sempre. Joseph Smith ensinou explicitamente 
que chegaria a hora em que ele conseguiria o perdão. A citação 
exata: "David procurou arrependimento nas mãos de Deus, 
cuidadosamente com lágrimas, pelo assassinato de Uriah, mas 
ele só conseguiu fazê-lo passar pelo inferno. Ele recebeu a 
promessa de que sua alma não deveria ser deixada no inferno". 

Dr. Michael Goodman:  00:37:59  Assim, David receberá o perdão, mas uma das coisas que todos 
nós aprendemos na vida é quando cometemos erros, às vezes 
essas conseqüências permanecem mesmo depois que nos 
arrependemos completamente e seguimos em frente. E não é 
que Deus não goste de nós, não é que Deus não nos veja como 
bonitos e de valor, e não é que não possamos crescer e nos 
tornar tudo o que Deus quer que façamos, desde que não 
estejamos matando, mas a realidade é que, às vezes, essas 
conseqüências ficam por aí. 

Dr. Michael Goodman:  00:38:28  Essas conseqüências não são provas da falta de amor de Deus. 
Deus quer que experimentemos a alegria e a felicidade que vem 
de viver bem. Uma coisa que eu acho que é crucial entender é 
que a gravidade das conseqüências para David, tanto nesta vida 
quanto na próxima, de acordo com Joseph Smith, seção 132, 
não foram simplesmente o resultado de seu adultério. Seu 
adultério foi incrivelmente grave. Mas foi um resultado do 
assassinato de Uriah. 

Dr. Michael Goodman:  00:38:57  Sabemos que nesta vida, o adultério, o pecado sexual, por mais 
grave que seja, pode ser totalmente perdoado, totalmente 
superado. Sabemos que isto é algo que, por mais grave que 
seja, não tem que ter conseqüências eternas. O assassinato se 
torna muito mais problemático. E David não cometeu 
simplesmente adultério, por pior que fosse, ele mandou matar 
premeditadamente o marido de Betsabá, e é por isso que 
Joseph Smith diz que as conseqüências são eternas. 
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Hank Smith:  00:39:33  Não queremos que ninguém ouça pensando: "Oh, não, eu sou 
tão mau quanto David". Eu fiz o que David fez". David está em 
uma posição única, certo, Mike, como o rei, como líder do 
exército. Esta é sua situação única que o Senhor está julgando 
aqui. E eu não colocaria meus próprios pecados neste capítulo e 
pensaria: "Oh, eu fiz isto". 

John Bytheway:  00:39:54  Já falamos sobre David. Podemos nos sentir um pouco melhor 
falando de Salomão quando olhamos para 1 Reis. Devemos 
olhar para o 1 Reis 8 e 11. Atire-nos uma corda aqui. Vai ficar 
melhor por um pouco, certo? 

Dr. Michael Goodman:  00:40:10  1 Reis 3 e 8 são realmente lindos. Bem, há um pequeno 
prenúncio em três de que temos problemas a surgir, mas três e 
oito são lindos. Para ser muito franco, você vê um paralelo 
muito forte aqui. E David, você tem cinco, seis e sete, onde 
David é humilde e procura o Senhor, o Senhor está 
respondendo suas orações, e ele está fazendo todas essas 
coisas boas, e então você tem Levi e Betsabá em 12, a 
conseqüência. 

Dr. Michael Goodman:  00:40:35  Você tem uma trajetória semelhante com Salomão. Você tem 
três, onde ele é ungido rei e tem este tremendo dom de 
sabedoria que lhe é prometido. Falaremos sobre isso enquanto 
olhamos para ele. O capítulo oito é a dedicação do templo, a 
casa do Senhor que Salomão foi autorizado a construir, na 
verdade mandado em última instância a construir. Então, você 
tem estes capítulos felizes, Salomão sendo humilde e fazendo o 
bem, e então você tem o capítulo 11 onde tudo vai para o sul 
muito rapidamente. Então, devemos começar com três? 
Comecemos com três? 

Hank Smith:  00:41:10  Sim. 

Dr. Michael Goodman:  00:41:10  Podemos fazer isso? 

Hank Smith:  00:41:12  Mostre-nos os destaques aqui. 

Dr. Michael Goodman:  00:41:13  Temos um pouco de prefiguração de problemas para vir no 
verso um. Salomão fez afinidade com o faraó, rei do Egito. Isso 
não é um problema, mas é a maneira como ele o fez. Ele pegou 
a filha do Faraó e a trouxe para a cidade de Davi até que ele fez 
e acabou construindo sua própria casa. Em outras palavras, foi 
um casamento dinástico. Ele casou-se com a filha do faraó. 

Dr. Michael Goodman:  00:41:36  E a propósito, os estudiosos afirmam que não há uma oração 
para que ele realmente se case com uma filha viva do faraó, 
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mas alguém na casa do faraó com quem ele se casou para fazer 
uma aliança com o Egito. E são esses casamentos fora da 
aliança, fora de Israel, que vão acabar sendo o calcanhar de 
Aquiles de Salomão. Alguns dos dados acadêmicos que analisam 
isto dizem que 1 Reis provavelmente não é escrito tanto 
cronologicamente quanto teologicamente. 

Dr. Michael Goodman:  00:42:04  Você vê os capítulos de 1 a 10 que em grande parte nos 
mostram todas as coisas boas que Salomão faz, com uma 
pequena premonição de que as coisas nem sempre são boas em 
River City, por assim dizer. Então, você atinge 11 e avança, e 
isso são as coisas ruins. Então, você tem tanto uma ordenação 
teológica quanto uma ordenação cronológica. 

Dr. Michael Goodman:  00:42:28  Então, você tem uma pequena prefiguração no verso um, mas 
nada é feito disso. Eu simplesmente diria isto porque às vezes 
você olha as coisas nos capítulos de um a dez e diz: "Bem, há 
apenas, isto é o bom material, então tudo deve ser bom". Não. 
As coisas de um a 10 estão acontecendo ao mesmo tempo que 
muitas das coisas que estão acontecendo em 11 em diante. 
Você entende o que estou dizendo? 

Hank Smith:  00:42:50  Sim. Então, eles os separaram. 

Dr. Michael Goodman:  00:42:51  Exatamente. Os redatores fizeram. Temos uma baixa 
prefiguração dos problemas no versículo um, mas depois, temos 
esta bela introdução à espiritualidade de Salomão, versículo 
três. "Salomão amava o Senhor, andando nos estatutos de Davi, 
seu pai". Só ele sacrificou e queimou incenso em lugares altos". 
Agora, isso soa muito mal, mas isto é pré-temple. Portanto, de 
uma maneira ou de outra, neste momento ele está fazendo 
coisas boas. Agora, os redatores, neste ponto, seriam muito 
sensíveis a qualquer coisa que parecesse sacrifício fora da 
ordem sacerdotal que deveria acontecer. Portanto, isso poderia 
ser uma pequena dica. 

Dr. Michael Goodman:  00:43:30  Mas o amoroso Deus de Salomão caminhando nos estatutos de 
Deus, versículo quatro: "O rei foi a Gibeon para se sacrificar lá, 
pois aquele era o grande lugar alto". Agora, pode-se ver, os 
números são muitas vezes problemáticos no antigo Testamento. 
"1.000 holocaustos que Salomão ofereceu sobre o altar". Talvez, 
ou talvez apenas um punhado delas. 

Hank Smith:  00:43:49  Muito, sim. 

