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"Se o Senhor for Deus, siga-o" 

 
 

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:   
Os israelitas respondem aos apelos proféticos e escriturísticos de reforma? Dr. Camille Fronk Olson 
retorna para explorar o ministério de Elias, o panteão dos deuses estrangeiros, e o propósito dos milagres. 
 
 
Parte 2: 
 
O Dr. Camille Fronk Olson retorna e explora o maligno reinado da Rainha Jezebel, a luta de Elias com o 
desânimo e a solidão, e a voz pequena e quieta em tempos de julgamento. 



 
 

 

 
 
 
 

Códigos de tempo: 
 
Parte 1  
    

● 00:00 Parte 1-Dr. Camille Fronk Olson 
● 01:11 Introdução do Dr. Camille Fronk Olson 
● 05:47 Big Picture Review 
● 08:27 O Reino do Norte não tinha bons reis 
● 10:32 Asa é um bom rei no Reino do Sul 
● 11:37 Ahab levanta um altar para Baal 
● 14:52 Panteão cananéia 
● 21:30 Deus envia Elijah para Ahab e Jezebel 
● 25:51 Elijah sela o céu 
● 28:04 Os corvos alimentam Elijah 
● 30:39 A Viúva de Zarephath 
● 37:56 As bênçãos vêm depois de provações de fé 
● 39:28 O Messias Inexaurível 
● 41:39 Morre o filho da Viúva de Zarapheth 
● 48:54 Obadiah é fiel, mas Jezebel mata os profetas 
● 53:01 Obadiah esconde profetas, mas Elias lhe diz para dar seu testemunho a Ahab 
● 59:45 Fim da Parte I-Dr. Camille Fronk Olson 
●  

 
 
Parte 2 
 

● 00:00 Parte II- Dr. Camille Fronk Olson 
● 00:07 A fidelidade de Obadiah 
● 03:08 Elijah desafia o panteão cananeu 
● 5:41 Elias está sozinho no Monte Carmelo 
● 8:46 É a vez de Elias no Monte Carmelo 
● 12:21 Os sacerdotes de Baal são executados 
● 18:09 Elias como tipo de Cristo 
● 19:39 Elias é desencorajado, mas é dito para ir ao Monte Sinai 
● 25:07 A voz pequena e quieta 
● 28:01 Elisha se une a Elijah 
● 31:24 A morte de Jezebel e Ahab 
● 36:38 Os atos malignos de Athaliah 



 
 

 

● 39:17 O Senhor provê durante os tempos de provação 
● 43:45 Há momentos em que devemos decidir 
● 46:52 O Senhor não resolve nossos problemas, Ele promete estar conosco 
● 51:51 Fim da Parte II-Dr. Camille Fronk Olson 
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Camille Fronk Olson é professor emérito das antigas escrituras e ex-presidente de departamento na 
Universidade Brigham Young, Provo, Utah. Ela tem mestrado em Estudos do Antigo Oriente Próximo e 
doutorado em sociologia do Oriente Médio pela BYU. Ela serviu na Junta Geral de Mulheres Jovens e no 
Comitê Curricular de Desenvolvimento de Professores da Igreja. Ela é uma oradora e escritora popular 
cujos livros publicados incluem Women of the Old Testament; In the Hands of the Potter; Mary, Martha 
and Me; e Too Much to Carry Alone. Ela adora viajar, jardinar, e pesquisar histórias sobre seus 
antepassados. Ela é casada com Paul Olson, o que inclui a bênção de dois filhos e quatro netos. 
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Hank Smith:  00:01  Bem-vindo a seguirHIM. Um podcast semanal dedicado a ajudar 

indivíduos e famílias com seu estudo "Venha, siga-me". Eu sou 
Hank Smith. 

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

Hank Smith:  00:10  Nós adoramos aprender. 

John Bytheway:  00:11  Nós adoramos rir. 

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

John Bytheway:  00:15  Como juntos, nós seguimosHIM. 

Hank Smith:  00:19  Olá a todos. Bem-vindos a mais um episódio do followHIM. Meu 
nome é Hank Smith. Eu sou seu anfitrião. Estou aqui com o meu 
pequeno e quieto co-apresentador John Bytheway. John, isso 
não soa como um elogio, mas é. E é. 

John Bytheway:  00:37  Bem na Ressurreição, eu serei maior, espero. 

Hank Smith:  00:43  Vou ter esses braços na Ressurreição. 

John Bytheway:  00:47  Eu não estou em nenhum quadro de Arnold Friberg. 

Hank Smith:  00:50  Sim. Isso é verdade. Eu não teria feito o corte. 

Hank Smith:  00:54  John, há uma grande parte da nossa lição de hoje que fala de 
uma voz pequena e quieta. Por isso, pensei em chamar você de 
meu co-apresentador quieto e pequeno. Agora, estamos hoje 



 

no livro de 1 Reis e temos um erudito bíblico retornando. E eu 
acho que todos estão entusiasmados. 

John Bytheway:  01:11  Sim, por isso estamos todos entusiasmados. Camille Fronk 
Olson está de volta. Muito obrigado por terem voltado. Se você 
não ouviu seu primeiro episódio, e mesmo que tenha ouvido, 
quero lembrá-lo que ela é professora aposentada (agora) e ex-
Presidente do Departamento das Escrituras da Universidade 
Brigham Young. Ela escreveu vários livros sobre o papel da 
mulher nas escrituras. Na verdade, eu estou segurando aqui 
minhas Mulheres do Antigo Testamento que não é apenas um 
grande texto, mas é lindo, lindo, arte totalmente colorida e tudo 
mais. Ela tem falado amplamente em vários fóruns sobre as 
crenças dos Santos dos Últimos Dias, especialmente no que diz 
respeito às mulheres. Ela nasceu e foi criada na região de 
Tremonton, Utah. E eu adoro esta parte, ela serviu a uma 
missão na missão de Toulouse na França porque minha filha e 
meu genro foram para a França. Ela é bacharel em Educação 
pelo Estado de Utah, mestre em Estudos da Ásia Ocidental e 
doutora em Sociologia do Oriente Médio pela BYU. 

John Bytheway:  02:06  Ela começou sua carreira educacional como professora de 
seminário em tempo integral. E ela estava no corpo docente da 
LDS Business College, onde serviu como Reitora de Estudantes. 
E como mencionei antes, ela é a primeira mulher que foi a 
Presidente do Departamento das Escrituras Antigas da BYU. Ela 
também serviu no Conselho Geral das Jovens Mulheres e é 
professora no Centro Jerusalém da BYU. Ela é casada com Paul 
F. Olson, que é um oftalmologista, que é alguém que realmente 
vê bem e sabe como ajudar os outros a ver bem, e Camille vai 
nos ajudar a ver bem hoje. 

John Bytheway:  02:36  Obrigado por ter voltado. 

Dra. Camille Olson:  02:38  É ótimo estar de volta. 

Hank Smith:  02:40  Adoramos ter você. Para aqueles que ainda não ouviram o 
primeiro episódio de Camille conosco, façam uma pausa no que 
quer que estejam fazendo agora mesmo. Voltem para trás. 
Vocês querem ouvir Camille falar sobre Rebecca. Foi um dia de 
mudança de vida para mim. Realmente mudou essa história 
para mim. 

Hank Smith:  02:56  Esta é apenas uma nota pessoal. Há um posto de gasolina perto 
de Coalville, Utah, onde coloquei minha mão sobre meu 
coração, porque foi lá que recebi um telefonema de Camille, e 
ela me disse que eu estava me juntando à faculdade da BYU. 



 

Portanto, não sei se eu disse isso da última vez, John, mas 
Camille tem um lugar especial no meu coração. 

John Bytheway:  03:12  Eu tenho uma história semelhante. Eu não estaria ministrando 
os cursos Cornerstone no Centro BYU Salt Lake se não fosse por 
Camille, e eu sei que ela será responsabilizada. Quero dizer, sou 
grato a ela. 

Dra. Camille Olson:  03:27  Eu sei como escolher os bons. É isso aí. Esse é um dos meus 
dons é encontrar qualidade. 

Hank Smith:  03:33  Bem, nós dois somos muito gratos, assim como nossos filhos, 
porque eles podem comer. 

Hank Smith:  03:39  Camille, hoje estamos em 1 Reis. Mas à medida que nos 
aproximamos, vamos dar ao nosso público uma espécie de 
fundo aqui. O que eles precisam saber para chegar a estes 
capítulos? 

Dra. Camille Olson:  03:51  Eu tenho que fazer apenas um pequeno grito para vocês dois 
antes de começar a fazer isto. Só quero lhe agradecer pelo que 
está fazendo com este podcast. Da minha limitada perspectiva, 
posso apenas dizer que acho que há mais pessoas na Igreja 
estudando o Antigo Testamento este ano do que alguma vez 
aconteceu no passado. E realmente engajadas nele. E não é 
somente por causa de seu podcast, mas acredito que seu 
podcast tenha dado uma grande contribuição nesse sentido. E 
vários outros podcasts. Parece que as pessoas acham muito 
mais acessível ouvir um podcast do que mesmo ler livros. 

Dra. Camille Olson:  04:28  Você tornou isso muito... não só acessível a eles, mas não temos 
mais medo do Antigo Testamento, e encontramos conexões 
conosco e isso trouxe uma tremenda percepção e paz e amor a 
Deus. Vemos o Deus misericordioso no Antigo Testamento. 
Como eu acho que muitas pessoas não viram no passado. 
Portanto, quero apenas agradecer a vocês. Vocês me ajudaram 
muito. Eu ouço isso com muita freqüência. Muito obrigado. Por 
isso, agradeço suas contribuições ao meu estudo do Antigo 
Testamento este ano. 

Hank Smith:  05:01  Uau. Obrigado. 

John Bytheway:  05:03  E eu estou sempre... Concordo, estou tomando notas o tempo 
todo. 

Dra. Camille Olson:  05:07  Você sempre pode encontrar novos insights porque há tantos 
ângulos diferentes que você pode tomar. E só porque uma 



 

pessoa, por mais que tenha estudado, vê de uma maneira, você 
pode encontrar outras coisas, mas isso o ajuda a pensar em 
algumas outras possibilidades. E é isso que eu espero, porque as 
histórias e os capítulos... Temos apenas três capítulos para esta 
semana. Estes três capítulos são mais conhecidos do que muitos 
deles no Antigo Testamento. Mas espero realmente que 
pensemos sobre alguns ângulos diferentes e que nos ajudem a 
pensar mais profundamente por causa disso, de alguma forma, 
do que poderíamos ter feito de outra forma, porque sempre 
podemos aprender mais. Sempre há mais. 

Hank Smith:  05:45  Incrível. Bem, diga-nos por onde você quer começar. 

Dra. Camille Olson:  05:47  Grande quadro, acabamos de chegar em nossa última lição 
terminando com Salomão, mas pense só no que aconteceu. Há 
Moisés que leva os filhos de Israel para fora do Egito. Eles vêm. 
Josué os conduz para a Terra Prometida. Você tem um tempo 
dos juízes e todo tipo de desunião acontecendo. Depois temos 
Samuel que unge Saul como o primeiro rei. E então Davi é o 
segundo rei. E sob Davi, você realmente une as tribos de Israel 
em um império incrível, e começa esta linha davídica de reis que 
se segue ao que Jacó havia prometido a Judá que esta linha 
seria através de sua tribo. 

Dra. Camille Olson:  06:32  E depois, temos Salomão, o filho de David. E é sob Salomão que 
Israel é o mais notável e poderoso império do antigo Oriente 
Próximo. Chegou a suas maiores dimensões. E então, como 
vimos no final da última lição, Salomão desce a colina. Ele morre 
e seu filho Rehoboam assume o controle, mas Rehoboam 
retoma onde seu pai parou ao tributar o povo, mas depois 
acrescenta até mais impostos, e isso deixa muita gente 
chateada, especialmente no Norte. 

Dra. Camille Olson:  07:08  E eu gosto de alguns números de vez em quando, só para me 
ajudar a conseguir alguma estrutura. Mas digamos por volta de 
950 AC, o Reino de Israel se divide ao meio e isso será um tema 
importante através de muito do que estudaremos no futuro 
próximo. 

Dra. Camille Olson:  07:24  O Reino do Norte está com Dez Tribos e Jeroboão é o que 
começa isso. E Efraim é a tribo principal dentro dessas Dez 
Tribos. E assim às vezes Isaías chamará esse Reino do Norte de 
Efraim, mas é mais freqüentemente chamado Israel porque é 
onde está a maior parte de Israel, Dez Tribos estão lá em cima, e 
é a maior área geográfica. 

Dra. Camille Olson:  07:54  E o Reino do Sul tem o nome de sua tribo chefe, que é Judah. 
Jerusalém é a capital de Judá, o Reino de Judá, ou o Reino do 



 

Sul, que às vezes é chamado. E você vê esta divisão e reis em 
qualquer um deles; é no Reino do Sul que temos a linha davídica 
dos reis. A maioria deles são perversos. Não é um momento 
feliz. O poder corrompe, e parece que muitos desses reis são. 
Mas eles têm alguns que são notáveis. Só uns realmente 
grandes. 

Dra. Camille Olson:  08:27  O Reino do Norte nunca tem um bom rei. Isso é fácil de lembrar. 
Todos eles são problemáticos e nós vamos ver um deles hoje, 
tremendamente. Mas você vê essa divisão acontecer, e os reis 
do Reino do Norte estão mudando com muito mais freqüência. 
É muito instável. Chegamos ao sétimo rei em que estaremos 
concentrados hoje, chamado Ahab. E no Reino do Sul, eles só 
estão no terceiro rei quando Ahab chegar ao trono. Assim você 
pode ver que é muito mais estável no Reino do Sul. É o pai de 
Ahab que faz a capital para o Reino do Norte Samaria. Então 
veremos mais tarde os samaritanos e isso vem desse nome de 
Samaria. Voltando a este período de tempo, onde Jerusalém é a 
capital do Reino do Sul. 

Hank Smith:  09:18  Esse ódio ainda vai estar presente quando Jesus nascer. 

Dra. Camille Olson:  09:22  Sim. Quando o povo de Judá, ou os judeus como os gregos os 
chamarão, voltam depois que os persas assumirem o controle. 
Eles voltam para a terra. Eles não querem ter nada a ver com 
ninguém que ainda esteja por perto do Reino do Norte. Há 
conflito, e isso ainda será até a época de Cristo. 

Hank Smith:  09:42  Quando dez das doze tribos se revoltam, é um índice de 
aprovação bastante baixo. O único que ficou por aqui foi 
Benjamin. E eu não acho que eles poderiam ir embora. Judah 
disse: "Você vai ficar quieto". 

Dra. Camille Olson:  09:53  Benjamin está muito entrelaçado com Judah lá e é isso que você 
recebe. Então você verá através do padrão de 1 e 2 Reis, esta 
idéia de dizer quem é o rei no Reino do Sul, e quem é o rei do 
Reino do Norte mais ou menos na mesma época ou Israel ou 
Judá. Portanto, quero ir ao Capítulo 16. Nossa tarefa de leitura 
começa no dia 17, mas temos que apresentar esta nova dinastia 
de reis do Reino do Norte. Omri é o primeiro do Capítulo 16, 
versículo 24. "Ele comprou a colina Samaria de Shemer de dois 
talentos". Então é aí que ele estabelece a capital da Samaria. 

Dra. Camille Olson:  10:32  E versículo 25", Omri fez o mal aos olhos do Senhor e fez pior do 
que tudo o que foi antes dele", o que você tem que dizer, isso é 
muito ruim, porque já houve alguns muito ruins antes dele. E 
então ele morre e vamos retomar com o versículo 29. Agora, 
você tem o 38º ano de Asa, rei de Judá. Estamos falando do rei 



 

do Reino do Sul, mas veja, ele tem sido rei por 38 anos. É uma 
liderança muito mais segura lá embaixo. E Asa era um dos bons 
da fita. Ele parece ter sido um bom rei. 

