
"O Medo do Senhor é o Início da Sabedoria" 

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:  

Valeria a pena dar um conselho sábio de um dos pais? O Dr. Lincoln Blumell explora o livro de 
Provérbios e o livro de Eclesiastes e a natureza da sabedoria, do sofrimento e do que temer a Deus 
significa para os leitores modernos e antigos. 

Parte 2: 

O Dr. Lincoln Blumell continua a examinar a sabedoria, a luz de Cristo e como o conhecimento tem sido 
dado a vários homens e mulheres ao longo dos tempos. 
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Parte 1  
   

● 00:00 Parte 1-Dr. Lincoln Blumell 
● 01:10 Introdução do Dr. Lincoln Blumell 
● 03:38 Antecedentes de Provérbios e Eclesiastes 
● 11:38 A qualidade atemporal dos Provérbios 
● 13:04 Literatura de Sabedoria 
● 20:59 Literatura de sabedoria limitações humanas e fé 
● 22:55 O Prólogo 
● 25:57 O significado de "temer ao Senhor". 
● 30:22 Provérbios 1 
● 34:59 A importância da reflexão e da literatura de Sabedoria 
● 37:02 Confiar no Senhor 
● 38:54 João compartilha uma história sobre uma mudança no chamado missionário 
● 40:54 O livro de John When It Doesn't Make Sense (Quando não faz sentido) 
● 42:12 Lembrando o Senhor e recebendo o castigo 
● 48:12 O Presidente Nelson nos lembra de permanecer no Caminho do Pacto 
● 51:30 Fim da Parte I-Dr. Lincoln Blumell 

 
Parte 2 
 

● 00:00 Parte II- Dr. Lincoln Blumell 
● 00:07 Confiança e sabedoria 
● 01:12 História do Presidente Monson sobre uma mulher alemã na Segunda Guerra Mundial 
● 06:51 Uma resposta suave 
● 10:50 Os perigos do orgulho 
● 13:13 Reputação e humildade 
● 14:32 A criação em Provérbios 
● 19:27 Literatura de Sabedoria em Israel e no Egito 
● 25:48 Provérbios 30 e 31 e o Livro de Mórmon 
● 29:29 Poesia acróstica 
● 35:18 Eclesiastes é "aquele que monta". 
● 40:19 A vida é fugaz, então lembre-se e mantenha um registro 
● 41:51 A sabedoria vem através da dor e do sofrimento 
● 45:41 O Dr. Blumell compartilha sua jornada de fé e bolsa de estudos 
● 52:16 Fim da Parte II-Dr. Lincoln Blumell 
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Informações biográficas: 

 
 
Lincoln Blumell recebeu um BA com honras em estudos clássicos e primeiros cristãos da Universidade 

de Calgary; um MA da Universidade de Calgary em estudos religiosos (cristianismo antigo); um MSt de 

Oxford (Christ Church) em estudos judaicos; e um PhD da Universidade de Toronto em estudos 

religiosos (cristianismo antigo). Antes de vir para a BYU, ele foi professor assistente visitante no 

Departamento de Estudos Clássicos da Universidade de Tulane, em Nova Orleans.  

Cursos Ensinados: Novo Testamento, Livro de Mórmon, Judaísmo do Segundo Templo, História do 

Cristianismo Antigo (100-400 d.C.), Perseguição e Martírio no Cristianismo Antigo, Egito no Império 

Romano, Mitologia Clássica  

Áreas de Especialização: Novo Testamento, Judaísmo do Segundo Templo, História do Cristianismo 

Antigo até o Período Bizantino  

Áreas de Pesquisa: Cristianismo Primitivo no Egito, Cartas Cristãs Antigas, Papirologia Grega  

Idiomas: hebraico bíblico (leitura), coptico sahidiano (leitura), grego clássico (leitura), latim (leitura), 

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

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

John Bytheway:  00:09  Eu sou John Bytheway. Nós adoramos aprender. Gostamos de 
rir. Queremos aprender e rir com você como se estivéssemos 
juntos, nós O seguimos. 