Dr. Michael Goodman:  00:43:50  Muito. Ele fez muitos sacrifícios, o que se destina a mostrar 
duas coisas. Um, ele é muito fiel, e dois, ele é muito bem feito. 
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Então, veja o versículo cinco, tão bonito: "Em Gibeon, o Senhor 
apareceu a Salomão em um sonho à noite. Deus disse: 
"Perguntai o que haveis de fazer". Pede o que eu te darei"" 
Então, Salomão, o que você quer? É quase uma história de 12 
nefitas e 3 nefitas aqui. E eu amo a bela resposta de Salomão. 

Dr. Michael Goodman:  00:44:22  Versículo seis: "Mostraste ao Teu servo, David, meu pai, grande 
misericórdia". De acordo com o seu caminhar diante de Ti em 
verdade e em retidão e retidão de coração com Ti, Tu foste 
afastado dele esta grande bondade", construindo o templo. 
"Que Tu lhe foste dado um filho para sentar-se em seu trono 
como é hoje, agora". Oh, Senhor, meu Deus". Tu fizeste Teu 
servo rei em vez de Davi, meu pai". E eu sou apenas uma 
criança pequena. Eu não sei como sair ou entrar". 

Dr. Michael Goodman:  00:44:57  Era exatamente disso que estávamos falando antes. "O servo 
está no meio do povo, que fui escolhido, um grande povo que 
não pode ser numerado nem contado para a multidão". Talvez 
uma pequena hipérbole novamente. Mas o versículo nove: "Dai, 
pois, ao Vosso servo um coração compreensivo para julgar o 
Vosso povo, para que eu possa discernir entre o bem e o mal". 
Pois quem é capaz de julgar Teu tão grande povo?". 

Dr. Michael Goodman:  00:45:24  Então, você recebe este belo apelo: "Senhor, dá-me um coração 
compreensivo". Eu não falo hebraico, mas sei o suficiente para 
ser perigoso". E as palavras aqui, "para um coração 
compreensivo" na verdade significam um coração auditivo, um 
coração que ouve, um coração que escuta, o que é lindo. Lev 
Shomea indica uma pessoa que está aberta à direção divina de 
Deus. Dê-me um coração que esteja disposto a ouvi-lo, porque 
Você é quem pode julgar este povo. 

Dr. Michael Goodman:  00:45:58  E a propósito, nota rápida sobre a palavra, "juiz". Você e eu já 
entendemos isso, a palavra, por causa de seu trabalho em 
Juízes, o livro, sefer shoftim, que é o Livro dos Juízes, "juiz" no 
hebraico não significa simplesmente sentar e julgar casos. É 
liderar, governar, orientar, administrar. Portanto, quando 
Salomão pede para ser um grande juiz, ele não está 
simplesmente pedindo para me ajudar a tomar boas decisões, 
como ele fará no final deste capítulo, para me ajudar a ser o 
tipo de líder de Israel que Israel precisa. E a única maneira de 
fazer isso é se eu tiver um coração atento, um coração 
compreensivo. 

Hank Smith:  00:46:39  Mike, estou vendo os três de nossos reis, Saul, David, Salomão, 
todos começaram tão bem. 

John Bytheway:  00:46:46  Sim. 
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Hank Smith:  00:46:47  Todos eles começaram com isto: "Quem sou eu? Eu sou um zé-
ninguém. Eu não posso fazer isto". O poder não corrompe a 
todos, mas certamente faz estes três. 

Dr. Michael Goodman:  00:46:57  Certamente que sim. E, mais uma vez, eu o puxaria de volta ao 
conceito de, eles estão desconectados de Deus. Se eles 
estivessem atualmente sob a influência do Espírito de Deus, 
fortemente, regularmente, diariamente, eles não tomariam 
estas decisões. Eles cometeriam erros. Mas voltemos à 
promessa do Élder Scott: "Deus não nos deixará ir muito longe". 
Se tivermos um coração humilde e atento, Ele nos puxará de 
volta". 

Dr. Michael Goodman:  00:47:21  Bem, claramente, no caso de David e como vamos ver no caso 
de Salomão, em última análise, eles não recuam. Eles cometem 
o erro. Portanto, este apelo por um coração compreensivo 
agrada a Deus, o que eu acho que nos agrada a nós. Mas o 
Senhor está apenas dizendo: "Eu quero ser seu Deus". Quero 
que você seja meu filho, não apenas num sentido literal de 
distância, mas quero que caminhemos juntos", e esse é o apelo. 

Dr. Michael Goodman:  00:47:48  Então, Deus, quando dizemos: "Eu quero ouvir, eu quero 
aprender", Deus está tão satisfeito com isso. Veja a resposta de 
Deus. Versículo 10, "O discurso agradou ao Senhor", que 
Salomão perguntou esta coisa. E Deus lhe disse: "Porque tu 
pediste isto e não pediste para ti uma vida longa, nem pediste 
riqueza para ti mesmo, nem pediste a vida de teus inimigos, 
mas pediste compreensão para ti mesmo para discernir o 
julgamento". Eis que eu fiz de acordo com a palavra. Eis que te 
dei um coração sábio e compreensivo, para que não houvesse 
ninguém como tu antes de ti, nem depois de ti se levantará 
alguém como tu". 

Dr. Michael Goodman:  00:48:35  Perceba que isto está sendo escrito por um redator a várias 
centenas de anos de distância, e ele sabe que Salomão vai se 
tornar este grande juiz e governante. Mas você e eu 
conhecemos suficientemente bem as leis da eternidade para 
saber que Deus não aparece na cabeça de Salomão, derrama 
sabedoria, costura-o de volta e diz: "Agora, vai-te a eles, tigre". 
Este é um processo que vai acontecer. 

Dr. Michael Goodman:  00:48:54  Deus ajudará Salomão a tornar-se sábio como Salomão faz 
coisas sábias. Como Salomão busca a sabedoria de Deus e a 
percepção e inspiração de Deus, Deus dará essa inspiração. 
Assim, para que não pensemos que de alguma forma isso venha 
por osmose, Salomão teria que fazer sua parte, e claramente o 
fez, porque ele se tornou um líder incrivelmente sábio e bom 
por muitos anos. 
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Hank Smith:  00:49:21  Isso é tão triste. 

Dr. Michael Goodman:  00:49:25  Eu sei que já estamos começando a chorar, mas espere, não 
chore ainda. Vamos encontrar mais algumas coisas boas se 
pudermos. Então, voltando ao versículo 13. "Eu também te dei 
aquilo que não pediste". Você não pediu dinheiro. Vou te dar 
riquezas e honra. "Portanto, não haverá nenhum entre os reis 
como tu em todos os teus dias". Deus é sempre mais gracioso 
conosco do que jamais poderíamos esperar ou merecer, mas há 
também sempre uma ressalva. Vejam o versículo 14. 

Dr. Michael Goodman:  00:49:56  "E se tu andares nos meus caminhos para guardar meus 
estatutos e meus mandamentos, como teu pai, David, andou, 
então eu prolongarei teus dias". Portanto, há sempre um "se, 
então" pacífico. Deus fez esta tremenda promessa, mas caberá 
a Salomão viver digno desta promessa. Penso que isso é 
importante para que nossos membros entendam, em um 
contexto diferente, mas penso que é igualmente importante. 

Dr. Michael Goodman:  00:50:30  Às vezes, vemos na igreja e na vida, na mortalidade, vemos bons 
casamentos que acabam quebrados e divorciados e vidas 
destroçadas. E especialmente quando isso acontece, após a 
confirmação recebida por uma pessoa ou por ambas, de que 
isso foi uma coisa boa, de que Deus estava satisfeito com isso, 
às vezes faz com que nossos membros questionem: "Bem, será 
que eu não entendi Deus? Eu não recebi essa inspiração? Ou eu 
estou quebrado? Fui eu que fiz isto?" 