Dra. Camille Olson:  11:05  "Mas o filho de Omri começa a governar no Reino do Norte em 
Israel, e seu nome é Ahab". E veja quanto tempo ele reina com 
sua capital em Samaria, 22 anos. E ainda mais, versículo 30, 
"Ahab, o filho de Onri, fez o mal aos olhos do Senhor, acima de 
tudo o que foi antes dele". Portanto, se Omri era mau, Ahab é 
ainda pior, e ele vai ser pior por 22 anos, portanto, faz uma 
enorme diferença. 

Dra. Camille Olson:  11:37  E agora, esta é uma das explicações com que vamos viver nestes 
próximos três capítulos do que o torna tão maligno. Verso 31, 
"Aconteceu como se tivesse sido uma coisa leve para ele andar 
nos pecados de Jeroboão". Foi ele quem se separou, lembre-se, 
e começou o Reino do Norte. "Que ele levou para esposa, 
Jezebel, a filha de Ethbaal, rei dos sidônios, e foi e serviu Baal e 
o adorou". Isto é o que realmente introduz o culto a Baal em 
Israel, e ele se espalha e cria raízes. É porque Ahab se casa com 
a filha do rei. 

Dra. Camille Olson:  12:20  Sidon está lá em cima. Eles a chamam de Fenícia. Nós a 
chamaríamos hoje de fronteira do Líbano. Eles tinham o mesmo 
culto cananeu, a mesma língua relacionada ao hebraico, então 
eles são cananeus, mas os cananeus fenícios, eu acho. A capital 
é Sidon lá em cima, ao norte de Tyre. É de lá que ela é. Sem 
dúvida, Ahab vai se casar com ela, porque esse cimenta o 
tratado de conexão, por assim dizer, com os dois reinos. 

Hank Smith:  12:52  A aliança. A aliança. 

Dra. Camille Olson:  12:52  Uma aliança, essa é uma palavra melhor. Veja o que ele faz 
imediatamente aqui em Israel: "Ahab levantou um altar para 
Baal e a casa de Baal". Então ele faz uma casa para Baal..." e 
tem lá um altar, "que ele tinha construído em Samaria". E Ahab 
fez um bosque e fez mais para provocar à ira o Senhor Deus de 
Israel do que todos os Reis de Israel que tinham sido antes 
dele". Acho que há algumas pequenas coisas ali que fazem 
muito mais sentido quando entendemos melhor este panteão 
de divindades que os cananeus tinham. E eu acho que este é um 
bom lugar para fazê-lo porque são pequenas pistas durante 
todo este capítulo, e mais ainda à medida que passamos pelo 
Antigo Testamento. 

Dra. Camille Olson:  13:33  Um dos meus professores de hebraico na BYU foi John 
Tvedtnes, e ele escreveu um artigo no Ensign. É... Eu trouxe 



 

uma cópia dele... de julho de 1990. Eu recomendaria este é um 
grande histórico para o panteão cananeu das divindades. 

Hank Smith:  13:52  Julho de 1990, Imediato. 

Dra. Camille Olson:  13:55  John Tvedtnes. Professor de hebraico na BYU na época. O que 
ele explica nela é que não sabíamos um pouco da Bíblia sobre as 
práticas e crenças religiosas dos cananeus, mas havia muita 
coisa que não sabíamos. E há cerca de cem anos, acho que foi 
em 1927, eles encontraram uma biblioteca do século XIII ao XIV 
a.C. na Síria moderna, que são os textos ugaritianos. Portanto, 
estes textos falam sobre crenças naquela área antes da chegada 
dos israelitas lá, no século 13, 14 a.C. É uma biblioteca inteira. E 
é por isso que ficamos muito mais com uma idéia. Posso apenas 
passar por isso? E se você tiver alguma coisa que queira 
acrescentar aqui de algum destes deuses. Acho que é realmente 
útil. 

Hank Smith:  14:53  Bem, John estava me dizendo ainda outro dia que estava 
pensando nos panteões pré-israelitas, cananeus. Você não era 
John? 

John Bytheway:  15:00  Eu estava dizendo que se ao menos pudéssemos descobrir uma 
biblioteca cheia de coisas sobre o assunto, eu estava dizendo. 
Isso é meio incrível. Encontrar um livro ou um texto, mas 
encontrar uma biblioteca. De quanto estamos falando? 

Dra. Camille Olson:  15:13  É grande. É grande. Paul Hoskisson, que estava em nossa 
faculdade das Escrituras Antigas, era um grande estudioso 
ugariano. Ponha-o e ele lhe dirá ainda mais sobre essa língua 
ugaritica. 

Hank Smith:  15:24  Paul é meu primo. 

Dra. Camille Olson:  15:25  E essa biblioteca. É isso mesmo? 

Hank Smith:  15:27  Sim. 

Dra. Camille Olson:  15:28  Há um caminho rápido para o Reino Celestial para você ali 
mesmo, sendo parente de Paul Hoskisson. 

Dra. Camille Olson:  15:35  Ok. El é o Deus chefe. E você acha que essa é a mesma palavra 
para Deus que os hebreus têm. 

Hank Smith:  15:42  Que nós temos. 



 

Dra. Camille Olson:  15:43  Você pode ver esse relacionamento. Ele é comparado como um 
touro, rei dos deuses, e sua consorte é uma deusa chamada 
Asherah. Ela é uma deusa da fertilidade. Seu nome Asherah na 
verdade significa bosque. Então, quando você os vê construindo 
bosques e adorando em bosques. Rituais de fertilidade que são 
feitos nos bosques porque isso é prova de tanta vegetação e 
fertilidade que Deus olha gentilmente para aquela parte do 
mundo, porque com todas essas árvores, geralmente carvalhos 
e terebintos, é prova de que Deus está satisfeito com o que está 
acontecendo lá. E Ele o abençoa. Mas você também vê o quanto 
os profetas para Jeová condenam. Eles estão derrubando os 
bosques o tempo todo. 

Hank Smith:  16:34  Isto costumava me confundir quando eu era um adolescente. 
Apenas lendo o Antigo Testamento no seminário pela primeira 
vez, porque tudo o que até então eu tinha ouvido sobre os 
bosques era o Bosque Sagrado e Aspen Grove e Pleasant Grove. 
E de ter Deus descendo sobre os bosques ou condenando os 
bosques. Eu tinha que aprender: "Oh, houve coisas muito ruins 
de adoração que aconteceram". E estes bosques porque eles 
tinham um significado diferente para ele. Portanto, sim. 
Continuem. 

Dra. Camille Olson:  17:05  Sim. Ele escreveu sobre quatro de seus filhos que podemos ver 
evidências nestes capítulos que estamos examinando hoje. Ba'al 
é um deles, e mais ou menos, parece, como o filho favorito. Seu 
nome significa "senhor" ou "marido", mas ele também é 
chamado Hadad, que significa "trovão" porque ele é o deus do 
céu, ele é o deus do tempo, ele é o que envia raios e trovões e 
vento, mas também chuva. Por isso, ele é o que dá vida. Ele é o 
deus que dá vida a Deus. Sua consorte, e talvez sua irmã. O tipo 
de irmã/consorte é Anat. Ela às vezes é chamada de Virgem. 

Dra. Camille Olson:  17:47  Quero dizer, você começa a pensar em como algumas delas, 
especialmente as deusas, parecem se entrelaçar com as 
verdadeiras heroínas de Deus que são as filhas de Deus que 
fazem a diferença. Ela é chamada de "a mãe das nações", mas é 
representada em... Seu nome significa "superfície", como a 
superfície da terra, portanto, a sujeira, o solo, as rochas. Assim 
você pode ver quando Ba'al chove sobre Anat, é aí que obtemos 
a vegetação. Portanto, este é seu ritual de fertilidade que trará 
vida. Então, ela é uma deusa da fertilidade como sua mãe é. E 
muitas vezes penso que quando se chega ao tempo de Jezebel e 
Ahab, Anat e Asherah se misturam como deusas da fertilidade, 
e quase a consorte de Ba'al varia. Você vê bosques e Ba'al, o 
deus relâmpago, com muita freqüência. 



 

Dra. Camille Olson:  18:47  Depois há outro irmão chamado Yam que significa "mar". Ele é 
o deus das águas sobre a terra e sob a terra. E você o vê em 
conflito com Ba'al com muita freqüência. Então as tempestades 
vêm do céu e o mar se revolta e luta contra ele com estas ondas 
que se chocam com o mar. 

Hank Smith:  19:09  Parece que o panteão cananeu tem uma pequena família 
disfuncional acontecendo por lá. 

Dra. Camille Olson:  19:14  É altamente disfuncional. E porque eles se odeiam, estes irmãos 
se odeiam. Eles estão sempre brigando um com o outro. E Mot, 
outro irmão significa "morte". Ele é o deus do submundo. E ele 
também não gosta de Ba'al porque ele recebe o poder daqueles 
que morrem e Ba'al foi o que deu vida. Uma vez houve um 
duelo entre Yam e Ba'al. Então, o deus do mar e o deus do céu 
que dá vida. Yam matou Ba'al. El o deus chefe chora por seu 
filho morto, Ba'al. Ele se sentou em cinzas, mas também fez 
incisões em seu corpo para trazer sangue com uma pedra 
afiada. Isso fazia parte da maneira de captar a atenção de 
mostrar o luto. Você se lembrará na lei de Moisés, que falava 
contra que quase um escárnio ou um eco talvez fosse melhor 
com Cristo sangrando de cada poro que seu sangue é sagrado e 
todo o sangue em sacrifício que é sagrado, mas eles o fazem 
cortando-se. Isso vai surgir novamente. Então eu falo disso. 

Dra. Camille Olson:  20:24  O deus chefe está de luto. As conseqüências para tudo isso é 
que há mais seca e fome porque Ba'al está morto. Então Anat, a 
irmã de Ba'al, vem em socorro. Ela mata Yam e depois vai fazer 
um acordo com Mot no submundo. Ela diz: "Nós dois 
perderemos se Ba'al ficar aqui para sempre, porque sem ele, 
não há vida. E se sem vida, você não terá nenhuma morte, 
então você não terá nenhum poder adicional aqui em baixo". 
Então é com este acordo que Mot permite que Ba'al venha e 
governe no céu seis meses do ano, e então ele tem que voltar 
ao subsolo seis meses do ano. E foi assim que os cananeus 
explicaram as estações e o ciclo de chuva quando Ba'al foi 
libertado do submundo e pode dar vida novamente. 

Dra. Camille Olson:  21:20  Então, há um pequeno histórico. 

Hank Smith:  21:22  Durante a estação seca, ele está de volta ao submundo. 

Dra. Camille Olson:  21:26  Ele está morto. 

Hank Smith:  21:29  Então, Jezebel traz tudo isso com ela? 



 

Dra. Camille Olson:  21:30  Então, Jezebel traz tudo isso com ela. Agora você volta lá 
novamente no final do capítulo 16, e vê que Ahab, no versículo 
32, "Criou um altar para Baal na casa de Baal". E no versículo 33, 
ele faz um bosque e isto provoca muito a Jeová como se pode 
esperar. Esse é o nosso passado que nos leva agora ao que 
estamos vendo aqui no capítulo 17. 

Hank Smith:  21:58  Tenho a sensação de que o Senhor vai enviar um profeta. 
Geralmente é isso que Ele faz quando as coisas estão saindo dos 
trilhos. 

Dra. Camille Olson:  22:05  E está na primeira linha, o primeiro verso. Esta é a nossa 
introdução a um dos maiores profetas que Israel já conheceu, 
Elias. Elias, cujo nome significa: "Meu deus é Jeová". É 
maravilhoso. Ele é de Gilead, que é transjordaniano, logo no 
lado leste do rio Jordão e parte das tribos das tribos do norte. 
Era tudo parte da terra dada inicialmente a Israel. E ele vem ao 
rei Acabe e diz: "Como vive o Senhor, Deus de Israel, diante do 
qual estou não haverá orvalho nem chuva nestes anos, mas de 
acordo com minha palavra". 

Hank Smith:  22:57  Oh, está bem, para que ele possa controlar a chuva. Não Ba'al. 

Dra. Camille Olson:  23:00  Ele está dizendo, olha, sim, isto vai ser Jeová. Este é Jeová que 
vai fazer isto. Nós estamos selando os céus. Não vai chover. 

John Bytheway:  23:11  Eu estava olhando no manual, diz na página 118," Baal era 
conhecido como o Deus das tempestades e da chuva". E eu 
queria mencionar que no dicionário da Bíblia, diz que ele era o 
deus do sol, mas eu acho que a bolsa de estudos posterior está 
impressa aqui no novo manual. E eu amo esse confronto direto. 
É como as pragas do Egito também, onde o Nilo não é deus, eu 
sou Deus, eu vou transformar o Nilo em sangue. Camille, 
porque você viveu na Terra Santa, lá no Centro de Jerusalém. 
Você pode falar sobre o orvalho? Porque eu acho que isso é 
fascinante o Mediterrâneo e que não só não choveria, como 
não haveria orvalho? 

Dra. Camille Olson:  23:49  Sim, porque o orvalho é tão pesado. É simplesmente, é notável. 
Que presente. E o orvalho do Carmelo é particularmente certo. 
O Monte Carmelo é uma entidade topográfica fascinante. Se 
você olhar para o mapa de Israel ao longo do Mediterrâneo, há 
um pequeno lugar na parte norte dele que simplesmente se 
afasta. Há um pequeno laço bem ali. Estou desenhando-o. Mas 
você acha que é o lado oeste mais distante do Monte Carmelo e 
a água vem em três lados dele. Então você acha que o Monte 
Carmelo será um lugar favorito para os cananeus adorarem. O 
orvalho é espesso lá. 



 

Hank Smith:  24:36  Muita fertilidade. 

Dra. Camille Olson:  24:37  As árvores apenas crescem. Ainda assim, se você for lá hoje, é 
apenas grosso com as árvores. Carvalhos e terebintos. E a água, 
o mar, você pode ver suas tampas de inhame ao redor disso. É 
uma área muito fértil. É muito mais pesada devido ao que 
normalmente já vi por aqui. 

Hank Smith:  24:57  É dar vida, certo? 

Dra. Camille Olson:  24:59  Sim. Sim. 

John Bytheway:  25:00  Sim, então eu adoro que o verso mencione não só não choveu, 
nem mesmo o orvalho, o que seria realmente incomum lá, 
porque logo fora do Mediterrâneo há tanto orvalho todos os 
dias. 

Dra. Camille Olson:  25:11  Sim. E está apenas molhado. Você pode estar só molhando 
depois, mas o que é interessante também, descobrimos que 
esta fome vai durar mais de três anos. Portanto, você não pode 
ver este ciclo de seis meses de chuva e seca. 

Hank Smith:  25:29  Bem, como é importante saber então, Camille, o que você nos 
ensinou sobre o Ba'al. Os seis meses, seis meses, seis meses. 

Dra. Camille Olson:  25:35  Eu realmente acho que saber que o panteão é realmente útil. E 
eu realmente recomendaria que seus leitores voltassem e 
encontrassem o artigo do irmão Tvedtnes. Você vai adorar. É 
muito, muito útil. 

Hank Smith:  25:47  Sim. Ligaremos isso em nossas notas de show, followhim.co. 
followhim.co. 

Dra. Camille Olson:  25:51  O que é interessante, o primeiro ato que vemos Elias, o profeta, 
fazer é selar os céus. E mais tarde o veremos como aquele que 
restaurará o poder selador nos últimos dias para Joseph Smith, 
certo? E Oliver Cowdery, no Templo de Kirtland, em 1836. "Que 
ele voltará os corações dos pais para os filhos e os corações dos 
filhos para os pais". E para lembrar quando Moroni apareceu a 
Joseph Smith naquela noite, onde ele lhe contou pela primeira 
vez e o ensinou por três vezes, uma das escrituras que ele citou 
era de Malaquias, mas um pouco diferente. E ele não diz: "Eu te 
ordenarei, te separarei ou te ensinarei". Eu vos revelarei o 
sacerdócio pela mão de Elias; não de Pedro, Tiago e João; não 
de João Batista; por Elias, o profeta. E vocês vêem o incrível 
papel que Elias desempenhou em nossa dispensação. 