Dr. Michael Goodman:  00:51:02  Mas temos que entender a natureza do Deus que adoramos. 
Que Deus honra a agência. E a única maneira que Deus poderia 
garantir que um casamento duraria para a eternidade seria 
congelar nossa agência, tirá-la, fazê-la de modo que Ele nos 
controlasse, nos fizesse passar pela vida. Mas Ele não faz isso. 
Portanto, Deus pode fazer a tremenda promessa: "Sim, isto é 
bom". Se você e sua querida continuarem a exercer sua agência 
com retidão, a exaltação é a sua sorte na vida". 

Dr. Michael Goodman:  00:51:37  Mas vai ser preciso os dois. E, a propósito, não apenas um. Não 
é suficiente que apenas uma pessoa nessa relação viva fiel a 
seus convênios. Vai ser preciso viver os dois verdadeiros para 
que essas promessas sejam cumpridas. E li o versículo 14, e vejo 
que "se, então" o contexto de uma relação de pacto, é assim 
que todas as bênçãos de Deus chegam até nós. Elas vêm até nós 
com base em nossa homenagem à nossa agência, em nosso uso 
da agência de uma forma que nos amarra e nos vincula a Deus. 

Hank Smith:  00:52:10  Muito bem, vamos continuar aqui, Mike. Oh, vamos apenas... 
Não lamentemos ainda. Estou tentando não chorar. 
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Dr. Michael Goodman:  00:52:16  Sim. Agora, não lamentem ainda. Então, temos a história feliz. 
Vamos construir um templo. Mas mesmo antes disso, vamos 
fazer apenas um pouco de julgamento. Você tem esta história 
realmente trágica destas duas mães que tiveram ambos bebês, 
e uma delas morreu, e ambas reclamam a criança viva e a 
trazem para Salomão. E não temos que entrar em grandes 
detalhes aqui, mas você vê os redatores usando esta história 
como prova da grande sabedoria de Salomão, na qual ele 
basicamente percebe que uma das mães está continuamente, 
basicamente, advogando pela "justiça", e para que o bebê seja 
levado embora. 

Dr. Michael Goodman:  00:52:52  A outra mãe está constantemente advogando pela vida daquela 
criança e dizendo que aquela criança era a deles. Então, ele, é 
claro, diz: "Traga-me uma espada". Vamos cortar a criança ao 
meio. Você recebe a metade, você recebe a metade". E, claro, a 
verdadeira mãe diz: "Não, não, não, não, não. Sim, eu quero 
meu bebê, mas, por favor, não mate o bebê. Dê o bebê para 
ela". 

Hank Smith:  00:53:12  Dê o bebê para ela, sim. 

Dr. Michael Goodman:  00:53:14  E Salomão diz: "Muito bem, acho que agora sabemos quem é a 
verdadeira mãe". Brilhante, brilhante. Há histórias como esta 
em outros textos antigos, mas é apenas um belo exemplo que 
os autores estão nos dando para nos ajudar a ver a sabedoria de 
Salomão. Os próximos vários capítulos, quatro, cinco, seis, sete, 
são todos a bondade de Salomão e a construção do templo. É 
lindo, é lindo. 

Dr. Michael Goodman:  00:53:40  E isso nos leva a oito, que é a dedicação do templo. E assim 
como Davi, uma vez estabelecido seu reino em Jerusalém, 
procurou trazer a Arca, a presença de Deus, a presença 
simbólica e literal de Deus no meio do povo, Salomão procura 
trazer a Arca, o símbolo da presença de Deus, para dentro do 
templo. E é exatamente isso que eles fazem. O sacerdote pegou 
a Arca, versículo três. Eles a trouxeram. 

Dr. Michael Goodman:  00:54:08  São apenas os levitas e os sacerdotes. Eles o trazem, eles o 
colocam no lugar santo ou no Santo dos Santos, é o que lhe 
chamaríamos. Eles descrevem os querubins com sua asa 
estendida para frente, representando essa presença de Deus. 
Eles puxaram as varas. A propósito, esta é uma das pistas que 
isto foi escrito antes da destruição do templo em 586, porque 
eles estão descrevendo o que está acontecendo, versículo oito, 
"E lá estão eles até hoje". Portanto, o templo ainda está lá 
quando isto está sendo escrito. 
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Dr. Michael Goodman:  00:54:40  Então, você tem esta presença simbólica de Deus trazida ao 
templo, e o Senhor diz: "Eu posso fazer melhor do que isso". Vá 
para o versículo 10. "E aconteceu, quando os sacerdotes saíam 
do lugar santo, que a nuvem enchia a casa do Senhor, de modo 
que o sacerdote não podia ficar de pé para ministrar diante da 
nuvem, pois a glória do Senhor havia enchido a casa do Senhor". 

Dr. Michael Goodman:  00:55:05  Este era o propósito. Era por isso que Deus queria estar lá com 
Seu povo. Nós, como os israelitas, precisamos aprender quão 
desesperadamente precisamos aprender a querer a presença de 
Deus em nossas vidas. Não necessariamente corporalmente a 
cada dia, mas pelo menos através de Seu Espírito. Na verdade, 
isso me fez lembrar de uma declaração do Presidente Nelson 
que eu uso regularmente em minhas aulas, que eu acho que é 
tão importante. "Precisamos experimentar Deus regularmente". 
É assim que podemos conhecer e permanecer ligados por um 
pacto. 

Dr. Michael Goodman:  00:55:42  Mas o Presidente Nelson, em abril de 2019, disse: "Entenda 
que, na ausência de experiência com Deus, pode-se duvidar da 
existência de Deus. Portanto, coloque-se em condições de 
começar a ter experiências com Ele". Humilhe-se. Ore para ter 
olhos para ver a mão de Deus em sua vida e no mundo ao seu 
redor. Peça a Ele que lhe diga se Ele está realmente lá, se Ele o 
conhece. Pergunte-Lhe o que Ele sente por você, e depois 
escute". 

Dr. Michael Goodman:  00:56:16  O profeta nos pede que tenhamos experiências regulares com 
Deus. Ele não quer que sejamos apenas um povo eclesiástico, 
um povo religioso. Não queremos estar vinculados à igreja, 
queremos estar vinculados a Deus através desse 
relacionamento pactuado. E isso acontece quando diariamente 
procuramos ver as impressões digitais de Deus em nossa vida. 

John Bytheway:  00:56:42  Parece que, quando leio sua biografia falando sobre a 
construção da fé na juventude, como o tipo de coisa que 
queremos que eles percebam é ter experiências com Deus e ver 
isso e reparar e anotar, e nós mantemos um diário. A melhor 
razão para manter um diário é documentar a mão de Deus em 
sua vida como um tipo de coisa. 

Dr. Michael Goodman:  00:57:02  Absolutamente, absolutamente. Isto está nas escrituras com 
tanta regularidade. Como Moisés reconheceu a falsificação de 
Satanás? Bem, é porque ele acabou de experimentar a coisa 
real. "Quem é você?" "Eu sou um filho de Deus, feito à imagem 
de Seu único filho". "E quem és tu para que eu te adore?" 
Lembre-se, Satanás é muito bom em suas decepções. Ele é 
muito bom em suas imitações. Se ficarmos a salvo das 
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imitações, o mundo ou Satanás nos daria, temos que ter 
experiências regulares com Deus. 

Hank Smith:  00:57:37  Então, como Joseph Smith, podemos dizer: "Eu sabia". Eu sabia 
que Deus sabia, e não podia negá-lo". Aqueles jovens com quem 
trabalho, que são capazes de resistir às tempestades de dúvida 
ou crise de fé ou mesmo ao pecado, são aqueles que tiveram 
experiências, sua própria experiência com a divindade. Esses 
são os que parecem ter conseguido chegar até o fim. Eles 
podem dizer: "Bem, não importa o que essa pessoa diga ou 
aquele website diga, eu já experimentei Deus por mim mesmo". 

Dr. Michael Goodman:  00:58:05  Isto é uma diversão, não quero chamar isto de retorno, mas é 
uma re-iteração do que Israel experimentou anteriormente 
quando estava saindo do Egito. A coluna de fogo, a nuvem e a 
coluna de fogo de dia e de noite, era um símbolo visível para 
Israel de que Deus estava no meio deles. Quando o pilar se 
moveu, Israel se moveu, quando o pilar parou, Israel parou. 
Deus estava fazendo um programa de treinamento de 40 anos 
para ajudá-los a aprender a segui-Lo. 

Dr. Michael Goodman:  00:58:36  "Você vai ter que depender de mim". Então, o Senhor estava 
tentando ajudar Israel a ver que Ele não é como os outros 
"deuses" que são de pedra ou madeira. Ele é o Deus, e Ele vive, 
e Ele quer estar entre o Seu povo. E esta é uma das vezes, 
depois do Êxodo, que você literalmente vê a presença de Deus 
descer entre o povo. 

Hank Smith:  00:59:01  Esta é uma longa oração dedicatória aqui. 

Dr. Michael Goodman:  00:59:04  É enorme, mas tem uma bela ordem, na verdade. Há sete 
pedidos nele. E não temos necessariamente que levar muito 
tempo para isso, mas é um inverso divertido do que Deus 
prometeu a Salomão. Pelo menos foi assim que me atingiu. Não 
estou agarrando isto de mais ninguém, mas Salomão disse: "Dê-
me um coração compreensivo". Quero ter um coração 
compreensivo". Esta oração dedicatória é Salomão dando o 
inverso disto: "Senhor, você teria um coração atento para nós? 
Nós precisamos de Ti". 

Dr. Michael Goodman:  00:59:43  Então, olhe comigo, veja o que eu quero dizer com isto. 
Versículo 29: "Ouvi a oração que Teu servo fará para este 
lugar". Versículo 30, "Escutai agora a súplica do Teu servo". O 
final do versículo 30, "E ouve-Te no céu". Versículo 32, "Então, 
ouve-Te no céu". Versículo 34, "Então, ouve-Te no céu". 
Versículo 36, "Então, ouve-Te no céu". Versículo 39, "Então, 
ouve-Te no céu". Versículo 45, "Então, ouve-Te no céu". 
Versículo 49, "Então, escutai as suas preces". 
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Dr. Michael Goodman:  01:00:20  Este é o apelo de Salomão. "Pai, nós construímos esta casa para 
Ti". Fizemos o que o senhor nos mandou fazer. Por favor, seja 
nosso Deus". Por favor, ouça nossas preces. Perdoe nossos 
pecados. Ao nos arrependermos, perdoe nossos pecados. Guie-
nos. Ajuda-nos a viver dignamente a vida que Tu queres que 
vivamos". É uma bela oração onde Salomão diz: "Precisamos de 
você, por favor, ouça-nos". 

Hank Smith:  01:00:48  Sim, é uma bela oração de 22 a 61 anos, apenas isto implorando 
a Deus por Sua ajuda. "Que seu coração seja, portanto, perfeito 
com o Senhor nosso Deus, para andar em seus estatutos e 
guardar seus mandamentos como neste dia". E o rei e todo 
Israel ofereceram sacrifício diante do Senhor". 

Dr. Michael Goodman:  01:01:06  E, a propósito, muito sacrifício. Se pudéssemos realmente 
rapidamente, subiria dois versos a partir daí. Versículo 60, "Para 
que todos os povos da terra saibam que o SENHOR é Deus", 
pequenos bonés aí. Portanto, Jeová é Deus. "Que não há mais 
nenhum". Que teu coração, Israel, portanto, seja perfeito com o 
Senhor nosso Deus, para andar em suas estátuas e guardar seus 
mandamentos como neste dia". 

Dr. Michael Goodman:  01:01:34  Então, vamos nos amarrar a Deus neste momento. Então, eles 
fazem sacrifícios. E, a propósito, eles fazem muitos sacrifícios. 
Este é outro daqueles casos em que pensamos que pode haver 
alguma hipérbole em números. Salomão ofereceu um sacrifício, 
uma oferta de paz, que ele ofereceu ao Senhor, dois e 20.000 
bois e 120.000 ovelhas. 

Dr. Michael Goodman:  01:01:59  "Então, o rei e todas as crianças em Israel dedicaram a casa do 
Senhor". Alguns acadêmicos fizeram um estudo sobre isso e 
disseram: "Se eles fizessem isso sem parar a cada minuto, 
levaria duas semanas". Fale por tanto sacrifício. Então, estes são 
definitivamente os redatores que vimos todos juntos, 
colocamos totalmente no altar, e nos tornamos presos, 
dedicados a Deus. 

Hank Smith:  01:02:23  Faz-me lembrar quando Mórmon diz: "Todos choraram a uma 
só voz". Você diz: "Bem, não tenho tanta certeza de que todos 
gritaram exatamente na mesma hora". 

Dr. Michael Goodman:  01:02:29  Exatamente. Seja cauteloso quanto à natureza literal disso. 
Portanto, você tem felicidade aqui. Você tem Salomão, um rei 
sábio. Ele, a propósito, expande a área que é Israel. Ela se torna 
mais ampla, mais longa, mais ampla. Ele faz o bem. Ele constrói 
a casa de Deus, dedica-a. Deus vem e a aceita. Isto é lindo, tudo 
levando à tragédia que é o Capítulo 11. 
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Hank Smith:  01:02:54  Mike, sinto muito que o tenhamos trazido para o episódio que 
acabou de... 

Dr. Michael Goodman:  01:02:58  Eu notei isso, Hank. Eu pensei: "Eles não gostam muito de mim". 

Hank Smith:  01:03:02  Estas duas histórias terminam tão tristemente, não é mesmo? 
Isto é simplesmente triste. 

Dr. Michael Goodman:  01:03:08  No entanto, são histórias para nos ajudar a aprender. É 
obviamente por isso que os autores os colocaram lá. Capítulo 
11, devemos terminar isto? 

Hank Smith:  01:03:15  Capítulo 11, que tem apenas um tom sinistro. 

John Bytheway:  01:03:17  Soa como falência. Sim. 

Dr. Michael Goodman:  01:03:21  Verso um: "Mas o rei Salomão amava muitas mulheres 
estranhas, junto com as filhas do Faraó, mulheres dos moabitas, 
amonitas, edomitas, zidonitas e hititas", a maioria das quais lhes 
foi ordenado, explicitamente, que não se casassem com elas na 
lei do mosaico. Versículo dois: "Da nação a respeito da qual o 
Senhor disse aos filhos de Israel: 'Não entrareis para eles, nem 
eles entrarão para vós'". Por quê? "Porque certamente eles 
desviarão o vosso coração após os seus deuses". Salomão se 
apega a eles com amor. 