 

Dra. Camille Olson:  26:55  Mas lembre-se também no Monte da Transfiguração onde Jesus 
foi com Pedro, Tiago e João; e Moisés e Elias foram 
transfigurados com corpos físicos lá e lhes deram chaves no 
monte. Deram a Pedro as chaves no Monte da Transfiguração. E 
Elias é importante para os judeus que sempre lhe deram um 
lugar na Páscoa porque sabem que ele virá novamente, 
altamente considerado. Mas seu primeiro ato é selar os céus e 
dar a Jeová o crédito por isso. Note, assim que ele fizer isso, o 
que o Senhor diz a Elias? Versículo 3: "Vai-te daqui, e vira-te 
para o leste". …” Saiam daqui porque Ahab e Jezebel estão 
loucos. E eles vão estar procurando por ele durante todo esse 
tempo. Acho que é interessante. Acho que eles sabem que não 
o admitem direito, mas sabem que ele é a chave para trazer 
chuva novamente. Não é o Ba'al. Não o diz, mas por que estão 
procurando por Elijah todo este tempo? 

Hank Smith:  28:02  Se eles acham que ele não pode fazer algo a respeito. Sim. 

Dra. Camille Olson:  28:04  E então aqui vai ele e é afetado pela fome também porque vai 
para o riacho Cherith, que não temos certeza de onde é 
exatamente. Alguns pensam que é Wadi Qelt, não muito longe 
de Jericó. Mas isso é no lado oeste da Jordânia e esse é o lugar 
tradicional do riacho Cherith. Mas diz antes da Jordânia, o que 
significa o lado leste. Portanto, realmente não sabemos. Mas é 
muito longe. Fica longe de Jezebel e Ahab. E o Senhor envia 
corvos para alimentá-lo lá. E ele tem o riacho para lhe dar água. 
E o versículo seis: "Os corvos trouxeram-lhe pão e carne pela 
manhã e o pão e carne pela noite; e ele bebeu do riacho". 

Dra. Camille Olson:  28:50  Desta vez coloquei uma referência cruzada em minhas 
escrituras como o fiz por causa do meu estudo desta vez do 
Antigo Testamento. Eu coloquei Deuteronômio 8:3. Podemos 
voltar a isso? Moisés ensina que "o homem não deve comer só 
de pão", mas dá a explicação do porquê. Quando Cristo cita que 
no Monte da Tentação a Satanás, não costumamos colocá-lo 
com o resto da história aqui. Vejam o versículo 3, Deuteronômio 
8, Deus te humilhou Israel e, "Sofreu-te a fome e te alimentou 
com maná, que tu não sabias, nem teus pais sabiam; para que 
ele te fizesse saber que o homem não vive apenas de pão, mas 
cada palavra que saiu da boca do Senhor, vive o homem". 

Dra. Camille Olson:  29:35  Eu acho que, de certa forma, Elijah não está sendo ensinado a 
mesma coisa que, sim, ele pode ser alimentado por um corvo. 
Este não pode ser um grande banquete. Isto é mais como 
comida de maná, certo? Sua sobrevivência depende de ele 
contar com o Senhor. Será que temos isso com o Domingo 
Rápido? Quero dizer, eu tenho pensado mais nisso. E lembre 
que não é só o pão que precisamos para nos sustentar. Lembro 



 

que um dos meus alunos do seminário costumava citar: "Você 
não precisa ler as escrituras todos os dias, apenas nos dias em 
que você come". E há algo sobre um lembrete nisso, nossas 
almas, nossos espíritos precisam ser nutridos. 

Hank Smith:  30:17  Isso está diretamente fora do Livro de Mórmon, certo? "Minha 
alma tinha fome". 

John Bytheway:  30:20  E penso nessa Beatitude, "Fome e sede de retidão". Quando 
tento ensinar as Bem-aventuranças, gosto sempre de 
perguntar-lhes: quantas vezes vocês têm fome e sede? Você já 
terminou com isso? Ou isso acontece todos os dias? Você já 
acabou de comer? Da mesma forma, alimento espiritual, você já 
acabou? 

Dra. Camille Olson:  30:39  Este é um fortalecimento também para Elias, pois ele tem um 
trabalho muito importante que fará parte de seu ministério. 
Assim, quando o riacho secar, ele não poderá ficar mais lá. E 
isto agora abre esta fabulosa história. Ele diz, versículo 9: 
"Levanta-te, leva-te a Zarephath que pertence a Zidon". 
Lembra-se de quem mais vivia em Zidon? Esse é o nosso 
Jezebel. É de lá que ela veio. Este é o coração do Ba'alismo. E há 
uma mulher viúva, diz ele, e ela te sustentará. 

Dra. Camille Olson:  31:16  Então, ele está indo muito para o sul. Não sabemos a que 
distância para o sul em Israel. Zarephath fica a cerca de 50 
milhas ao norte do Monte Carmelo. Ele está viajando perto de 
100 milhas para encontrá-la. 

Dra. Camille Olson:  31:30  Lembre-se que é em Lucas 4, que Jesus está ensinando na 
sinagoga onde ele cresceu em Nazaré. E ele ensinou, e o povo, 
seus vizinhos, estão dizendo: "Espere um minuto, este não é o 
filho de José? Ah, isto não parece certo". Quando ele acaba de 
nascer uma testemunha. O Espírito do Senhor está sobre mim, e 
ele me ungiu para pregar o evangelho aos pobres, para curar o 
coração partido. É fabuloso, e eles dizem: "Mas espere um 
minuto, não". E Jesus diz a eles: "Nenhum homem é profeta em 
seu próprio país". Lembra-se? Então eles começam a se afastar 
dele e ele traz à tona duas histórias do Antigo Testamento. 

Hank Smith:  32:13  Sobre as viúvas. 

Dra. Camille Olson:  32:15  Sim, não havia muitas viúvas em Israel, mas o Senhor enviou 
Elias, o profeta, não a uma viúva em Israel. Ele o enviou a uma 
viúva em Zarephath. O que ele está dizendo? Às vezes o povo 
em território gentio, território não-israelita, pode ter mais fé do 
que mesmo aqueles em Israel. A reação dos judeus em Nazaré, 



 

eles tentam tirar a vida de Jesus depois: "Não nos diga que os 
gentios são mais justos do que nós". Ele está se referindo a esta 
história. 

Dra. Camille Olson:  32:54  O Senhor manda Elias limpar até a Fenícia, território gentio, 
esse território Ba'al para encontrar uma viúva, e ela cuidará de 
você. Ela é o oposto de Jezebel, o que você pode encontrar. Nós 
nem sabemos o nome dela. Nós temos o nome de Jezebel. 
Jezebel vive no luxo, seu palácio em Samaria, nós encontramos 
algumas peças. Algumas podem fazer parte dos alicerces disso. 
Até mesmo partes de marfim. Eu só penso, como eles 
conseguiram marfim em Samaria? Mas é um palácio luxuoso 
onde ela vive. 

Dra. Camille Olson:  33:35  E aqui está esta mulher viúva. Nós não temos o nome dela. Ela 
está tão em baixo quanto parece. A única coisa que sabemos é 
que ela tem um filho pequeno. É o fato de que ela tem um filho 
pequeno. Quantos anos ela tem? Normalmente pensamos nas 
viúvas como mulheres mais velhas, certo? Mas ela tem um filho 
jovem. É uma história trágica. Então o versículo 10, Elias se 
levanta, vai até Zarephath, e quando chega ao portão da cidade, 
que é a parte mais movimentada da cidade, "Eis que a mulher 
viúva estava lá recolhendo paus". Você se pergunta, eu 
continuo perguntando, como ele a reconheceu? Já lhe foi dito 
algo antes? Mas ela está reunindo paus. Ela está pronta para 
fazer sua última refeição. E ele simplesmente a detém. 

Dra. Camille Olson:  34:22  E, na realidade, o que ele diz? "Traga-me, peço-lhe, um pouco 
de água em um recipiente, para que eu possa beber". A fome 
também chegou lá em cima. A seca também atingiu lá em cima. 
Você só pensa que este é um pequeno pedido. E ela ia buscá-lo. 
Quero dizer, olhe para ela. Ela não disse: "Senhor, você percebe 
que estamos em uma seca? Eu não tenho água a mais". Ela 
estava a caminho para buscá-la, e ele a chamou como se isso 
não fosse suficiente, ele tem que lhe fazer um teste maior. 
"Traga-me, peço-lhe um pedaço de pão em sua mão". Ei, já que 
você está voltando, por que não me traz algo para comer 
também"? 

Hank Smith:  35:00  "Faça-me um sanduíche no seu caminho de volta". 

Dra. Camille Olson:  35:03  Sim. E ela disse: "Como o Senhor, o teu Deus vive". Ela vive 
entre o panteão dos cananeus, e ela sabe quem é o Deus de 
Elias. "Como o Senhor teu Deus vive, prometo que não tenho 
nenhum bolo, mas tenho um punhado de farinha no barril e um 
pouco de óleo numa botija, e eis que estou recolhendo dois 
palitos para que ela possa iniciar um pequeno fogo. E eu posso 
entrar e vesti-la para mim e meu filho, para que possamos 



 

comer e morrer". É isso aí. Não temos mais nada. E Elias, cujo 
nome significa meu Deus é Jeová, diz: "Não temais e fazei como 
dissestes, mas fazei-me primeiro um bolozinho e trazei-mo". E 
depois te faça para ti e para teu filho". 

Dra. Camille Olson:  35:56  Oh, não tem medo? Uma coisa seria se esta mulher estivesse 
sozinha e fosse só para ela, mas o fato de ela ter um filho. Agora 
você pensa sobre isso. Vocês, pais, pensam em suas esposas se 
elas tivessem comida suficiente para uma refeição, vocês a dão 
a este estranho? Ou você a dá a seu filho? 

John Bytheway:  36:16  Aos seus próprios filhos. Pensamos nesses, os pioneiros do 
carrinho de mão que não, não vou comer, mas vou, vou 
alimentar minha ração para minha esposa ou meus filhos. E 17 
Milagres, estou pensando naquele homem que não comeu. 
Posso voltar atrás porque penso que para aqueles que estão 
apenas ouvindo, lembrem-se que quando virem o Senhor em 
todas as toucas que é Jeová. Portanto, no versículo 12, e ela 
disse como o Senhor, está bem, então ele está dizendo como 
Jeová, o teu Deus vive. É importante porque o Senhor pode ser 
um título para muitos de nós em inglês, mas este é Jeová, teu 
Deus vive. E por isso eu adoro que você tenha apontado isso, 
teu Deus. Ela é uma adoradora de Jeová e, de alguma forma, 
Elias sabe disso. 

Dra. Camille Olson:  37:00  E ela sabe disso. E eu acho que reconhecendo isso, sim, esse 
Senhor, eu acho, obrigada por trazer isso. Isso é tão verdade. 

Hank Smith:  37:09  1 Reis 17:10 me faz lembrar Jesus e a mulher no poço, certo? 
"Dá-me um pouco de água para beber". Dê-me um pouco de 
água para beber. Ele está quase repetindo a história. 

Dra. Camille Olson:  37:19  Isso é verdade. Isso é verdade. E então ele diz: ah, mas eu lhe 
darei água para que você não tenha que voltar ao poço. Que 
você nunca mais terá sede de novo. Isso é o que ele faz. Acho 
que vi isso no manual "Venha, siga-me". Eles o remetem a uma 
palestra dada por Elder Lynn G. Robbins. E usei uma citação em 
meu capítulo sobre a viúva de Zarephath. Acho que esta citação 
é muito boa. Ele a deu na Conferência Geral em abril de 2005. 
Aqui está o que ele ensinou. E por falar nisso, ali mesmo, o que 
acabamos de ler de Elias dizendo: "Oh não, você me dá 
primeiro". 

Dra. Camille Olson:  37:56  Ele disse: "Isso não parece egoísta, pedindo não apenas a 
primeira peça, mas possivelmente a única peça". Nossos pais 
não nos ensinaram a deixar outras pessoas irem primeiro e, 
especialmente para um cavalheiro deixar uma senhora ir 
primeiro? Muito menos para uma viúva faminta. A escolha dela, 



 

ela come ou sacrifica sua última refeição e acelera a morte. 
Talvez ela sacrifique sua própria comida, mas será que ela 
poderia sacrificar a comida destinada a seu filho faminto? Elias 
compreendeu a doutrina de que as bênçãos vêm após o 
julgamento de nossa fé. Ele não estava sendo egoísta. Como 
servo do Senhor, Elias estava lá para dar, não para receber. Uma 
razão pela qual o Senhor ilustra as doutrinas com as 
circunstâncias mais extremas é para eliminar as desculpas. Se o 
Senhor espera que mesmo a viúva mais pobre pague seu poder, 
onde isso deixa todos os outros que acham que não é 
conveniente ou fácil de sacrificar". 

Dra. Camille Olson:  39:01  Elder Robbins sempre foi muito atencioso e muito pungente 
para mim. E vai ser um sacrifício para ela, mas estou pensando 
também, o que vai ensinar a Elijah a partir deste exemplo? Será 
que isso o fortalecerá por causa da vontade dela? E nós não 
temos o nome dela. Isso não é tão interessante assim? 

John Bytheway:  39:23  Sim. Apenas a viúva de Zarephath, como sempre nos referimos 
a ela, certo? 

Dra. Camille Olson:  39:28  Sim. Em grego é Sarepta, como aparece no capítulo quatro de 
Lucas. Assim diz o versículo 14: "Assim diz o SENHOR Deus de 
Israel, Jeová Deus de Israel". …” Aqui está Elijah citando Jeová 
para ela. "O barril das refeições não deve ser desperdiçado. 
Nem falhará a cesta de óleo, até o dia em que o Senhor enviar a 
chuva sobre a terra". E assim ela foi e fez de acordo com o 
ditado de Elias: e ela, e sua casa, comeu muitos dias". Quantas 
vezes, todos os dias, ela volta atrás e opa: "Sim, há mais". 
Lembram-se daquela conversa que o Ancião Maxwell deu, 
chamada "O Messias inesgotável"? Há sempre mais. Você 
alimenta uma multidão de 5.000... 

John Bytheway:  40:14  E você pega 12 cestas de fragmentos. 

Dra. Camille Olson:  40:17  E você leva mais 12 cestas depois. Ele é inesgotável. Há sempre 
mais. É maravilhoso. E o barril não desperdiça nem a cesta de 
petróleo, de acordo com a palavra do Senhor. E Elias fica com 
ela. Ele permanece lá. Acho muito interessante ali mesmo, no 
coração da adoração de Ba'al. 

Hank Smith:  40:39  Camille, aqui está uma citação de Elder Jeffrey R. Holland. Esta é 
de outubro de 2014, Conferência Geral. Ele está falando em ser 
generoso e dar e sacrificar. E ele diz: "Sou testemunha dos 
milagres, tanto espirituais como temporais, que vêm àqueles 
que vivem a lei do jejum". Sou testemunha dos milagres que me 
foram feitos". Verdadeiramente, como Isaías registrou, eu gritei 
no jejum mais de uma vez. E verdadeiramente Deus respondeu: 



 

"Aqui estou eu". Aprecie esse sagrado privilégio, pelo menos 
mensalmente, e seja tão generoso quanto as circunstâncias 
permitam em sua oferta de jejum e outras contribuições 
educacionais e missionárias humanitárias. Eu prometo que Deus 
será generoso com vocês. E aqueles que encontrarem alívio em 
suas mãos chamarão seu nome de abençoado para sempre". 
Que história de fé aqui. Oh, entregar essa pequena refeição a 
Elias é um momento de despedaçamento da terra em minha 
mente, como uau. 