Dr. Michael Goodman:  01:04:04  E ele tinha 700 esposas, princesas e 300 concubinas. Suas 
esposas lhe viraram o coração". Mais uma vez, não vou perder o 
sono, o quê, ele realmente teve mil esposas? Ele tinha muitas 
esposas. Muitas delas não estavam dentro do pacto. E, como foi 
prometido, foi exatamente isso que aconteceu. Veja o versículo 
quatro: "Pois aconteceu, quando Salomão era velho, que suas 
esposas lhe viraram o coração atrás de outros deuses, e seu 
coração não era perfeito com o Senhor, Deus", Agora, isto é 
interessante, "... como era o coração de Davi", que o JST muda, 
"E tornou-se como o coração de Davi, seu pai". 

Dr. Michael Goodman:  01:04:49  Pois Salomão foi atrás de Ashtoreth, a deusa dos zidônios, e 
depois de Milcom, a abominação dos amonitas", basicamente 
Ba'al e Ashtoreth. "E Salomão fez o mal aos olhos do Senhor e 
não foi totalmente atrás do Senhor, como fez Davi, seu pai". A 
propósito, eu gostei muito de um de seus episódios onde foi 
apontado, Israel provavelmente nunca se afastou totalmente de 
Jeová. Sim, foi Dana Pike. Eles não simplesmente se afastaram 
de Deus e começaram a adorar Ba'al 

Hank Smith:  01:05:20  Eles apenas misturaram tudo. 

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

2 Samuel 5-12; 1 Kings 3-11 Parte 2 followHIM Podcast Página 26



Dr. Michael Goodman:  01:05:23  E há tanto poder para isso em nossos dias. Um santo ativo dos 
últimos dias com um testemunho não está prestes a 
simplesmente se afastar de Deus no Evangelho em Cristo, mas 
estamos começando a misturar e misturar outros aspectos da 
sabedoria e da filosofia do mundo com Deus? E isso não 
significa que não amamos a Deus, não significa que não 
pensamos que Deus é o maior, mas que não vamos totalmente 
atrás de Deus. E isso pode acabar fazendo a mesma coisa que 
aconteceu com Salomão. 

Dr. Michael Goodman:  01:05:53  Ele vai bem longe. "Então Salomão construiu um lugar alto para 
Chemosh, uma abominação de Moab na colina que está antes 
de Jerusalém, e para Molech, a abominação dos filhos dos 
amonitas". E fez o mesmo por todas as suas estranhas esposas, 
que queimavam incenso e sacrifícios a seus deuses". Mais uma 
vez, isto não é apenas eu estar sendo um pouco mole e esta 
única esposa tem este único Deus e ela realmente sente por ele 
e eu estou deixando-a fazer isto. Este é Salomão, como Davi, 
indo completamente longe, e como resultado, quebrando o 
coração do Senhor e partindo o coração de Israel. 

Dr. Michael Goodman:  01:06:32  "O Senhor se indignou com Salomão", versículo nove, "... 
porque seu coração se desviou do Senhor, Deus de Israel", que 
lhe aparecera duas vezes. Tinha tido visitas com Deus e ainda 
assim se tinha virado para longe. E os redatores não estão 
dando socos. Vejam o versículo 10: "E o tinham ordenado a 
respeito desta coisa". Deus lhe havia dito explicitamente: "Não 
faça isto". "Que ele não devia ir atrás dos outros deuses, mas 
não guardou o que o Senhor lhe ordenou". 

Hank Smith:  01:07:01  O poder da agência está em todas estas histórias. O poder de 
agência para fazer coisas grandes e surpreendentes, construir 
um templo, matar Golias, e depois o poder de agência para 
destruir sua própria vida. 

Dr. Michael Goodman:  01:07:14  É de partir o coração, é de partir o coração. Portanto, está longe 
o suficiente de nossos dias. Provavelmente não vamos adorar 
outros "ídolos" da mesma forma, embora o Presidente Kimball 
obviamente tenha apontado que temos nossa própria versão 
disso, e provavelmente não vamos nos casar com 700 pessoas. 
E ainda assim, para mim, há um lembrete poderoso. 

Dr. Michael Goodman:  01:07:36  Voltando a David, David e Salomão, as duas áreas onde eles 
caíram, as duas áreas onde eles não permaneceram fiéis 
estavam em suas relações íntimas sexuais e em suas famílias, 
enquanto não é surpresa que essas são as duas áreas que 
Satanás mais ativamente procura nos levar a andar errados, 
para não perceber que nossa natureza sexual é parte de nossa 
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natureza divina destinada a nos levar a Deus, que a família não 
é apenas uma bela construção dos anos 50 aqui nos Estados 
Unidos, mas que é para ser nossa exaltação, que como o 
Presidente Nelson ensinou repetidas vezes, a salvação é uma 
questão individual, a exaltação é uma questão familiar, que com 
quem você se casa e sua fidelidade a esse pacto matrimonial 
não é apenas uma simpatia. 

Dr. Michael Goodman:  01:08:28  Não é só, isto é uma coisa boa se você estiver com disposição, é 
necessário para nossa exaltação. E esse conhecimento está 
sendo desafiado em nossos dias. Sim, a maioria das pessoas 
ainda acredita que o casamento é uma coisa boa, mas não 
todos. O número de casamentos está definitivamente caindo, 
estatisticamente falando. Na igreja, nos últimos anos, há mais 
solteiros do que casados na igreja. 

Dr. Michael Goodman:  01:08:52  Portanto, singleness não é uma maldição, singleness não 
significa que estamos quebrados. Singleness significa que 
estamos em processo, o que, a propósito, casados, ainda estão 
em processo. Mas para entender nossa teologia, não podemos 
nos tornar como nossos pais eternos sem um companheiro 
eterno ao nosso lado, e daí o mandamento, não apenas uma 
sugestão, de que nos casemos na casa do Senhor com alguém 
do sexo oposto com quem possamos passar a eternidade não é 
uma sugestão, mas é, em essência, a seção 131, seção 132, é o 
mandamento do Senhor que abordemos as relações sexuais e 
abordemos o casamento como o Senhor ordenou, não porque 
Deus não ama os outros. Não porque ser solteiro é errado, mas 
porque este é o propósito, o processo da vida. 

Dr. Michael Goodman:  01:09:51  E Salomão e David, ambos, quase desejaram que tivessem 
errado com a Palavra de sabedoria ou algo assim, mas não da 
maneira que fizeram, porque, em última análise, isto vai ter o 
impacto mais forte em seu destino eterno. 

Hank Smith:  01:10:08  Volto a 1 Samuel 8 quando Samuel disse: "O povo quer um rei", 
e o Senhor disse: "Esta é uma má idéia". Isto é uma péssima 
idéia". E aqui somos 0 para três. Saul, David, Salomão, cada um 
começou grande e caiu grande. Grandes quedas. 

Dr. Michael Goodman:  01:10:26  Vai haver conseqüências temporais. Portanto, Salomão vai ter 
todas as tribos, menos uma, às vezes dizemos duas, tiradas 
dele, e isso vai acontecer em sua vida. Mas em sua vida, os 
autores dizem, com base na promessa que Deus fez a Davi, que 
Ele nunca lhe tiraria totalmente o reino. Ele manteve um a dois 
reinos, Judá e provavelmente Benjamim. Não é o temporal o 
que mais importa, é o eterno. E sabemos que tanto Davi quanto 
Salomão não estão na melhor forma quando se trata disso, com 

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

2 Samuel 5-12; 1 Kings 3-11 Parte 2 followHIM Podcast Página 28



base no uso que fazem da agência tendo a ver com sua própria 
natureza sexual e suas decisões familiares. 

Hank Smith:  01:11:10  Mike, quero terminar com uma nota edificante aqui. Como 
casado e pesquisador da família, como você já viu as pessoas 
fazerem isso direito? Como você faz para acertar seus 
relacionamentos? Vamos colocar David e Salomão de lado por 
um segundo e nos dizer como fazer isso em nossas próprias 
vidas para ter certeza de que estamos mantendo um 
relacionamento saudável e conectado com Deus. 

Dr. Michael Goodman:  01:11:32  Você é gentil, Hank. Obrigado por nos puxar de volta do abismo 
da tristeza com isto. A realidade é, e é isso que tentamos fazer 
desesperadamente em nossas aulas na BYU. Não sei se todos 
que estão ouvindo percebem isso, mas agora, a BYU tem quatro 
aulas de religião que são exigidas de todos os alunos. Uma 
baseada em Doutrina e Convênios, uma baseada no Novo 
Testamento, na Bíblia, e uma baseada no Livro de Mórmon, e 
depois uma baseada na família eterna. E, a propósito, a família 
eterna é a única que se baseia principalmente nos 
ensinamentos proféticos modernos e não apenas nas Escrituras. 

Dr. Michael Goodman:  01:12:07  E, e vou ser honesto, isso deixou alguns de nossos amigos, 
nossos colegas docentes, nervosos no início, mas a diretoria é o 
primeiro Quorum dos Doze, o Conselho de Educação da Igreja. E 
eles não ficaram nervosos com isso. Eles queriam isso. Assim, 
todo estudante que se forma na BYU tem que fazer a aula da 
Eterna Família. 

Dr. Michael Goodman:  01:12:26  Assim, nessa aula, estamos ansiosamente procurando ajudar 
nossos alunos a entender que nossa natureza é a natureza de 
Deus, e que a natureza de Deus é relacional, que temos a 
intenção de estar em relação a Deus, e que nosso destino 
eterno se baseia em viver de acordo com nossos convênios 
matrimoniais eternos. 

Dr. Michael Goodman:  01:12:50  Portanto, uma das coisas que tentamos fazer com nossos alunos 
é ajudá-los a se afastarem da cultura do mundo quando se trata 
de casamento, família, sexualidade e questões de gênero. Há 
coisas boas no mundo, mas também há coisas problemáticas. 
Tentar ver o casamento e a família e a sexualidade e o gênero 
da perspectiva de Deus, enquanto ajudamos nossos alunos a ver 
o que Deus revelou através de seus profetas, e ter uma visão de 
porque Deus valoriza a família, porque Deus comanda o 
casamento eterno no templo, porque Deus institui estas 
oportunidades para que nos tornemos como Ele, ou devo dizê-
las, nossos Pais Celestiais. 
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Dr. Michael Goodman:  01:13:38  Que o Pai Celestial, ou os Pais Celestiais, querem que nos 
tornemos como Eles são, e que isso só é possível quando 
seguimos os princípios eternos que o próprio Deus conhece e o 
próprio Deus revela através de Seus profetas. Como fazemos 
isso, João, gosto do que você disse, não será perfeito. Tenho 
uma família gloriosa, feliz, que não é muito perfeita. Tentei ser 
um papai muito bom e um avô muito bom. A propósito, o 
trabalho de avô é muito bom, mas eu sei que fico aquém das 
expectativas. 

Dr. Michael Goodman:  01:14:18  Adoro Doutrina e Convênios 64:34, "O Senhor requer o coração 
e a mente voluntária". Ele não disse: "Ontem eu exigia 
perfeição". O Senhor requer o coração e a mente voluntária. O 
que Ele precisa que façamos, o que estamos tentando fazer com 
nossos alunos é ajudá-los a captar a visão eterna do que é 
sexualidade, gênero, casamento, família, de acordo com Deus, e 
então fazer o melhor possível para padronizar nossas vidas 
depois disso, percebendo que nenhum de nós o fará 
perfeitamente, e também percebendo que, nesta vida, nem 
todos experimentarão estas coisas em sua plenitude. 

Dr. Michael Goodman:  01:15:00  E que Deus prometeu, e isto eu acho que é tão crucial, Deus 
prometeu que a ninguém será negada toda bênção que Deus 
prometeu a Seus filhos com base em qualquer coisa que esteja 
fora de seu controle, que você e eu podemos saber que se 
permanecermos ligados a Deus por um pacto, não perderemos 
nada. Nos tornaremos como nosso pai e nossa mãe no céu. 
Receberemos toda bênção que Deus prometeu a todos os seus 
filhos. 

Dr. Michael Goodman:  01:15:33  Isso foi reiterado por quase todos os profetas desta 
dispensação. Isso é inquestionável. Então, quando vemos 
tragédias... Eu venho de uma família, minha família não é SUD, 
mas meus pais foram os pais alcoólatras mais incríveis que você 
já quis. Minha família biológica é o cartaz da infância 
disfuncional, e eles são tão bons, tão amorosos. 

Dr. Michael Goodman:  01:15:56  Temos tantos desafios em nossa família, e Deus nos ama. E 
Deus não prometeu nada que esteja fora de sua escolha. Todos 
vocês têm que escolher. Vocês ainda têm que usar sua agência. 
Se você escolher ficar ligado a Mim, eu prometo todas as coisas, 
tanto a alegria nesta vida, isto é importante, você não precisa 
esperar até a próxima vida, alegria nesta vida e uma plenitude 
de alegria na próxima vida. Essa é a promessa do Senhor para 
nós. 

Hank Smith:  01:16:30  Bonito. Como sua bolsa de estudos e sua pesquisa influenciaram 
sua fé? Penso que nossos ouvintes estariam interessados em 
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sua história de se tornar um estudioso, não apenas um 
estudioso das Escrituras, mas um estudioso de casamento e 
família, e de ser um santo ativo nos últimos dias. Acho que há 
um mal-entendido por aí de que se você de alguma forma 
receber mais educação, perderá sua fé, mas isso não aconteceu 
com você. 

Dr. Michael Goodman:  01:17:00  Não, não. Na verdade, eu diria honestamente que minha 
educação fortaleceu tremendamente minha fé. Meu doutorado 
é em Casamento, Família, Desenvolvimento Humano. Estudo o 
que torna o casamento e a família bem-sucedidos, e estudo 
explicitamente lidar com adolescentes. Suicidalidade, questões 
LGBTQ são as áreas onde eu publico e onde eu pesquiso. 

Dr. Michael Goodman:  01:17:24  Mas eu tenho que atualizar isto nos últimos provavelmente dois 
anos, mas foi há cerca de três, quatro anos, eu decidi que queria 
olhar para cada um dos estudos que já haviam sido publicados 
que estão nas principais bases de dados, para ver qual é a 
influência da religião, um, e da Igreja de Jesus Cristo, dois, sobre 
o bem-estar. Revi milhares de artigos. Sim, isso levou muito 
tempo, mas quero ver o que a melhor ciência social diz sobre 
Deus, o Evangelho, a família e a igreja. 