Dra. Camille Olson:  41:39  E qualquer que fosse o passado que ela tinha com Jeová, você 
simplesmente acha que não poderia ser tremendo. Quero dizer, 
não como os israelitas tiveram. E você pode ver por que o 
salvador mencionaria isto como um exemplo lá em Nazaré mais 
tarde. Havia muitas viúvas em Israel, mas o Senhor enviou Elias 
a uma viúva em Zarefate. É forte, mas você sabe, os desafios 
vêm. E só porque ela tem comida no barril e na botija. Versículo 
17, que o filho, seu único filho, adoeceu e ele morreu. Eu só 
acho que isto é a realidade. Podemos estar tão cheios e tão 
comprometidos, e tão sólidos em nosso convênio com o Senhor 
e nos sentirmos tão bem. E então algo acontece 
completamente. É terrível. E é tão inesperado e tão imerecido e 
é tão... E você diz: "Espere um minuto. Eu pensava que Deus 
gostava de mim. Eu pensei que Ele estava do meu lado". 

Dra. Camille Olson:  42:39  E ela diz no versículo 18: "Que tenho eu a ver contigo?" Quero 
dizer, o que está acontecendo aqui? O que você tem feito? "Ó 
homem de Deus... entraste em mim para chamar meu pecado à 
lembrança e para matar meu filho". E ele lhe disse: "Dá-me teu 
filho". E ele o levou para cima". Isto é tão parecido com as casas 
de então. Eles geralmente tinham apenas os quatro quartos no 
andar principal com o pátio, e depois você sobe e isso às vezes 
era um quarto de dormir. Mais frio lá em cima, no telhado. E foi 
para lá que ele o levou e onde ele teria dormido, diz sua 
morada. "E ele o deitou em sua própria cama. E ele clamou ao 
Senhor, e disse: "Ó Senhor meu Deus, isso também trouxe o mal 
sobre a viúva com quem eu estou em minha estada....". "Por 
que você fez isso com ela? Veja o que ela fez". Ela tem sido tão 
boa para mim". 

Dra. Camille Olson:  43:34  "E então ele se esticou sobre a criança três vezes". Esta é a 
única vez em toda a Bíblia hebraica que as palavras hebraicas 
traduzidas se estendiam. Parece que sim. Portanto, não 
estamos realmente certos do que significa. Don Perry, que é um 
professor de hebraico na BYU, me disse que acha que poderia 
significar mais como se estivesse em oração. Então, de certa 
forma, estendendo seus braços sobre o corpo ou acima da 
cabeça de maneiras que os hebreus às vezes rezavam. Parece 



 

estar apenas se estendendo até onde ele podia ir em oração 
sobre a criança três vezes enquanto ele gritava: "Ó Senhor, meu 
Deus". Jeová, meu Deus, peço-te, que a alma desta criança volte 
a entrar nele". E assim é. E a criança revive, ele toma a criança 
para baixo e a entrega à mãe. E a viúva agora diz no versículo 
24: "Agora, com isto sei que tu és um homem de Deus e que a 
palavra do Senhor em tua boca é a verdade". 

Dra. Camille Olson:  44:46  Acho que é interessante. Achamos que temos um testemunho, 
mas às vezes é preciso desafios ainda maiores e a maneira como 
o Senhor nos resgata nesses desafios para dizer: "Certo, acho 
que agora entendi. Eu entendi". 

Hank Smith:  44:59  "Pensei que sabia antes, mas agora que já passei por isso". 

Dra. Camille Olson:  45:04  É um exemplo maravilhoso daqui. Elijah, você poderia 
argumentar que é a maior pessoa. Ele está cheio de mais dons 
de Deus naquela época sobre a terra. E provavelmente de 
qualquer outra pessoa. Ele é dotado com seu poder, com o 
poder selador que ele tem dado. É o Sacerdócio de 
Melquisedeque, não é mesmo? E ele está cheio disso. E ainda 
assim, ele vai até uma mulher que é de outra linhagem, num 
ambiente de outra fé, e lhe pede ajuda. Há uma humildade de 
sua parte. E a maneira como o Senhor muitas vezes responde 
nossas orações é por alguém que talvez nunca esperemos. E 
então ele se volta e a abençoa em troca. É a maneira como o 
evangelho funciona, não é? 

Hank Smith:  45:54  Camille, eu sei que você ensinou isso antes. E eu amo este 
pensamento de que esta mulher, por causa de sua fé, o Senhor 
a levou para um lugar em sua vida onde ninguém mais pode 
ajudá-la, a não ser ele. E o Senhor fará isso por nós. Esses são 
momentos que esticam a alma. Estamos usando a palavra 
esticada aqui. Mas se você seguir o Senhor, Ele poderá levá-la a 
um lugar na vida onde você chegará a um relacionamento com 
Ele, porque Ele será o único que poderá ajudá-la. Você se 
lembra de ensinar isso? 

Dra. Camille Olson:  46:26  Já pensei nisso tantas vezes, porque são histórias como esta que 
me ensinam isso. E como nós mudamos, como nos tornamos 
mais parecidos com ele e que confiamos e nos apoiamos nele 
mais do que jamais teríamos antes, porque em nossas 
extremidades, ele está lá. Sim. Se o deixarmos, ele nos levará 
para onde ninguém mais pode nos ajudar, e então nos voltamos 
completamente com ele. 



 

John Bytheway:  46:53  Acho que já ouvi Sheri Dew usar a frase: "Ele não é apenas 
nossa última esperança". Ele é a nossa única esperança. E nós 
vamos para aqueles lugares onde ele é nossa única esperança". 

Dra. Camille Olson:  47:03  E eu digo, se o deixarmos, porque acho que podemos jogar pelo 
seguro muitas vezes e ir em uma direção oposta e dizer que isso 
é demais, eu não posso lidar com isso. Mas rapaz, se nos 
permitirmos ir a esses lugares, encontramos o poder. 

Hank Smith:  47:20  E eu diria, Camille, que vai haver alguém que lê isto e diz que 
recuperou seu filho, e eu nunca recuperei meu membro da 
família. Mas lembre-se, ela é viúva. Ela já perdeu membros da 
família. Não sei se isto é tanto sobre ela receber a bênção que 
procurava, mas descobrir que Deus era a única pessoa que 
poderia ajudá-la neste momento, quer o filho voltasse ou não. 

Dra. Camille Olson:  47:43  Esse é um ponto muito bom. Eu acho que isso é muito 
importante. E isso é o que ela testemunha. Você a vê sendo 
sólida lá depois, não é mesmo? 

Hank Smith:  47:51  Sim. 

Dra. Camille Olson:  47:51  Ela é uma rocha lá em Zarephath. E eu acho que o Senhor sabe 
que é por isso que ele a usa como exemplo, centenas e 
centenas de anos depois. O Capítulo 17, porém, nos prepara 
para o Capítulo 18, porque lembre-se que a seca ainda está 
ocorrendo e, versículo um do Capítulo 18, pensamos que Elias o 
que é diferente da última vez que ele viu Ahab e Jezebel, ele 
não tinha conhecido a viúva. Nunca sabemos se a viúva e 
Jezebel alguma vez se encontraram, mas Elias conhecia ambos. 
E o versículo 1: "E aconteceu depois de muitos dias que a 
palavra do SENHOR veio a Elias no terceiro ano". Este é o 
terceiro ano da fome. Lucas 4 diz que a fome durou três anos e 
seis meses, e agora o Senhor lhe diz: "Vai te mostrar em Ahab. E 
eu enviarei chuva sobre a terra". Ele está pronto para deter a 
fome, mas tem que enfrentar Ahab. E lembre-se, antes que ele 
não quisesse ver Ahab, ele fugiu. 

Dra. Camille Olson:  48:54  Mas, versículo 2, ele vai se mostrar e há uma fome muito 
grande em Samaria. Atingiu lá também, é claro. Mas ele se 
deparou com Obadiah, que é como o mordomo chefe ou criado 
de Ahab. E aprendemos entre parênteses no verso 3, algo sobre 
Obadias. "Obadias temia muito ao Senhor". 

John Bytheway:  49:19  E é Jeová. É o Senhor Jeová. 



 

Dra. Camille Olson:  49:21  Sim. Sim. Então, parece que Ahab não tem idéia de que seu 
servo principal é um adorador de Jeová. Então, Obadiah tem 
mantido isso em baixo. Você percebe que o último de seu nome 
é até mesmo Jeová. 

John Bytheway:  49:37  Eu ia dizer, o que significa Obadiah? Porque isso -ah ali dentro 
significa, "Servo do Senhor". 

Dra. Camille Olson:  49:43  Servo de Jeová. Ele é uma espécie de adorador e crente 
clandestino. Isto é um pouco assustador para ser notório no 
palácio de Ahab. 

Hank Smith:  49:52  Fique quieto. 

John Bytheway:  49:54  Não neste bairro. 

Dra. Camille Olson:  49:56  Mas veja o versículo quatro que você aprende que ele é o tal. 
Quando Jezebel cortou os profetas do Senhor. Basta cruzar essa 
referência para o versículo 13, ele explica de outra forma 
quando Jezabel matou os profetas de Jeová. Aqui, Jezabel 
matou os profetas de Jeová, e assim Obadias tirou uma centena 
dos vivos. Os profetas restantes de Jeová e os esconderam por 
50 numa caverna e os alimentaram com pão e água. Pense 
nisso, é bastante notável que ele teria que, em uma época de 
fome, alimentar tantos, encontrar pão e água suficientes para 
mantê-los escondidos, para que Jezebel não os matasse. Mas 
este novamente é um contexto onde vemos o grande Profeta P 
e os pequenos profetas P. Façam seus ouvintes... Já fizemos o 
suficiente com isto? Eles sabem a distinção entre profetas e 
profetisas? Que Moisés disse que todos vocês seriam profetas? 

Hank Smith:  50:57  Acho que não. Vá em frente. 

Dra. Camille Olson:  50:59  Porque, veja, há centenas de profetas para Jeová que estão na 
Terra na época, e já vimos outros lugares onde há profetisas. E 
estas são aquelas que têm um testemunho de Jesus, como diz 
Apocalipse 19:10. Creio que elas sabem que Jeová e dão 
testemunho dele, mas não é o mesmo que o Profeta chefe pelo 
qual o Senhor opera. Vou lhes dizer uma boa referência cruzada 
para a compreensão que seria Números Capítulo 12. Veja como 
é divertido quando temos mais do Antigo Testamento em 
segundo plano que pode nos ajudar a voltar às histórias. 

Dra. Camille Olson:  51:37  Lembre-se, esta é Miriam. A profetisa é Miriam chamada 
profetisa e seu irmão Aaron é o sumo sacerdote. O irmão mais 
novo deles, Moisés, é o grande Profeta P. Mas no versículo 2, 
Miriã e Arão estão reclamando contra Moisés. E eles estão 



 

dizendo se o Senhor realmente falou somente por Moisés... Não 
falaram também por nós? Não recebemos já a revelação? Não 
temos dado testemunho de Jeová? Você é o único que é 
profeta? E o Senhor a ouviu e olha sua resposta no versículo 6: 
"Se entre vós houver um profeta", pequeno P, "eu, o Senhor me 
farei conhecer a ele numa visão e lhe falarei num sonho". É 
assim que nós, profetas e profetisas, aprendemos tanto e 
recebemos através do Espírito, um testemunho. Mas o versículo 
sete, meu servo, Moisés... Quem eles não fazem o Sal 
maiúsculo, mas é assim que eu o distingo em minha mente. 

Dra. Camille Olson:  52:42  Moisés, não é a mesma coisa. Com ele, versículo 8, falarei boca-
a-boca mesmo aparentemente, e não em discursos escuros. É 
cara a cara, boca-a-boca, muito mais direto. Conseguimos Elias 
que vai ser como o Moisés e o Senhor está falando diretamente 
em termos muito claros. Hoje ouvimos o Presidente Nelson 
falar conosco sobre ser despertado na noite e dizer, escreva 
isto. Muito direto, muito preciso. Não recebo revelação assim, 
mas devo dizer, como Miriam, que recebi revelação. E como 
estes profetas eles têm, e eles têm dado testemunho de Jeová. 
Então Obadiah os esconde antes que Jezebel possa matá-los. 

Hank Smith:  53:28  Realmente fazendo jus ao seu nome como um servo por causa 
da alimentação desses profetas. O que isso significa com 50? 
Mas então é um 100 por 50. Esta é a caverna um e esta é a 
caverna dois e cada uma tem 50? Ou o que você acha? É isso? 

Dra. Camille Olson:  53:42  Parece que é isso mesmo. Ele está dividido em dois. Talvez a 
caverna não fosse grande o suficiente para segurar todas elas 
ou você cobre suas apostas e espera que, se uma for 
descoberta, a outra ainda esteja segura. Isso é um servo. Isso é 
lealdade de amor e fé. Trabalhando sempre debaixo do nariz de 
Ahab. E assim, agora Ahab dá uma missão a Obadiah. Ele disse, 
esta fome é tão ruim. Nós nem temos nada para alimentar 
nossos cavalos. Vamos nos dividir, vamos em duas direções 
diferentes. Você vai encontrar qualquer coisa que possa 
encontrar para alimentar nosso gado. Qualquer fonte ou riachos 
e encontrar capim para salvar nossas feras. Então eles se 
dividem, Ahab vai de um jeito, Obadiah de outro. 

Dra. Camille Olson:  54:23  E no verso 7, Obadiah no seu caminho vem cara a cara com 
Elijah. E assim que ele encontra Elijah, ele diz: "Oh, espere um 
minuto. Você é meu senhor?" Note que é pouco L isto não é Ls 
maiúsculo. E em outras palavras, eu poderia dizer: "Você 
também é o grande profeta P Elias? Não é Jeová, mas você é 
meu Senhor, Elias?" E Elias diz: "Sim, eu sou. E tu vais dizer a teu 
Senhor". E assim teu Senhor está tudo em letras pequenas, ou 
seja... Quem é o seu senhor? 



 

Hank Smith:  54:59  Ahab? 

Dra. Camille Olson:  54:59  Ahab. Esse é o rei Ahab. Você vai dizer ao rei Ahab. Agora pegue 
isso, veja, Elijah, e depois ficamos em itálico. Seus ouvintes 
sabem itálico na tradução do Rei James? 

Hank Smith:  55:15  Podemos ter mencionado isso antes, mas vá em frente. 

John Bytheway:  55:18  Nunca é mau de se rever. 

Dra. Camille Olson:  55:19  Revisão. Ok. É maravilhoso. Porque os tradutores do Rei James, 
quando acrescentaram palavras que não estavam no 
manuscrito do qual estavam traduzindo, simplesmente não está 
lá. Mas eles acham que precisam de mais palavras para que a 
frase faça sentido. Eles vão colocá-lo em itálico. Então eles 
acrescentaram as palavras: "Eis que Elijah está aqui". Você vai 
dizer a Ahab, Elijah está aqui. Eu o encontrei. E isso faz sentido. 

Dra. Camille Olson:  55:47  Mas eu acho que há algo muito legal. Se você disser, o que diz o 
manuscrito por si só? Se for apenas um olhar, Elijah, mas você 
traduz Elijah. Qual é a mensagem? Você volta e diz a Ahab o 
quê? Ah, você vai dizer a Ahab, meu Deus é Jeová. Veja a 
resposta de Obadias. O que eu pequei? Você deve entregar seu 
servo nas mãos de Ahab? 

Hank Smith:  56:17  "Eu prefiro não dizer isso". 

Dra. Camille Olson:  56:21  Você está me enviando para a minha morte. 

Hank Smith:  56:23  Vá prestar seu testemunho. 

Dra. Camille Olson:  56:25  Vá dizer-lhe, meu Deus é Jeová. E ele diz: "Oh, qualquer um, não 
há nação ou reino, quer meu Senhor Ahab tenha enviado". Não 
foi enviado para Te buscar". Não há um lugar para onde ele não 
tenha enviado pessoas para encontrá-lo Elias. E quando dizem 
que ele não está aqui e fazem um juramento, prometem não tê-
lo encontrado. Mas agora você está me dizendo para ir e dizer a 
ele, meu Deus é Jeová. E o versículo 12. Ele diz: "Sim, eu só sei 
disso. Assim que eu for, vá embora e lhe diga isso, o Espírito vai 
te levar para outro lugar". E assim, quando ele vier a te 
encontrar, não estará aqui. E assim, lá estou eu dizendo, mas 
ele estava aqui. Eu prometo que ele estava aqui. 

Hank Smith:  57:08  Eu prometo. E, a propósito, meu Deus é Jeová. 

John Bytheway:  57:09  Sim. 



 

Dra. Camille Olson:  57:12  E olhe para o final. Veja esse "mas" ou mesmo assim. Não é a 
mesma coisa? "Mas, mesmo assim, sei que ele me tirará a vida, 
mas, mesmo assim, eu, teu servo, temo ao Senhor". Teme a 
Jeová. Eu o temo desde minha juventude. E ele conta 
novamente, lembre-se, fui eu que escondi aqueles profetas na 
caverna e os alimentei. Assim, versículo 14, mas agora tua 
palavra, vai dizer pelo Senhor, eis que Jeová é meu Deus". E ele 
me matará, mas está bem, eu vou, mesmo que isso vá 
acontecer. 

Dra. Camille Olson:  57:50  E Elias responde: "Como vive o SENHOR dos Exércitos" eu sei 
que continuo fazendo inserções, mas eu acho que é muito legal. 
Você sabe quem foi o primeiro que disse Senhor dos Exércitos 
na Bíblia hebraica que chamou Jeová de Senhor dos Exércitos? É 
Hannah em sua oração em 1 Samuel Capítulo Um. Ela é a 
primeira a chamá-lo de Senhor dos Exércitos. "Como vive o 
Senhor [Jeová] dos Exércitos, diante de quem estou, certamente 
me mostrarei a ele hoje". Ele faz um juramento. Prometo pelo 
nome, o nome sagrado de Jeová, que não vou embora. Então 
Obadiah vai e encontra Ahab, diz-lhe e Ahab vai ao encontro de 
Elias. E lá eles se reúnem aqui depois de três anos e meio. 

Hank Smith:  58:45  Por favor, junte-se a nós para a Parte II deste podcast. 
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John Bythway:  00:02  Bem-vindo à Parte II do podcast desta semana. 

Hank Smith:  00:07  Antes de continuarmos, vamos falar um pouco mais sobre 
Obadiah. Você não o ama simplesmente? Ele é tão real. Tipo: 
"Ei, estou fazendo o meu melhor aqui e você está me pedindo 
para me colocar lá fora de uma maneira que eu...". 

John Bythway:  00:22  Você vai estragar meu disfarce. Eu tenho alimentado esses 
caras. E se ele me matar? Quem vai alimentar meus 100 
pequenos profetas P aqui? 

Hank Smith:  00:31  A viúva de Zarephath é tão fiel. Elias é tão fiel. Eu me sinto 
como um Obadiah. Fiel, mas como: "Eu sei o que vai acontecer. 
Vou ser pendurado para secar aqui". 

Dra. Camille Olson:  00:42  Mas mesmo assim, eu o farei. Eu o farei. 

Hank Smith:  00:47  Só queria mencionar isso, que acho que posso me identificar 
com Obadiah dizendo: "Ei, eu sou fiel". Isso é pedir muito". 

Dra. Camille Olson:  00:53  Você não pode provar, mas há muitas conexões que muitos 
estudiosos disseram que a viúva cujo óleo é multiplicado em 2 
Reis Capítulo 4, ela fala sobre seu marido e que grande homem 
fiel ele era. Alguns têm se perguntado se esse não é Obadiah. 
Portanto, é uma coisa divertida. Eu sempre gosto de considerar 
isso como uma possibilidade quando você vê que Obadias pode 
ter morrido. Ele pode ter sido morto. Não o vemos novamente 
depois disto, mas vemos uma viúva e pode ser a viúva dele. E 
como Elias, o profeta, vai ajudá-la em sua tremenda 
necessidade. Nós não sabemos o que acontece com Obadias. 

Hank Smith:  01:33  Eu gosto dele. E eu gosto da maneira como você contou a 
história. "Você quer que eu faça o quê?" 



 

John Bythway:  01:39  Está bem. Ele me matará, mas está bem. 

Dra. Camille Olson:  01:44  Sim, mas eu vou fazer isso. Vejam isto. Este não é também um 
dos nossos hábitos? Quando as coisas dão errado e sabemos 
que não seguimos o Senhor, adoraríamos encontrar outra 
pessoa para culpá-lo. Versículo 17: Quando Ahab viu Elias, Ahab 
disse: "Você não é ele, o problema de Israel? Tu és aquele que 
nos trouxe esta fome". 

John Bythway:  02:06  E este é um daqueles lugares onde eu sinto que há tantas 
maneiras diferentes de definir Israel. Ele está falando de política 
ou da terra de Israel aqui mesmo. 

Dra. Camille Olson:  02:17  Sim. 

John Bythway:  02:17  Porque quando dizemos "Viva Israel", estamos falando da Casa 
de Israel. 

Dra. Camille Olson:  02:22  E o pacto Israel, sob o pacto. 

John Bythway:  02:25  Um grupo de pessoas lá. Mas ele está falando da minha terra, 
do meu país sobre o qual eu sou rei. 

Dra. Camille Olson:  02:30  Meu reino. Eu sou rei. Bem visto. 

John Bythway:  02:32  Você é o único que está perturbando meu Israel. E há tantas 
maneiras diferentes de olhar para Israel. É preciso olhar o 
contexto, porque pode ser confuso de quem ele está falando. 
Mas é engraçado que, "Ah não, você é o problema, Ahab". Não 
sou eu". 

Dra. Camille Olson:  02:46  Sim. Vamos ver. Quem renunciou aos mandamentos do Senhor 
de Jeová? "E tu seguiste Baalim". Baalim é o verdadeiro hebreu. 
O Eu sou é o plural masculino. Assim é o Panteão inteiro. Você 
vê Asherah e Yam e Mot e Anot todos lá dentro também. 

Dra. Camille Olson:  03:08  Aqui, Elijah organiza um concurso. E ele está dizendo: "Largue a 
luva". Vamos fazer um concurso entre nossos deuses. Você tem 
todo o seu panteão e, "Oh, vamos lançar todos os seus profetas 
que estão ao redor e que você não matou". E nós também não 
os matamos. Obrigado. Eles ainda estão por aqui. Quase mil 
deles. Temos 450 profetas de Ba'al e 400 profetas dos bosques". 
Então, do que estamos falando? Estes são os de Asherah. 
Jezebel estaria muito entrelaçada aqui com os profetas dos 
bosques, que comem na mesa de Jezebel. 



 

Dra. Camille Olson:  03:44  E vamos ao Monte Carmelo. Você vê o -el lá? Isso não nos 
surpreende que isso tenha o nome de Deus nele. Significa 
literalmente, "vinhedo de Deus". E nós já descrevemos o Monte 
Carmelo. É apenas verdejante, verdejante, exuberante com 
vegetação. Então Elias escolhe um lugar que seria ideal para a 
adoração de Ba'al. E ele diz: "Toquem todos os seus profetas, 
esses falsos profetas que vocês dizem ser profetas". E então ele 
faz esta famosa pergunta no versículo 21. 

John Bythway:  04:20  Uma pergunta tão grande. 

Dra. Camille Olson:  04:22  Não é? 

John Bythway:  04:23  "Por quanto tempo você parou entre duas opiniões?" Você está 
bem na cerca. "Por quanto tempo você parou entre duas 
opiniões?" 

Dra. Camille Olson:  04:31  A palavra hebraica está na idéia. Você não está paralisado entre 
eles. Na verdade, você está waffling para frente e para trás. É 
um pouco a palavra coxear. Você está coxeando. Você meio que 
vai para lá e depois vai, oh, talvez isto seja melhor por aqui. 
Depois para frente e para trás, para trás e para frente, para trás 
e para frente. Vacilante. Por quanto tempo você coxeia entre o 
fascínio e a fascinação pelo mundo e tudo o que o mundo diz 
ser importante e o que Deus diz? Por quanto tempo você 
coxeia, coxeia entre duas opiniões? Se Jeová for Deus, então o 
siga. Mas se Baal, então sigam-no. Decidam-se. Não tente cobrir 
suas apostas em tudo e pense que pode apaziguar a todos e 
obter as bênçãos de todos eles. "E o povo lhe respondeu, nem 
uma palavra". "Então Elias diz ao povo: ah, estes são israelitas. 
Estas são pessoas que têm a herança do pacto. Até mesmo eu 
continuo sendo apenas um profeta do Senhor". 

John Bythway:  05:34  De Jeová, apenas o sim, pequenos bonés. Ajuda muito vê-lo 
aqui quando se trata deste concurso como este. 

Dra. Camille Olson:  05:41  Eu concordo. Mas os profetas de Ba'al são 450 homens. E então 
podemos acrescentar 400 de Asherah. Eu acho que Elias se 
sente sozinho. Mais tarde, o Senhor lhe dirá que ainda há alguns 
fiéis em Israel, mas você não os conhece. Eles têm medo de 
Ahab e Jezebel. Elias se sente só. Acho que sempre que nos 
sentimos sozinhos como um crente solitário em um ambiente 
onde as pessoas estão dizendo, você não tem idéia do que está 
falando. Isto não é verdade. Há o Elijah. E então ele diz: "Certo, 
aqui vamos pegar dois novilhos". Agora volte para o panteão. 
Quem está representado? O deus chefe, El, há. Você vai pegar 
dois desses e escolhe um para si mesmo. Você pode ter a 
primeira escolha. Você pode escolher aquela que você acha que 



 

é a melhor. E depois cortá-lo em pedaços e colocá-lo sobre a 
madeira. 

Dra. Camille Olson:  06:39  Quem é a madeira? Ali estão os bosques, Asherah, e não colocar 
fogo debaixo dela. Eu vou vestir o outro boi e colocá-lo sobre a 
lenha e não colocar fogo debaixo dele. Então, é até o Steven. 
Isto é, nós estamos fazendo a mesma coisa. E então vamos a 
cada um chamar nossos deuses e eu lhe chamarei o nome de 
Jeová. Você invoca todos os seus deuses. Vocês têm um monte 
deles. Vá em frente, pegue qualquer um deles. E o Deus que 
responde pelo fogo, que ele seja o verdadeiro Deus. E todos 
eles, todo o povo, oh, isto é um bem, oh, grande. Sim. Isso é 
ótimo. 

Hank Smith:  07:17  Soa como o primeiro reality show de televisão. Certo? Audiência 
ao vivo. Vamos ver o que acontece. 

Dra. Camille Olson:  07:25  Isso é ótimo. A tensão vai aumentar aqui. 

Hank Smith:  07:29  Sim. 

Dra. Camille Olson:  07:30  E aí vêm todos os lucros do Ba'al. Eles vestem o novilho, 
colocam-no na madeira e depois começam no versículo 26 
"Desde a manhã até o meio-dia, eles clamam a Ba'al". Ó céu, 
Deus, enviai fogo, vosso relâmpago". Por favor, consuma isto, 
um sacrifício. Mas não houve voz nem nenhuma que 
respondesse. Então, eles saltam sobre o altar. Eles estão 
tentando chamar sua atenção, dançando, saltando. E ao meio-
dia, Elijah começa a zombar deles. "Ó, chora mais alto, pois ele 
é um Deus. Chama a atenção dele. Ou ele está falando ou está 
fora da caça ou em uma viagem ou falando com outra pessoa. 
Talvez ele esteja dormindo. Fale mais alto. Ou talvez tenha que 
acordá-lo". 

Hank Smith:  08:17  Minha palavra. Isto é fantástico. 

John Bythway:  08:20  Será que suas lendas falam sobre o deus deles fazer coisas 
como esta? 

Dra. Camille Olson:  08:25  Ah, sim. Sim. Isso seria uma razão para quê? Eles não 
responderem. 

John Bythway:  08:28  É ... ele não está apenas inventando isso. Em suas lendas, isso é 
o que eles são deus, ele faz coisas. Quer dizer, você estava 
falando daquele panteão, como eles se odiavam e mais de um 
panteão com som humano, disfuncional. 



 

Hank Smith:  08:40  "Chora mais alto. Ele deve estar dormindo". 

Dra. Camille Olson:  08:46  E assim, no versículo 28, o que eles começam a fazer? Cortando-
se a si mesmos. Veja, essa é outra maneira de chamar sua 
atenção. E agora já é meio-dia. E agora é a hora do sacrifício 
noturno e para o versículo 29, "não havia voz, nem resposta, 
nem nada que se considerasse". E assim Elijah disse a todo o 
povo: "Muito bem, obrigado. Essa tem sido uma experiência de 
todo o dia. Muito obrigado. Vou tentar do meu lado". E ele traz 
as pessoas para perto e para mim. Agora, ouçam isto. E todas as 
pessoas se aproximaram dele e ele reparou o altar do Senhor.  
O altar de Jeová que foi derrubado. O que isso lhe diz lá no 
Monte Carmelo? Deve ter existido lá um lugar para adorar. Sim, 
deve ter existido lá. Costumava haver, mas ver Jezebel e Ahab 
derrubaram todos aqueles lugares para adorar a Jeová. Como 
ele constrói agora o altar para este? Ele o faz especificamente 
com 12 pedras e as 12 pedras para lembrar 12 tribos de Israel. 
Isto está trazendo os israelitas de volta às suas próprias raízes. 

Hank Smith:  09:59  Sim. Isto é como tirar seu chapéu colonial e seu Star Spangled 
Banner para lembrar sua história. 

Dra. Camille Olson:  10:05  Ele construiu este altar em nome do Senhor, mas agora ele vai 
acrescentar algo. Ele vai colocar uma trincheira ao redor do 
altar. Ele coloca a madeira em ordem. Então, tem Asherah lá, 
tem El lá. E depois ele coloca quatro barris de água. Lá está o 
Yam, certo? O Deus do mar. E ele despeja, embebe a tigela e 
também a madeira. E então ele o faz uma segunda e uma 
terceira vez. Então, quantas vezes? Ele o faz cerca de quatro 
vezes cada uma dessas três vezes. Então, 12 vezes, ele o molha 
com água e agora vem o versículo 36. A hora do sacrifício 
noturno. 

Hank Smith:  10:46  Você simplesmente, eu não percebi isso. Os 12. Porque são 
quatro barris de água três vezes. 

Dra. Camille Olson:  10:52  Sim. Então você tem 12 novamente lá. Então, as coisas estão 
saturadas e o versículo 36. Ele então reza a Jeová. Agora repare 
como ele, as palavras aqui, Jeová, Deus de Abraão, Isaac e de 
Israel. Então, novamente, lembrando-lhe isto, Jacó. É Israel, este 
é o Deus de Israel. Que se saiba neste dia que tu és Deus em 
Israel. E que eu sou teu servo, que fiz todas estas coisas por tua 
palavra. Repare como ele dá crédito, e repare como ele está 
enviando o foco para Jeová. E então isto é como o Shema no 
Deuteronômio seis, não é? "Escutai, ó Israel". O Senhor, nosso 
Deus é um só Deus". E amarás o Senhor, teu Deus, de todo o 
teu coração, poder, mente e força". Aqui ele diz: "Ouve-me, ó 



 

[Jeová], ouve-me para que este povo saiba que tu és o Senhor 
Deus, [Jeová Deus], e que tu lhes voltaste o coração". 

Dra. Camille Olson:  11:55  E, de repente, assim mesmo, o fogo do Senhor caiu e consome 
este boi molhado e a madeira molhada e as pedras. Oh, esqueci 
de mencionar que as pedras, as 12 pedras, que poderiam ser 
um aceno para a outra deusa da fertilidade e o pó. Há também 
um aceno de cabeça. E lambeu a água que estava na trincheira. 
O inhame já não existe mais. 

Dra. Camille Olson:  12:21  E as pessoas viram e caíram de cara. E eles disseram: "Ó Jeová. 
Ele é o Deus". Sim, Jeová. Ele é o Deus com isso. Então Elias 
segue a lei de Moisés. Tenho uma referência cruzada no 
versículo 40 a Deuteronômio 17 versículos 1-7, onde a lei de 
Moisés diz, se você tem israelitas que realmente saem atrás e 
adoram outros deuses, você os põe à morte. Deuteronômio 17 
de um a sete, porque agora ele diz: "Muito bem, vocês pegam 
os profetas de Ba'al e não deixam escapar nenhum deles". E 
eles os levaram para o riacho Kishon, que está na base do 
Monte Carmelo, e ele os matou lá. Em essência, há Mot a 
morte, o deus do submundo. E Elias disse em Ahab: "Muito 
bem, levante-se. Coma e beba". Geralmente é isso que se faz 
quando se é vitorioso em uma batalha, certo? 