Dr. Michael Goodman:  01:18:02  Eu testemunharia, com toda a certeza do meu coração, que está 
correlacionado com o bem-estar. Sim, a religião pode se tornar 
tóxica. Pode haver problemas, mas a grande maioria se 
correlaciona com o bem-estar, que a Igreja de Jesus Cristo dos 
Santos dos Últimos Dias, que ser membro da igreja e viver esses 
princípios se correlaciona com o florescimento, com o bem-
estar. E a propósito, sei que o mundo luta para acreditar nisso, 
mas se você olhar para a pesquisa, isso é verdade para cada 
grupo, heterossexual, gay, escolha sua congregação. 

Dr. Michael Goodman:  01:18:42  E quando você olha para amostras representativas e estudos 
que olham para o impacto ou muitas vezes não a causa, mas as 
correlações entre a pesquisa sobre bem-estar e religião e a 
pesquisa sobre bem-estar na Igreja de Jesus Cristo dos Santos 
dos Últimos Dias, hey, a igreja está longe de ser perfeita. Temos 
tantas coisas que temos que fazer melhor, mas a pesquisa é 
clara como vidro. Se você quer florescer nesta vida, a fé em 
Deus, a fé em Cristo, a membresia na igreja, é uma maneira 
poderosa de fazer isso. 

Dr. Michael Goodman:  01:19:20  Então, minha bolsa de estudos, mesmo sobre os temas mais 
sensíveis... Eu faço muito trabalho sobre o suicídio LGBTQ. 
Tenho um grande amor e desejo de ajudar. A melhor pesquisa 
que olha para algo próximo a uma amostra representativa, 
mostra que o Evangelho é protetor para todos. 
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Dr. Michael Goodman:  01:19:44  Agora, isso nega que há pessoas que lutam? Não. As pessoas 
não são estatísticas. Os indivíduos definitivamente lutam, e nós 
precisamos fazer melhor para ajudar a todos. Mas eu 
simplesmente, em resposta à sua pergunta, Hank, eu diria que 
meu estudo da melhor ciência social fortaleceu meu 
testemunho, fortaleceu meu testemunho em Deus, meu 
Salvador, Jesus Cristo, e no Evangelho de Jesus Cristo. 

Hank Smith:  01:20:10  Obrigado, Mike. Meu amigo, Mike, tão grato por termos podido 
compartilhá-lo com nossos ouvintes. Obrigado por estar aqui. 

Dr. Michael Goodman:  01:20:17  Feliz por estar aqui. Obrigado. 

Hank Smith:  01:20:19  Adoramos ter você. Estou feliz por termos conseguido terminar 
com uma nota positiva. Queremos agradecer ao Dr. Mike 
Goodman por estar aqui hoje. Queremos agradecer a nossos 
produtores executivos, Steve e Shannon Sorensen, e a nossos 
patrocinadores, David e Verla Sorensen. 

John Bytheway:  01:20:32  Para nossa equipe de produção, Lisa Spice, Jamie Nelson, David 
Perry, Kyle Nelson, Will Stoten e Scott Houston, nós os amamos 
e agradecemos. E esperamos que todos vocês se juntem a nós 
em nosso próximo episódio do FollowHIM. 
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Hank Smith:  00:05  Olá a todos. Bem-vindos aos Favoritos do FollowHIM. Se você 
tem acompanhado este ano, você sabe que, Favoritos do 
FollowHIM, nós fazemos uma única pergunta da lição. A lição 
desta semana está em 2 Samuel. Estamos falando do Rei David 
e do Golias que ele não conseguiu matar, que foi este abuso de 
seu poder. 

Hank Smith:  00:23  John, eu tenho alunos e filhos para os quais posso ensinar a Lei 
da Castidade, e acho que uma pergunta natural é, quando estou 
recebendo uma mensagem tão oposta de tantas outras fontes 
da mídia, por que esta é tão importante? Por que esta é tão 
importante? O que você diria a alguém que diz por que a Lei da 
Castidade é tão importante? 

John Bytheway:  00:42  Essa é uma proclamação para o mundo sobre a questão do tipo 
familiar, não é? Porque tudo isso é uma parte tão importante 
do plano de Deus, são as famílias, mas da maneira correta, eu 
acho. Portanto, talvez seja necessário um pouco de confiança 
nos mandamentos de Deus, eu acho que também. 

John Bytheway:  00:59  Lembro-me de Sherri Dew dizer uma vez em um de seus livros: 
"Oh meu Deus, isso é tão perspicaz". Ela disse: "Nunca ouvi 
ninguém que tenha dito: 'Sou uma pessoa mais feliz. Eu tenho 
mais paz de espírito. Sinto-me melhor comigo mesma como 
resultado da violação da Lei da Castidade". Portanto, é claro, 
você não vai ouvir isso. Pode haver um elemento, eu confio em 
Deus. Ele me ama. Então, às vezes Ele diz: "Eu te amo assim": Eu 
te amo. Às vezes Ele diz: "Eu te amo assim": Não o amarás. 

John Bytheway:  01:25  Outra coisa que eu acho que talvez seja uma pergunta melhor 
para nós, e que realmente podemos aplicar em todos os nossos 
amigos adolescentes adultos jovens, todos nós realmente, é que 
estratégias usamos para combater a tentação em relação à Lei 
da Castidade, ou mesmo pensar sobre isso, como trazer esta 
história de David. 

John Bytheway:  01:47  Para mim, Hank, só acho que quando ensino os capítulos de 
guerra do Livro de Mórmon, eu ensino Alma 52 como um, por 
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que eles deixaram sua fortaleza? Trago sempre esta história de 
David porque havia pequenos passos, onde primeiro ele não 
estava onde deveria estar. Diz que, numa época em que os reis 
iam para a guerra, ele estava em seu alpendre. Depois ele vê 
Betsabá. Corte-o ali mesmo. Vá para dentro, cante um hino, o 
que for. 

John Bytheway:  02:15  Depois há outro passo. Vá descobrir quem ela é. Então, eles 
descobrem quem ela é. Eles voltam. Bem, está bem, David, você 
pode parar por aí? Então foi o quê? Bem, vá chamá-la. É só a 
história, é um soco no estômago porque foi David que matou 
Golias, mas sua própria luxúria e curiosidade lá é demais para 
ele. Portanto, acho que todos nós podemos ver essa lição. 

John Bytheway:  02:38  O Élder Maxwell disse algo uma vez, e alguns dos jovens podem 
não se lembrar do Élder Maxwell, mas ele diz: "Inicialmente, 
quando vem uma tentação, somos mais fortes do que a 
tentação". Depois ele usou a palavra "dalliance", como se 
estivéssemos nela, "dalliance" vira as coisas de cabeça para 
baixo. De repente, a tentação se torna mais forte do que nós. 
Portanto, é preciso não dar aquele passo a mais cada vez, como 
fez David. Assim, talvez possamos aprender essa grande lição 
com ele, tão rapidamente quanto você possa perceber o que 
está acontecendo, cortem-no, não deixem sua fortaleza. Eu não 
sei. Isso ajuda, Hank? 

Hank Smith:  03:15  Bem, John, o que você está dizendo aqui me faz lembrar o rei 
Benjamin. Cuidado com seus pensamentos, suas palavras e seus 
atos. Os pensamentos de David se tornaram palavras. Vamos 
perguntar depois dela. Vá descobrir sobre isso. Descubra sobre 
essa mulher, e essas palavras se transformaram em atos. Então, 
se ele pudesse ter controlado o pensamento, se ele tivesse o 
pensamento e depois se afastasse, o pensamento nunca se 
tornaria palavras. Quando os pensamentos se transformam em 
palavras, mas você ainda poderia ter parado depois disso. Sabe 
de uma coisa? Esqueça o inquérito que eu enviei. Esqueça isso. 
Eu não quero saber, mas essas palavras então se tornaram ação. 
Eu gosto das vírgulas. Cuidado com seus pensamentos, palavras, 
atos. Há a vírgula entre cada uma delas. Você pode parar. 