Dra. Camille Olson:  13:22  Diz-se que Elias é vitorioso e que está fazendo Ahab comer e 
beber. Sim, ele está fazendo o Ahab comer e beber. Isto é parte 
de sua ironia e sarcasmo para ele. Sim. 

Hank Smith:  13:31  Aí vem a chuva. 

Dra. Camille Olson:  13:32  E então ele sobe, eles comem e bebem. E Elias subiu ao topo do 
Monte Carmelo e se jogou sobre a terra e colocou seu rosto 
entre os joelhos. Aqui está ele. Esta é novamente uma oração. E 
ele disse ao seu servo: "Suba agora. Olhe em direção ao mar". E 
ele subiu, olhou e disse: "Não há nada, porque onde você 
veria?" Seria assim que as tempestades viriam. Então você iria 
até lá naquele ponto que sai sobre o mar por três lados. Não há 
nada. Ele diz: "Volte para trás". E eles voltam sete vezes. Há sete 
simbólicos também. Não é? E, na sétima vez, surgiu esta 
pequena nuvem. 

Dra. Camille Olson:  14:10  E então ele disse, ok, suba e diga a Ahab: "Prepara tua 
carruagem e desce para que a chuva não te impeça". Lembre-se 
na história de Barack e Deborah, a profetisa com os cananeus, 
que as carruagens ficaram presas na lama por causa da água. 
Bem, ainda não começou a chover, mas parece ser muito 
parecido que seja ele dizendo: "Ahab, você entra na sua 
carruagem e volta para a sua capital". Desça antes que a chuva 



 

comece. Não há uma gota d'água de qualquer maneira. Há uma 
pequena nuvem lá fora". 

Dra. Camille Olson:  14:42  Entretanto, aconteceu que o céu estava negro de nuvens, assim 
mesmo, e a estrada Ahab e foi para Jezreel. Mas no versículo 
46, "A mão de Jeová estava sobre Elias". E ele foi a pé. 
Supostamente, isto é cerca de 20 milhas. Você tem que dizer 
que Elias sabia como viajar e quem chega primeiro a Jezreel? É 
Elias que chega antes de Ahab. Provavelmente ele ficou preso 
na lama lá por causa de toda a chuva. Portanto, há outra 
maneira que parece que esta história está dizendo que Jeová é 
mais poderoso. Elias pode ir a pé mais rápido do que Ahab pode 
fazer. Capítulo legal. 

John Bythway:  15:25  Pensei que sabia deste capítulo. Isto é tão bom. 

Dra. Camille Olson:  15:28  Nós temos os profetas, mas ele é chamado. Elijah chamou. Ele 
está fazendo isso para ajudar o coração dos israelitas como um 
todo. Portanto, provavelmente haveria uma multidão de 
israelitas comuns por perto. É quem ele está dizendo: "Escolha". 
"Por quanto tempo você parou entre duas opiniões?" Por 
quanto tempo você vai coxear entre elas? Ele não está tentando 
converter Ahab. Ahab está ... ele se foi e estes padres, mas ele 
está dizendo que há algumas pessoas e você continua indo e 
voltando. Ahab não está indo para frente e para trás, mas o 
povo está. Na verdade, se tivesse sido ao contrário, o que 
sabemos que nunca teria sido, mas se os profetas de Baal 
tivessem saído vitoriosos, eles certamente teriam tirado a vida 
de Elias. 

Hank Smith:  16:11  Eu ia dizer, sim, há tanta coisa em 18. Você poderia aprender 
com Ahab, certo? "Você é o problema com Israel?" Esta idéia de 
que gostamos de culpar outras pessoas. Procuramos em todos 
os outros lugares. Culpamos a Igreja. Culpamos nossos pais. 
Culpamos até mesmo o clima pelos meus problemas, exceto por 
mim mesmo. E então, quanto tempo paramos entre duas 
opiniões. Esse poderia ser o título da minha autobiografia. Por 
quanto tempo vocês se detêm entre duas opiniões? Quando 
você vai colocar os dois pés dentro? 

John Bythway:  16:39  Já ouvi você usar a frase, Hank, não confunda quem são seus 
amigos e quem são seus inimigos. Há um tempo em que os 
nefitas pensam que o rei Noé é seu amigo e Abinádi é seu 
inimigo, quando é exatamente o oposto. "És tu aquele 
problema com Israel?" Bem, na verdade, Ahab. É você quem 
está incomodando Israel, o Reino de Israel, talvez também a 
Casa de Israel, certo? 



 

Hank Smith:  17:00  Assuma a responsabilidade por suas próprias decisões. E então 
eu notei, Camille, como você estava falando, eles estão 
invocando este outro Deus, e não há resposta. 

John Bythway:  17:10  Não há nada. Há grilos. 

Dra. Camille Olson:  17:13  Era aquele Deuteronômio ou Números onde diz que você terá 
deuses que têm olhos, mas não vêem e ouvidos, mas não 
ouvem. E... 

John Bythway:  17:21  Sim, e há um Salmo que diz isso também. É como 119 ou algo 
assim. 

Hank Smith:  17:26  Faz-me lembrar o hino, "Onde posso me virar para a paz"? Não 
é? Onde posso me virar para a paz? / Onde está meu consolo 
quando outras fontes deixam de me fazer inteiro? / Que não 
havia voz; / Eu chamo, eu pergunto, eu imploro. 

John Bythway:  17:40  Eles começam a se cortar. 

Dra. Camille Olson:  17:41  E o que é interessante é que no Capítulo 19, através de nosso 
último capítulo, há um tempo que Elias vai vivenciar onde 
parece que Deus está em silêncio. O Senhor, às vezes, nos 
responde com silêncio. Precisamos estar preparados para isso 
também. 

John Bythway:  17:58  Sim. Elijah tem um momento de: "Apenas tire minha vida". 

Hank Smith:  18:02  Às vezes você recebe o fogo do Senhor imediatamente. E depois 
outras vezes ... 

John Bythway:  18:06  O que você vai fazer quando o fogo não vier tipo de coisa? 

Dra. Camille Olson:  18:09  O capítulo 18 é muito dramático. Foi dramático para um povo 
que realmente não conseguia se decidir, que realmente não 
estava pronto para se comprometer. Eles estavam prontos para 
culpar outra pessoa por quando as coisas corriam mal. "Oh, 
então deve ser esse Deus". Oh, isto funciona". Portanto, eu 
darei crédito a este Deus, e o Senhor é muito mais explícito com 
eles. Ele quer ter certeza de que não há dúvidas em sua fé 
relativamente imatura e pouco sofisticada para trazê-los de 
volta a bordo, mas ele levará Elias a testes maiores, não apenas 
testes, mas maneiras que fortalecem e tornam Elias muito mais 
parecido com aquele que ele serve. Ele é realmente um tipo de 
Cristo através de muito disso. 



 

Dra. Camille Olson:  19:01  Você pensa no Salvador no Gólgota, na cruz. "Meu Deus, meu 
Deus". Por que me abandonaste?" Definitivamente, o Salvador 
sabia que se sentia sozinho. Elias sabe sobre sentir-se só e ele o 
fará, veremos isso novamente no Capítulo 19, mas ele conhece 
o Pai e não é influenciado de forma alguma. Ele permanece 
firme e imóvel e segue em frente com tudo o que o Pai lhe 
pede. Você vê a fé em todos os níveis nestes capítulos também. 
Você não vê? 

Hank Smith:  19:39  Muito bem. Para nos levar através do 19. 

Dra. Camille Olson:  19:42  Certo. Muito bem. Eu sei. Você acha que acabamos de construir 
a Jezebel e onde ela está? Primeiro, Ahab contou a Jezebel tudo 
o que Elijah tinha feito. Oh, você adoraria ser uma mosca na 
parede para ver a reação de Jezebel? Como ele havia matado 
todos os profetas com a espada, e Jezebel enviou um 
mensageiro a Elias dizendo: "Então deixe os deuses fazerem 
comigo e mais ainda se eu não fizer pela vida como a vida de 
um deles até amanhã por esta hora". 

Hank Smith:  20:11  Oh, minha palavra. 

Dra. Camille Olson:  20:12  Ela está ameaçada. E quando viu isso, Elijah, levantou-se e foi 
em busca de sua vida. Ele não fica por perto. Acho que você só 
diz que ele está petrificado com Jezebel. E eu acho que tanto 
quanto você viu o povo no dia anterior, talvez diga, oh sim, 
Jeová. Ele é Deus. Ah, sim. É esse mesmo. Acho que Elijah sabe 
que eles são inconstantes. 

Dra. Camille Olson:  20:40  Eles ainda podem recomeçar a waffling se algo ruim acontecer. 
E assim ele decola e desce para Beersheba, que fica a mais cem 
milhas de distância. Estas distâncias que ele está percorrendo 
são notáveis. 

Hank Smith:  20:54  Certo. Ele é um viajante. 

Dra. Camille Olson:  20:57  Ele partiu de Beersheba para um dia de viagem ao deserto. E ele 
veio e sentou-se debaixo de um zimbro. E lá ele pediu para si 
mesmo que ele pudesse morrer. Acho que ele está dizendo que 
eu fiz um bom trabalho. Eu acho que é isso. Eu não posso mais 
lidar com isso. 

Hank Smith:  21:13  Demasiado estresse. 

Dra. Camille Olson:  21:14  Então, ele está tão desanimado. Acho que ele não está vendo as 
pessoas realmente vir à tona como ele esperaria. E ele disse, 
agora é o suficiente. "Ó Senhor Jeová, tira-me a vida, pois não 



 

sou melhor que os meus pais". É um desânimo. E um anjo o 
toca. Ele come. Você tem ido, tem viajado muito. Você tem que 
ficar forte novamente. E assim ele come e depois uma segunda 
vez, versículo 7. Ele o faz. 

Dra. Camille Olson:  21:49  E ele, o anjo o desperta e o versículo 8, para onde ele vai? Até o 
Monte Sinai. Lembre-se de Horeb é outra palavra para o Sinai, o 
monte de Deus. Então, ele se foi. Lembrem-se que no 
Deuteronômio, vimos que a distância entre o Sinai e Kadesh 
Barnea, que não é longe de Beersheba, era de 11 dias, mas eles 
levaram 38 anos para percorrê-la. Bem aqui, ele só o fez 
provavelmente em cerca de 11 dias e está se alojando lá. E 
agora é a palavra do Senhor que vem a ele no versículo 9. "O 
que você faz aqui?" Você pensa em quantos dias tem estado 
muito quieto. Ele só diz: "Estou farto". Acho que não posso 
fazer mais nada". Quer dizer, temos dias? Será que temos 
semanas? Temos meses como este? 

Dra. Camille Olson:  22:43  E ele disse: "Tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos 
Exércitos, pois os filhos de Israel abandonaram o teu pacto, 
derrubaram os teus altares e mataram os profetas com a 
espada". Eu, mesmo eu sozinho, sou deixado e eles buscam 
minha vida para tirá-la". Você diz que não é apenas Jezabel 
buscando sua vida. O povo a conseguirá para agradar a Jezebel. 
Você sente por este homem, este homem maravilhoso. E ele 
disse: "Vá em frente e fique no monte diante do Senhor". Essa é 
a resposta do Senhor. Vá para lá no Monte Sinai, assim como 
Moisés fez. O Senhor passou por ali e aqui vamos nós. O Senhor 
vai ensinar-lhe outra coisa. Ensinei as pessoas lá em cima no 
Monte Carmelo, com drama, com o fogo descendo do céu e 
lambendo a água. Eles o viram. 

Hank Smith:  23:36  E nada realmente mudou. 

John Bythway:  23:37  Visor visual. 

Dra. Camille Olson:  23:39  O Senhor vai ensinar a Elias uma vida mais refinada e talvez 
mais longa, um testemunho, uma testemunha que tem mais 
longevidade do que qualquer coisa que eles viram no Monte 
Carmelo. Lembre-se que o presidente Joseph Fielding Smith 
ensinou: "O Espírito de Deus falando ao espírito do homem tem 
poder para transmitir a verdade com maior efeito e 
compreensão, então a verdade pode ser transmitida pelo 
contato pessoal, mesmo com seres celestiais". Através do 
fantasma santo, a verdade é tecida na própria fibra e nos nervos 
do corpo para que não possa ser esquecida". Esse é o Élder 
Joseph Fielding Smith do The Instructor, outubro de 1935, mas 
creio que vocês o encontram no manual, Presidentes da Igreja 



 

para Joseph Fielding Smith. Está lá dentro. E isso seria uma 
grande referência para isso. 

John Bythway:  24:39  Hmm, absolutamente. 

Dra. Camille Olson:  24:41  Tendo isso em mente, veja o capítulo 19, versículo 11, o Senhor 
diz: "Ide, e ponde-vos sobre o monte diante do Senhor". E eis 
que o Senhor passou, e um vento grande e forte fendeu as 
montanhas e despedaçou as rochas diante do Senhor". Mateus 
pode ver o cananeu dizendo: "Sim, ali está Baal". Baal está aqui, 
mas o Senhor não estava no vento. 

Dra. Camille Olson:  25:07  "E depois do vento um terremoto", você pode ver, e não a terra, 
o solo, mas o Senhor não estava no terremoto. "E depois do 
terremoto, um fogo;: aquele relâmpago ou fogo vindo, mas o 
Senhor não estava no fogo, "E depois do fogo, uma voz pequena 
e imóvel". E foi assim, quando Elias o ouviu, que envolveu seu 
rosto em seu manto, e saiu, e ficou de pé na entrada da 
caverna. E eis que uma voz veio a ele e disse: "O que fazes aqui, 
Elias?". Agora está vindo através daquela vozinha quieta que ele 
vai aprender isto. Como ele diz pela terceira vez: "Tenho sido 
muito zeloso pelo Senhor, Deus dos Exércitos: porque os filhos 
do Senhor abandonaram teu pacto, derrubaram teus altares e 
mataram os profetas". E eu, até eu sozinho, sou deixado, e eles 
buscam minha vida para tirá-la". 

Dra. Camille Olson:  26:02  Mas agora ele vai ensiná-lo através desta voz pequena e quieta. 
Acho que há muito para desembrulhar nesses poucos versículos 
e a maneira como o Senhor fala com ele e o que Elias faz ao se 
cobrir, cercando-se com este manto. Quando penso neste 
manto e vemos em 1 Reis 1:8, ele é chamado de "peludo". É 
como a pele de animal. João Batista é como que comparado a 
ele por causa do pêlo de camelo que ele usa. Sempre que vejo 
isto, penso em Adão e Eva no Jardim, e que o Senhor Jeová lhes 
deu uma cobertura de pele de animal e a maneira como este 
manto como é chamado aqui, Elias o reverencia. E que nós o 
vemos no resto deste capítulo. 

Dra. Camille Olson:  26:53  Mais uma vez, eu me pergunto se não há algo nisto, até um 
sinal, até um símbolo da cobertura do Senhor, como ele deu a 
Adão e Eva e como num sentido que podemos receber hoje, 
quando fazemos convênios com o Senhor. Você se lembra de 
kōp̄er em hebraico, isto significa cobertura. E assim sinto uma 
reverência que ele usa enquanto envolve seu rosto neste manto 
depois de ouvir a voz pequena e quieta que apenas o penetra 
como disse Joseph Fielding Smith, provavelmente indo direto 
para seu DNA, cada fibra e tecido de seu ser. Então é nesse 
contexto, nesse versículo 15, que o Senhor diz: "Agora quero 



 

que você vá a Damasco". São 500 milhas na outra direção e 
ungir lá um rei, um rei para a Síria, Hazael e Jehu. Quando você 
chegar a Israel, ele será o rei depois de Ahab, porque os dias de 
Ahab serão contados aqui. Jehu, o rei sobre Israel. 

Dra. Camille Olson:  28:01  E oh, a propósito, tenho uma para tomar o seu lugar. Você não 
vai embora antes que haja um para ocupar seu lugar. E quem 
ele escolhe para ocupar seu lugar? Um homem chamado Elisha 
e o ungir para ser um profeta em seu quarto em seu lugar. Ele 
volta para a Síria e depois para Israel, ali mesmo, na sombra. 
Quero dizer, um ungir um rei quando Ahab ainda está vivo. 
Quero dizer, mais uma vez, isto é brincar com fuego, não é? Eu 
acho que uma das melhores coisas que ele lhe diz é o versículo 
18. "Contudo, deixei-me 7.000 em Israel, todos os joelhos que 
não se curvaram diante de Baal, e toda boca que não o beijou". 
Há 7.000 fiéis adoradores de Jeová que mantiveram o pacto. 
Essa será a base para um ministério que Elias e Eliseu vão servir 
juntos. Vamos nos despedir de Elias no Capítulo 2, acho que é 
de 2 Reis, e Eliseu servirá sozinho, mas por cerca de sete anos 
ou mais, parece que Elias e Eliseu estão servindo juntos. 

Dra. Camille Olson:  29:17  Esta é a maneira como Elisha aprende sobre isso. Verso 19 do 
Capítulo 19, "Partiu dali e encontrou Elisha, filho de Shaphat, 
que lavrava com 12 juizes de bois antes dele". Ele saiu para 
trabalhar no campo. O fato de ele ter 12 bois pode ser um 
indicador de que ele está muito bem. "E ele estava com o 
duodécimo [boi], quando Elias passou por ele e lançou seu 
manto sobre ele". Este é o próprio cenário de que falamos, quer 
dizer, sentimos isso. Aquela Conferência de abril de 2018, 
quando o Presidente Nelson, aquela Assembléia Solene, quando 
ele foi sustentado como o novo pProphet, e você pôde senti-lo. 
O manto veio sobre ele. Ele está aqui. Elias colocou seu manto 
sobre Eliseu e imediatamente Eliseu deixou os bois e correu 
atrás de Elias e disse: "Deixe-me dizer adeus a minha mãe e 
meu pai e eu o seguirei". 

Dra. Camille Olson:  30:24  E assim ele volta atrás, ele sacrifica uma junta de bois como 
prova. Isto é algo muito sagrado. Ele sabe disso e então o segue 
e vai atrás dele. E esta parceria é um duo dinâmico. Eles são 
incríveis. O nome de Elisha significa: "meu Deus é salvação, meu 
Deus é minha ajuda". E assim seu nome também faz referência 
ao capítulo 2 de 2 Reis. E não devemos ir, mas só para amarrá-lo 
no Capítulo 2 de 2 Reis, é quando Elias agora é levado, o Senhor 
o leva, não com a morte, mas ele é traduzido e seu manto, esse 
mesmo manto, cai e cai sobre Eliseu. E ele se torna o Profeta P 
capital entre todas essas grandes pessoas da terra de Israel. 

Hank Smith:  31:20  Ahab e Jezebel acabam tendo um falecimento. 



 

Dra. Camille Olson:  31:24  Eu acho que o Capítulo 21 de 1 Reis não está na tarefa de 
leitura, mas se você quiser obter o verdadeiro coração e alma 
de Jezebel, você tem que ler o Capítulo 21. Capítulo 21 de 1 
Reis, se você quiser conhecer Jezebel e por que seu nome ainda 
hoje é sinônimo de mal encarnado, certo? "Aconteceu depois 
destas coisas, que Naboth, o Jezreelita, tinha um vinhedo, que 
estava em Jezreel, duramente junto ao palácio de Ahab, rei de 
Samaria". Portanto, Naboth é provavelmente da tribo de Efraim. 
Sua família herdou isto. Tem sido transmitida desde que Josué 
conduziu os filhos de Israel até aqui. É a herança dele. Ele não 
pode vendê-la. Ele não a venderá. É sagrada para sua família. 
Ahab a quer. E ele diz: "Oh, por favor, me dê isto. Eu farei coisas 
maiores com ele do que você tem. E vale muito dinheiro e eu 
lhe darei muito dinheiro por ele". E Naboth disse: "Não, eu não 
farei isso. Não posso fazer isso". 

Dra. Camille Olson:  32:32  Verso 3. "O Senhor me proíba, que eu te dê a herança de meus 
pais". Então, Nahab vai para casa e ele apenas se deita na cama, 
amua e vira o rosto e não come nada. E isso não é justo. E 
Jezebel chega em casa e diz: "Por que teu bom espírito está tão 
triste que não comes pão?". E ele diz: "Porque eu falei com 
Naboth, o Jezreelita, e ele disse: "Eu lhe pedi sua vinha ou com 
dinheiro". E ele disse: 'Não, ele não vai dar'". 

Dra. Camille Olson:  33:05  Aqui está Jezebel. Verso 7. "Agora governas tu o reino de Israel? 
Levanta-te e come pão e deixa que o teu coração se alegre. Eu 
te darei a vinha de Nabot o Jezreelite". Ah, você sabe: "Age 
como um rei. Sei como conseguir isso para você". E como ela faz 
isso? Ela faz com que as pessoas dêem falso testemunho contra 
Naboth e o acusem de blasfêmia. E como resultado, eles matam 
Naboth e Jezebel volta a Ahab e diz: "Bem, lá vai você. Naboth 
está morto. O vinhedo é seu". E, como resultado disso, Elias 
desce sobre eles. No versículo 19, Elias diz a Ahab: "Assim diz o 
Senhor: Mataste e também tomaste posse? E tu lhe falarás, 
[Ahab] dizendo: Assim diz o Senhor, no lugar onde os cães 
lambem o sangue de Nabote, os cães lamberão o teu sangue 
até o teu". Alerta de espoliador: isso vai acontecer com Ahab. 
Mas eu amo este versículo 23: "E de Jezebel também falou o 
SENHOR, dizendo que o cão comerá Jezebel junto à parede de 
Jezreel". 

Dra. Camille Olson:  34:18  Como as profecias são cumpridas? Só porque você talvez não 
consiga isso em sua tarefa de leitura, verifique. 1 Reis 22 verso 
34 é a batalha em que Ahab está envolvido. E o rei, no versículo 
35, foi baleado. E ele ficou de pé em sua carruagem contra os 
sírios e morreu ao mesmo tempo. E o sangue acabou com a 
ferida. E então o versículo 38, depois de terem vindo limpar as 
carruagens, o versículo 38 diz: "E alguém lavou a carruagem na 



 

piscina de Samaria e os cães lamberam seu sangue e lavaram 
sua armadura de acordo com a palavra do SENHOR, que ele 
falou". Sim, só se tem seu falecimento quando o Rei 9 se liberta 
em 2 Rei 9. Ela está se sentindo muito ousada. Parece sempre 
que se trata da vida, sempre porque ela parece invencível. 

Dra. Camille Olson:  35:10  Mas lembra-se quando Elias foi enviado a Israel para ungir o 
próximo rei, Jehu? Bem, versículo 30, Jehu vem depois que Elias 
lhe diz, sim. Ahab está morto. Vai tomar o controle. Jehu vem a 
Jezreel e Jezebel ouviu falar disso. E ela pintou o rosto e "cansou 
a cabeça" e arrumou o cabelo, colocou a maquiagem, ficando 
tão linda quanto podia. E ela olha pela janela e Jehu aparece no 
portão e diz: "Tinha Zimri paz, quem matou seu mestre?". 

Dra. Camille Olson:  35:49  Zimri foi um antigo rei no Reino do Norte. E ele só foi rei por um 
dia. E por isso ela é como se estivesse zombando dele dizendo: 
"Ah, você acha que é rei? Não, isto é uma cortina para você". E 
então ele levanta seu rosto para a janela e pergunta a dois ou 
três eunucos que estavam lá. E ele diz: "Joguem-na para baixo". 
Então eles a jogaram para baixo e parte do sangue dela foi 
aspergida na parede e nos cavalos. E ele, Jehu, a pisou. E 
quando ele entrou, comeu e bebeu e disse: "Vá ver agora 
aquela mulher amaldiçoada e enterre-a: pois ela é filha do rei". 
E quando saem, tudo o que encontram dela é o crânio, os pés e 
as palmas das mãos dela. 

Hank Smith:  36:38  Meu Deus. 

Dra. Camille Olson:  36:38  Nada mais para enterrar. Portanto, sim, é uma grande morte. Só 
tenho que acrescentar mais um. E sei que isto está muito além 
dos capítulos que nos foram designados, mas você só tem que 
ver. Quando o Senhor diz que Ahab fez mais mal do que todos 
aqueles antes. Adivinhe o quê? Ahab e Jezebel têm uma filha e 
qualquer um que diz que as mulheres são inatamente mais 
espirituais ou apenas adoráveis e não fazem nada de errado. 
Primeiro, você tem Jezebel, mas temos o Exemplo Primário nº 
2: eles têm uma filha chamada Athaliah e casaram com ela com 
quem? Para obter mais influência e controle e poder e tratado, 
aliança com o reino do sul, com Judá, eles casam Ataliah com o 
filho do rei de Judá. E chegará a hora de seu marido, Jeorão, se 
tornar rei de Judá e morrer. 

Dra. Camille Olson:  37:37  E Athaliah vai matar todos os seus filhos e todos os seus netos. 
É a única vez que você vê uma mulher governando por conta 
própria como Rainha sobre Judá. Ela tem uma morte como sua 
avó, mas Athaliah, Athaliah, a filha de Ahab em Jezebel governa 
no Reino do Sul, desonra o Reino do Sul com a adoração de 



 

Ba'al e Asherah e também de Anat e Yam e Mot. Má semente, 
esta família. 

Hank Smith:  38:10  John, você terá que me ajudar aqui. Jezebel me lembra um 
Amalickiah quando ela diz: "Eu vou matá-lo". Certo? Amalickiah 
não diz: "Vou beber o sangue"? 

John Bythway:  38:18  "Jurei beber o sangue de Moroni". Sim. 

Hank Smith:  38:21  E o que diz Mórmon nesse momento? "Veremos". 

John Bythway:  38:24  "Assim, enquanto Amalickiah tinha obtido poder por meio de 
fraudes e enganos, Moroni, por outro lado, tinha preparado a 
mente do povo para ser fiel". 

Hank Smith:  38:33  Ele fala sobre como a promessa foi precipitada. É que sendo 
mórmon, vamos ver isso. 

John Bythway:  38:38  Oh, como editor, ele coloca Amalickiah e Moroni lado a lado 
como um editor, o que é meio divertido de se ver. 

Dra. Camille Olson:  38:45  Isso é divertido. 

John Bythway:  38:47  Ele sabe o que está fazendo. 

Hank Smith:  38:48  Mórmon diz, como Jezebel: "Mas eis que veremos que sua 
promessa, que ele fez foi precipitada". Esta provavelmente não 
foi uma boa promessa a ser feita. Assim como Jezebel. 

Dra. Camille Olson:  39:01  Temos que terminar com algo um pouco mais positivo. Não 
temos? Então o falecimento de Jezebel. 

Hank Smith:  39:06  E você tinha a viúva de Zarephath, certo? A mesma cidade. 

Dra. Camille Olson:  39:09  Sim. 

Hank Smith:  39:10  E ela é fiel. 

Dra. Camille Olson:  39:11  Bem, a mesma área. Zarephath não é Sidon, mas está perto. 
Eles estão a umas oito milhas de distância. 

Hank Smith:  39:17  Caminhamos pela morte de Ahab e Jezebel, mas vamos voltar 
aqui para 1 Reis 19, antes de terminarmos. Gosto muito desta 
história em que este anjo vem a Elias quando ele está em um 
ponto muito ruim. E ele lhe traz apenas um pequeno bolo, um 
pouco para beber, e diz: "A viagem é grande demais para você". 
Eu apenas pensei: "Cara, eu posso, eu provavelmente poderia 



 

listar algumas dúzias de anjos que entraram na minha vida na 
hora certa". Trouxe-me um pouco de algo. Certo? Lembro-me 
quando meu pai faleceu, houve uma batida na porta e ali está 
Alex Baugh que acabou de chegar, me deu um abraço e me 
trouxe um presente de Costco. Ele disse: "Eu estava a caminho 
de casa". Ele não está a caminho de casa, a menos que esteja 
indo para o sul da BYU para chegar a Lindon. Este foi um 
momento. "A viagem é grande demais para você", e Alex Baugh 
era um anjo. Eu poderia enumerar quantos outros que foram 
anjos em minha vida. É uma jornada difícil. 

John Bythway:  40:15  Nós podemos assumir esse papel. Há muitas definições 
diferentes de anjos, eu acho. E uma das declarações do 
Presidente Spencer W. Kimball em que eu penso com tanta 
freqüência é que Deus nos percebe. E Ele olha por nós, mas 
geralmente é através de outra pessoa que Ele atende às nossas 
necessidades. E isso remonta a Elijah. Não se trata de um 
terremoto. Não é em um trovão. Não está num relâmpago. 
Como Deus atende às nossas necessidades? Outra pessoa 
aparece como um Alex Baugh, como você mencionou, e uma 
irmã me mostrou seu telefone. Todas as manhãs vinha um 
lembrete que dizia: "Quem precisa de mim hoje?". E não dizia: 
"Alguém precisa de mim?". Dizia apenas: "Quem?" E então ela 
tentava agir sobre isso a cada dia e ser uma espécie de anjo 
dessa maneira. 

Dra. Camille Olson:  40:58  Bem, eu também estou impressionado com isso, apenas, parece 
que a consciência do Senhor e a lembrança de que ele está 
ciente de que a viagem às vezes é grande demais para nós. Ele 
nos estica. Vemos milagres e sua graça nos faz iguais ao que é 
necessário, mas às vezes há derramamentos de amor, graça e 
misericórdia sobre nós que nos lembram que ele está tão 
consciente e reconhece nossa dor e nosso desânimo. Acho que 
é naqueles momentos em que está mais calmo e nos sentimos 
como se ele estivesse lá? Às vezes são esses pequenos 
sentimentos gentis de sua consciência que me ajudaram a 
passar. E penso nos desafios pelos quais Elijah passou. Sua vida 
estava sendo procurada em todos os lugares. Parecia que sim, e 
ele corria centenas de quilômetros a pé para cumprir a vontade 
de Deus. E isso me faz pensar em nossos líderes hoje. 

Dra. Camille Olson:  42:03  Penso que minhas orações pelo Presidente Nelson e por 
aqueles que trabalham de perto com ele, o Quórum dos Doze e 
a Primeira Presidência aumentaram mais do que nunca em 
sinceridade, pois vejo apenas o manto que eles carregam. Fiquei 
realmente emocionado ao ler a palestra de Elder Holland da 
última conferência. Havia uma parte dela que eu não me 
lembrava quando ele a deu. Imprimi-a para ler com freqüência 



 

suficiente. Isto é apenas em abril de 2022, Conferência Geral. O 
Élder Holland disse: "Os líderes desta Igreja estão dando suas 
vidas para buscar a orientação do Senhor na resolução destes 
desafios". Enquanto ele falava sobre as coisas difíceis que 
estamos sofrendo hoje. E eu acho que não faço idéia do quanto 
eles dão de si mesmos, de suas vidas". E então ele disse: "Se 
alguns dos desafios não forem resolvidos a contento de todos, 
talvez eles constituam parte da cruz que Jesus disse que 
teríamos que assumir para segui-lo". 

Dra. Camille Olson:  43:11  Pessoas como nossos apóstolos de hoje e Elias de antigamente 
me lembram que a terra caída está repleta de desafios, de 
provações, de tropeços, de mágoas, de dor e de medos. É aí que 
descobrimos que ainda assim, com muita freqüência, a pequena 
voz que nos traz de volta. Basta descobrir que há bênçãos que 
vêm no topo do Monte Sinai quando eu fui alimentado pelo 
anjo do Senhor. 