John Bytheway:  03:55  Sim, como se existisse uma seqüência. Até eu acho que Jacob, 
que ambos amamos no Livro de Mórmon, fala a respeito de 
seus pensamentos sobre como você está começando a 
trabalhar em pecado. Tudo isso começa com um pensamento. 
Portanto, se você puder cortar o pensamento, então não irá 
mais longe. É mais fácil dizer do que fazer, mas a fórmula está 
bem ali. Quando temos consciência de que preciso mudar meus 
pensamentos agora mesmo, é muito melhor começar e um 
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lugar mais fácil de começar do que quando eles começam a se 
tornar ações. 

Hank Smith:  04:25  Eu adoro como você disse que John. Você estava dizendo: 
"Estou tendo este pensamento. Ter esse pensamento não 
significa que você está quebrado, não significa que você é 
pecador, não significa que você é horrível. O que você vai fazer 
agora? 

John Bytheway:  04:35  Certo. 

Hank Smith:  04:35  O que você vai fazer agora que descobriu que é humano e que 
teve uma idéia? O que você vai fazer? Você perguntou sobre 
maneiras de fugir da tentação, certo? Como você foge da 
tentação? Há uma coisa que eu aprendi anos e anos atrás. 
Talvez tenha sido meu pai ou um líder de igreja ou um professor 
de seminário, não me lembro quem foi. Foi algo assim, e eu o 
desenvolvi em meu próprio ensino. Quando saio e uso um 
martelo, não penso no passado desse martelo e não penso em 
seu futuro, e não penso em como ele se sente no momento em 
que o uso. Eu o uso porque é um objeto. Eu apenas esmago 
aquele martelo, e adivinha, John, quando meu martelo quebra, 
adivinha o que eu faço? Eu o jogo fora e recebo um novo. 

Hank Smith:  05:15  Bem, as pessoas não são objetos. David usa Betsabá como um 
objeto, algo para ele usar. Ele não pensa no seu passado. Ele 
não pensa no futuro dela e não pensa nos seus sentimentos. 
Isso é abuso. Não pensa no marido dela. Para mim, 
pessoalmente, sempre tentei lembrar que as pessoas não são 
objetos. Se alguém está sendo acostumado ao ponto de não se 
importar com seu futuro, não se importa com seu passado, não 
se importa com seus sentimentos, você está no lugar errado. 

Hank Smith:  05:46  Essa é uma razão para mim, a pornografia é tão ofensiva que as 
pessoas se tornam objetos a serem usados e depois jogados 
fora e um novo, eu posso conseguir um substituto a qualquer 
momento, especialmente com a tecnologia. As pessoas não são 
objetos. Não use as pessoas como objetos. Elas são filhos de 
Deus. O valor das almas é grande aos olhos de Deus. 

Hank Smith:  06:10  Agora, John, nós não queremos que ninguém se afaste dos 
Favoritos do FollowHIM se sentindo culpado. O que vamos dizer 
àqueles que se sentam e ouvem isto e vão, oh cara, e se eu 
realmente cometi alguns erros graves? Como podemos ajudá-
los? 
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John Bytheway:  06:22  Sim. Estou tão feliz que você tenha dito isso porque acho que o 
Pai Celestial conhece o mundo para o qual ele nos enviou. Acho 
que ele sabe que este mundo de 2022 é muito duro. Eu amo a 
metáfora do caminho do pacto. Há rampas fora, mas há sempre 
em rampas. Basta voltar ao caminho do pacto. 

John Bytheway:  06:44  Você tem ajuda. Você tem quórum, você tem um bispo, você 
tem alguém que pode lhe dar uma bênção, e você 
simplesmente continua a voltar incansavelmente ao caminho do 
pacto. Eu acho que você fica mais forte, talvez não seja tão 
rápido quanto você quer, mas você continua voltando. 

Hank Smith:  07:00  Sim. Continue voltando. 

John Bytheway:  07:01  Espero que isso seja encorajador para as pessoas que sempre há 
um caminho de volta. O Senhor oferece aquela mesa 
sacramental todos os domingos, e há uma maneira de continuar 
voltando. Espero que isso seja útil. 

Hank Smith:  07:14  Esse é um pensamento fantástico, John, que você pode voltar. 
Somos como um carro e levamos uma surra nas estradas da 
vida, e vamos ver o mecânico e o Salvador é um excelente 
mecânico. Ele pode endireitar qualquer desalinhamento. Ele 
pode consertar as amolgadelas. Ele pode fazer com que cada 
vez que você sai daquela oficina mecânica que sacramentou a 
reunião, você seja um carro totalmente novo. Você tem aquele 
cheiro de carro novinho em folha. 

Hank Smith:  07:40  Portanto, por favor, voltem. Por favor, volte. Não diga que eu 
fui muito longe. Eu já fiz demais. É muito embaraçoso. É muito 
vergonhoso. Não é. Volte, por favor. Nós queremos você aqui. 
Nenhum de nós é perfeito. Nenhum de nós percorreu um 
caminho perfeito. Estamos todos aqui por causa do grande 
mecânico. Portanto, vocês podem se juntar a nós. Junte-se a 
nós enquanto todos nós tentamos visitar a oficina mecânica tão 
facilmente quanto podemos. 

Hank Smith:  08:04  Meu medo, John, é que alguém possa ir, bem, se eu puder 
simplesmente consertá-lo, então não há problema. Então eu 
vou continuar pecando. Sim, você poderia consertá-lo toda vez. 
O problema é que eventualmente você não vai querer voltar 
para o mecânico. Eles não vão apelar para que você se conserte. 
Por favor, arrependa-se. Volte para nós. 

John Bytheway:  08:21  Sim. Não queremos que soe como um, bem, se eu fizer asneira, 
eu farei isto. Bem, se eu fizer asneira... Não, estamos tentando 
fazer progressos. Estamos tentando nos tornar mais como o 
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Salvador. Em última análise, queremos perder o desejo de 
pecar, mas Joseph Smith disse: "Felizmente, esta é uma estação 
à qual nenhum homem chegou em um momento". 

John Bytheway:  08:40  Há histórias milagrosas como o povo do rei Benjamin, mas 
mesmo assim, não acho que isso fosse permanente quando eles 
perderam todo o desejo de pecado. Ele disse: "Agora você tem 
que voltar amanhã e eu vou lhe dar um nome e você vai tomar 
este nome sobre você". Esse nome é o mecânico de que você 
tem falado, o nome do Salvador. Portanto, mesmo para essas 
histórias excepcionais, há um processo de crescimento e não é 
imediato. Ainda bem que Joseph Smith disse isso, mas estamos 
tentando perder o desejo de pecar lentamente com o tempo. O 
Salvador é o único que pode nos ajudar a fazer isso. Essa é a 
minha crença. 

Hank Smith:  09:12  Bonito. Absolutamente lindo. Bem, obrigado por se juntar a nós 
hoje no FollowHIM Favorites. Esperamos que você volte na 
próxima semana. Venha se juntar a nós em nosso grande 
podcast completo. Estamos entrevistando o Dr. Michael 
Goodman. Ele tem um doutorado em Casamento e 
Desenvolvimento Familiar. Adoraríamos que você se junte a nós 
em nosso podcast completo, e se junte a nós na próxima 
semana para mais um episódio de FollowHIM Favorites. 
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