Hank Smith:  43:45  Outubro de 2018, Conferência Geral, o Élder D. Todd 
Christofferson contou a história de Elijah e Ahab. Ele passou 
pela história, especialmente ele se concentra no que acontece 
no Carmelo. Ele fala sobre isso, se Deus é Deus, então o serve. E 
ele disse hoje, Elias poderia dizer ou Deus, nosso Pai Celestial 
existe, ou ele não existe. Se ele existe, adore-o. Ou Jesus Cristo 
é o Filho de Deus, o Redentor ressuscitado da humanidade, ou 
ele não é. Mas se Ele é, siga-o. Ou o Livro de Mórmon é a 
palavra de Deus, ou não é. Mas se ele se aproximar de Deus, 
estudando e obedecendo a seus preceitos. Ou Joseph Smith viu 
e conversou com o Pai e o Filho naquele dia de primavera de 
1820, ou ele não o fez. Mas se o fez, então siga o manto 
profético, incluindo as chaves do selamento que Elias lhe 
conferiu. 

Hank Smith:  44:38  Ele continua a dar vários exemplos de pessoas que, ao contrário 
do que você poderia dizer, escolhem um lado, eles escolhem de 
que lado estão. Eu queria compartilhar um dos três e espero 
que todos vão encontrar esta conversa. É chamado, Ele o 
amarra de volta à voz pequena e quieta. Ele diz: "Um homem 
que cresceu na Igreja serviu como missionário em tempo 
integral e se casou com uma mulher adorável ficou surpreso 
quando alguns de seus irmãos começaram a falar criticamente 
sobre a Igreja e o profeta Joseph Smith. Depois de um tempo 
eles deixaram a Igreja e tentaram persuadi-lo a segui-lo. Como 
acontece com freqüência nesses casos, eles o bombardearam 
com ensaios, podcasts e vídeos produzidos por críticos. A 
maioria dos quais eram, eles próprios, ex-membros da Igreja 
descontentes. Seus irmãos zombavam de sua fé, dizendo-lhe 
que ele era crédulo e enganado. Ele não tinha respostas para 



 

todas as suas afirmações e sua fé começou a renunciar sob a 
oposição implacável". 

Hank Smith:  45:30  "Ele se perguntava se deveria parar de freqüentar a Igreja. Ele 
conversou com sua esposa. Ele conversou com pessoas em 
quem confiava. Ele rezou. E enquanto meditava neste estado de 
espírito perturbado, ele se lembrou de ocasiões em que havia 
sentido o Espírito Santo e havia recebido um testemunho da 
verdade pelo Espírito. Ele concluiu". Eu amo o que ele diz". "Se 
sou honesto comigo mesmo, devo admitir que o Espírito me 
tocou mais de uma vez e que o testemunho do Espírito é real". 
Ele agora tem um senso renovado de felicidade e paz que é 
compartilhado por sua esposa e filhos. Uma história de Elias dos 
tempos modernos. 

Dra. Camille Olson:  46:07  Estou tão feliz que você tenha compartilhado isso. Acho que 
isso é tão oportuno. O que continuo ouvindo hoje é, sim, eu sou 
membro da Igreja. Sim. Eu simplesmente não concordo com o 
Presidente Nelson ou o que quer que seja. Sabe, a idéia de que 
podemos escolher Elijah. E a viúva de Zarephath me lembra que 
mesmo sem ter todas as respostas, podemos saber por causa 
do que ele fez por nós no passado, ele continuará a nos ajudar 
no futuro. Tenha esse sólido compromisso de rocha para segui-
lo. Isso soa como o nome de um podcast. 

Hank Smith:  46:46  Sim. Sim. Até jogue um Obadiah lá dentro, Camille. Você quer 
que eu faça o quê? 

John Bythway:  46:52  Apenas uma das coisas que adorei neste ano estudando o 
Antigo Testamento foi a compreensão de que, especialmente 
com Moisés, quando ele se sentia tão inadequado e eu não 
podia fazer isso e eles não acreditavam em mim e o Senhor 
nunca disse: "Vou resolver todos os seus problemas". Ele 
apenas disse: "Eu estarei com você". E então olhamos a forma 
como eles montaram o tabernáculo com todas as tendas ao 
redor e tudo mais. E foi este símbolo que estou com você, todos 
estes problemas ainda estão acontecendo com estas pessoas, 
mas há esta garantia, estou com você. Então não é por que 
Deus não resolve todos os nossos problemas e os leva todos 
embora? Bem, ele não o faz, mas estará conosco no meio de 
nossos problemas. E é isso que eu continuo vendo repetidas 
vezes nestas histórias. Então sim, você tem uma longa jornada, 
mas eu vou e vou, na verdade vou cozinhar alguma comida para 
você nesta pequena fogueira, mas só para que você saiba que 
não está sozinho nisto. Eu vou estar com você. 

Dra. Camille Olson:  47:47  E teremos momentos de desânimo. E teremos momentos em 
que diremos: oh, eu senti imediatamente, você pode cantar a 



 

canção do amor redentor agora? Eu amo a escritura pelo que 
ela me ensina destes indivíduos que continuaram, mesmo 
quando não conseguiam ver o próximo passo à sua frente. E 
esta é a viúva de Zarephath e Obadiah e Elijah. 

Hank Smith:  48:10  Camille, eu gosto do que fizemos hoje. Tivemos uma história 
dinâmica com personagens poderosos. De um lado, tivemos 
Elijah, Obadiah e aquela viúva incrível de Zarephath dizendo, 
aqui está o que fazer. Do outro lado, temos Ahab e Jezebel 
dizendo, aqui está o que não se deve fazer. Ao sairmos destes 
capítulos, o que você espera que nossos ouvintes saiam 
sabendo, mudando, sentindo? 

Dra. Camille Olson:  48:32  Eu só acho que uma das mensagens mais poderosas que passa 
por aqui é a consciência de Jeová sobre todos os seus filhos, 
sejam eles da casa de Israel ou de fora da casa de Israel. Há um 
bem que vem da viúva de Zarephath que vai inspirar um 
profeta. E há o bem que vem dos servos de um rei malvado que 
inspiram esse mesmo profeta. Eu sinto de tantas maneiras que 
Deus não respeita as pessoas através disso, mas também como 
é fácil ter mais poder, fama e autoridade, e ter isso corrompido 
você, como vemos em Jezabel e Ahab. De alguma forma, 
através de tudo isso, Elias continua humilde, tão humilde e tão 
disposto a continuar a servir. Qualquer que seja a estação em 
que estejamos, quaisquer que sejam nossas circunstâncias, 
quando temos a oportunidade de ajudar, quando alguém pede 
ajuda, estaríamos dispostos a dar um passo adiante, seja 
alimentando uma centena de profetas em cavernas ou dando o 
último de nosso armário. É nessas extremidades que O 
descobrimos e que não devemos ter medo do que Ele deseja 
nos mostrar. 

Dra. Camille Olson:  49:59  Com uma voz ainda pequena. Acho que isso é um elogio quando 
podemos ouvir e entender uma voz calma e pequena versus ter 
um relâmpago saindo do céu. Isso é promissor, mas não para 
nos desencorajar. Se há momentos de silêncio, quando parece 
que o que está acontecendo, acho que minha missão terminou. 
Acho que eu deveria morrer. Não há mais nada. É nesses 
momentos de quietude que às vezes aprendemos coisas que 
nunca poderíamos saber se estivéssemos sentindo uma relação 
mais intensa com o Senhor. Mais uma vez, foi depois disso que 
Elijah descobriu a pequena voz imóvel que antes ele talvez não 
tivesse sentido. 

Hank Smith:  50:40  Que dia fantástico. Camille, nós adoramos tê-lo no followHIM. 

Dra. Camille Olson:  50:44  Eu adoro estar aqui. Você é muito divertido de estar aqui. 



 

John Bythway:  50:49  Que conversa divertida que tivemos hoje. 

Hank Smith:  50:51  Assim como todos que estão ouvindo, esperamos que esta não 
seja a última vez que temos você. Queremos agradecer ao Dr. 
Camille Fronk Olson por estar conosco hoje. Queremos 
agradecer a todos os nossos ouvintes. Obrigado por seu apoio. 
Queremos agradecer aos nossos produtores executivos, Steve e 
Shannon Sorensen, e aos nossos patrocinadores, David e Verla 
Sorensen. E esperamos que todos vocês se juntem a nós na 
próxima semana. Estamos voltando com mais um episódio de 
followHIM. 
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Hank Smith:  00:05  Olá, meus amigos. Bem-vindos a seguir os HIM Favoritos. Meu 
nome é Hank Smith. Se você tem acompanhado HIM Favorites 
este ano, você sabe que estamos respondendo a uma única 
pergunta de cada semana da Aula "Venha me seguir". Bem, esta 
semana estamos na segunda metade dos Primeiros Reis, 
Primeiros Reis 17, 18 e 19. Estou aqui com meu coadjuvante, 
John Bytheway. Bem-vindo, John. 

John Bytheway:  00:26  Obrigado. 

Hank Smith:  00:27  E vamos analisar uma pergunta. Eu quero construir a fé. Como 
posso construir minha fé? Estas histórias estão cheias de 
pessoas fazendo coisas incríveis, porque elas têm uma fé tão 
profunda em Deus. Se um jovem vier até você, John, um jovem 
adulto solteiro, um YSA, se alguém vier até você e disser: "Como 
construo minha fé para me tornar semelhante a Elias? Como eu 
faço isso?". 

John Bytheway:  00:51  Uau. Há tantos lugares que você poderia ir com isso. Sei que 
uma das coisas que o Presidente Henry B. Eyring disse que me 
abençoou muito foi que a razão de você escrever coisas num 
diário não é para suas viagens e seus troféus, mas é para 
documentar a mão de Deus em sua vida, porque acho que é 
fácil esquecer que quando o Senhor fez algo por você. Escreva-o 
e você se lembra dele um pouco mais e pode voltar atrás e ver 
isso. De qualquer forma, isso seria uma coisa. Só não se 



esqueça. Mantenha um catálogo das coisas que o Senhor fez 
por você, talvez em um diário ou escreva-o. 

John Bytheway:  01:21  Mas eu acho que outra coisa é fazer o Evangelho. Acho que nos 
concentramos em conhecer o Evangelho muito e anos atrás, eu 
estava tentando escrever um livro sobre testemunho e cada 
conferência geral que eu lia sobre testemunho incluía João 7:17. 
Aposto que você sabe o que é. "Se algum homem fizer, então 
ele saberá da doutrina". Certo? Não era só conhecer a doutrina, 
mas fazer a doutrina para saber. E penso que quando fazemos o 
Evangelho, nossa fé no Evangelho aumenta, porque começamos 
a ver evidências disso. 

John Bytheway:  01:52  Foi Naomi Randall quem escreveu: "Eu sou um filho de Deus, 
ensina-me tudo o que devo saber". Foi o Presidente Spencer W. 
Kimball quem disse: "Vamos mudar isso para me ensinar tudo o 
que eu devo fazer". E depois falamos sobre o Presidente Dallin 
H. Oakes em outubro de 2000, O Desafio de Tornar-se. E eu 
acho que eles deveriam mudar isso para "Ensinar-me tudo o 
que devo ser", com base em sua palestra, porque quando 
fazemos o que sabemos, começamos a nos tornar e começamos 
a experimentar a fé. Temos experiências no Evangelho, não 
apenas, oh, eu tive um pressentimento, mas eu tive uma 
experiência do Evangelho. E eu amo, Hank, uma citação que 
ambos amamos, um homem com experiência ou uma mulher 
com experiência ou um adolescente com experiência nunca está 
à mercê de um adolescente com apenas uma opinião, mas 
quando você começou a experimentar o Evangelho. 

Hank Smith:  02:40  Sim, eu sabia. Eu sabia que Deus o sabia e não podia negar. Essa 
é uma das principais bases da fé. Tive minhas próprias 
experiências com Deus. Quando eu era adolescente, o 
Presidente Hinckley era basicamente a Primeira Presidência. 
Todos os meus anos de adolescência. Lembro-me de ouvir 
repetidas vezes, a cada seis meses parecia, o Presidente 
Hinckley dar várias palestras na Conferência Geral. E ele 
costumava dizer, com bastante freqüência: "A fé é como o 
músculo do meu braço". Se eu não faço nada, ela fica mais 
fraca". Se eu resolver isso, ele fica mais forte". 

Hank Smith:  03:14  Se alguém olha aqui para Elijah, você está olhando para o 
fisiculturista de fé quando se trata de Elijah. Ele tem músculos 
de fé em todos os lugares. E você olha para isso e diz: "Eu quero 
ser isso". Bem, a única maneira de você chegar lá é começando 
pequeno. Isto não é uma coisa de um dia. Ninguém passa do 
status de Hank Smith para o de fisiculturista em um dia. Você 
vai lá em uma repetição de cada vez. 



Hank Smith:  03:40  O que eu diria é que se você quiser ter mais fé, então faça o que 
João acabou de dizer aqui e viva o Evangelho. Cada oração que 
você ajoelha e diz e realmente quer dizer, isso é como um 
conjunto na sala de pesos. Isso vai construir sua fé. Cada vez 
que você freqüenta o templo, isso é como ir ao ginásio. Isso vai 
construir sua fé. Ir à academia e fazer ginástica. Cada vez que 
você se senta e diz: "Vou ler algumas escrituras aqui nos 
próximos minutos". São repetições, como fazer caracóis ou 
prensas que vão construir sua fé. 

Hank Smith:  04:11  E você sabe muito bem, John, você e eu sabemos que, se você 
quer construir esse tipo de músculos, são necessários muitos 
representantes. Demora muito com o tempo. Agora isso vai 
acontecer muito rápido. Certo? Eu noto quando faço exercícios. 
Em alguns dias, eu digo: "Ei, olhe para mim. Estou com muito 
bom aspecto". Mas se eu realmente quero chegar ao tipo de fé 
Elijah, tenho que estar disposto a colocar o tempo dentro. 
Tempo e esforço. 

John Bytheway:  04:33  Sim. Eu adoro a idéia de se colocar em um lugar onde o Senhor 
possa tocar você. Tínhamos um quadro em minha casa quando 
criança, Eis que estou à porta e bato à porta. É como: "Eu amo 
isto". Aqui, será que Deus quer estar em sua vida? Olá. Ele está 
de pé à porta batendo, certo? Mas não há maçaneta na porta. 
Você tem que abrir a porta. Quando você faz o que você disse, 
Hank, quando você abre as Escrituras, quando você se ajoelha, 
você está abrindo a porta e dando ao Senhor uma oportunidade 
de tocar seu coração, de ter algum contato com você. E faça 
isso. Faça isso uma e outra vez e acho que isso ajudará a 
construir sua fé. 

Hank Smith:  05:05  E como você disse anteriormente, faça isso repetidas vezes. 
Então, escreva-o quando vir a mão do Senhor e sua fé crescerá 
ao ponto de ser como Joseph Smith e dizer: "Eu sei disso". Eu 
sei que Deus sabe que eu sei". Não posso negá-lo". Ainda esta 
manhã, John, meus filhos e eu nos levantamos, fizemos as 
malas, entramos em nossa camisa e gravata e nos vestimos e 
pegamos alguns amigos e fomos ao templo. Tivemos alguma 
experiência destruidora de terra, cheia de fé? Não, foi muito 
bom para nós e construiu nossa fé apenas mais um centímetro. 
E por coisas pequenas e simples, é assim que se obtém essa 
grande fé. 

John Bytheway:  05:39  Faça o Evangelho. 

Hank Smith:  05:40  Sim, absolutamente faça o Evangelho. Esperamos que você se 
junte a nós em nosso podcast completo. Chama-se seguir ELE. 
Vá até onde você obtém seu podcast. Digite segui-lo. Você vai 



nos encontrar. Venha ouvir o podcast completo. Estamos 
entrevistando esta semana o Dr. Camille Fronk Olson. Você vai 
querer estar aqui para isto. Ela é apenas uma das mentes mais 
incríveis da igreja. E depois junte-se a nós para seguir os seus 
favoritos. Volte aqui na próxima semana. Vamos fazer outra vez 
seguir os HIM Favoritos. 
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