Hank Smith:  00:20  Olá, meus amigos. Bem-vindos a mais um episódio do 
FollowHIM. Meu nome é Hank Smith. Eu sou seu anfitrião. 
Estou aqui com meu alegre co-apresentador, John Bytheway. 
John, enquanto lia Provérbios preparando-se para esta lição, 
bati em Provérbios 15:13, e ele disse: "Um coração alegre faz 
um rosto alegre". E eu escrevi John Bytheway bem ali. Este é um 
podcast alegre de coração, eu acho. 

John Bytheway:  00:48  Absolutamente. 

Hank Smith:  00:49  Ei John, temos conosco um especialista bíblico na sala. Diga a 
todos que estão se juntando. 

John Bytheway:  00:54  Tão animado em ter o Dr. Lincoln Blumell conosco. E enquanto 
leio a biografia, é outra hora, Hank, eu só vou, uau, somos tão 
abençoados por ter essas pessoas conosco. 

John Bytheway:  01:06  Lincoln Blumell recebeu um Bacharelado com Honra em Estudos 
Clássicos e Cristãos Antigos da Universidade de Calgary e um 
Mestrado da Universidade de Calgary em Estudos Religiosos e 
Cristianismo Antigo, especializando-se nisso. E MST de Oxford 
Christ Church em Estudos Judaicos, PhD da Universidade de 
Toronto em Estudos Religiosos, enfatizando o Cristianismo 
Primitivo. E antes de vir para a BYU, ele foi professor assistente 
visitante no Departamento de Estudos Clássicos da 
Universidade de Tulane, em Nova Orleans. Suas áreas de 
especialização são Novo Testamento, Judaísmo do Segundo 
Templo, história do cristianismo antigo até o período bizantino. 
Ele foi o editor de um livro chamado História, Cultura e 
Sociedade do Novo Testamento, que provavelmente muitos de 
nossos convidados escreveram. Não é verdade, Hank? 
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Hank Smith:  01:59  Sim. Sim. Há muitos de nossos convidados nesse livro. 

John Bytheway:  02:01  Sim. Portanto, ficaremos entusiasmados, especialmente no 
próximo ano, com a chegada do Novo Testamento para isso. 
História, Cultura e Estudo do Novo Testamento, e suas áreas de 
pesquisa incluem o cristianismo primitivo no Egito, cartas cristãs 
antigas e grego. Portanto, estamos realmente felizes por tê-lo 
hoje e tão animados em saber como você pode nos ajudar com 
o Livro de Provérbios e Eclesiastes hoje. Seja bem-vindo. 

Dr. Lincoln Blumell:  02:24  Muito obrigado por essa apresentação muito generosa, gentil e 
muito bom conhecê-lo e estar com vocês dois, John e Hank. 

Hank Smith:  02:31  Lincoln, você merece absolutamente isso. John, Lincoln e eu 
trabalhamos juntos há 10 anos e ele foi meu mentor na BYU. 
Eles me designaram um mentor e eu acho que ele foi do tipo: 
"Oh, você só pode estar brincando comigo". Mas vocês se 
tornaram amigos ao longo dos anos. E vou lhe dizer aquele livro, 
Novo Testamento, História, Cultura e Sociedade. É um grande 
livro e vale a pena seu tempo. Se você quiser saber sobre o 
Novo Testamento, isto lhe dará... 

Hank Smith:  02:57  Estou lendo da Amazônia. Aqui está apenas uma pequena 
amostra dos escritores. Robert Millet, John Welch, Andrew 
Skinner, Kent Jackson, Terry Ball, Noel Reynolds, Frank Judd. 
Apenas uma miríade de outros professores nos quais Lincoln 
editou estes capítulos. Portanto, se qualquer um de nossos 
ouvintes estiver interessado, veja isso, História do Novo 
Testamento, Cultura e Sociedade: Um pano de fundo para os 
textos do Novo Testamento, saído em 2019. 

Hank Smith:  03:21  Lincoln, parece que a partir de sua biografia, você é bem 
viajado. 

Dr. Lincoln Blumell:  03:25  Sim. Bem, eu tento, período do Novo Testamento, trabalhar 
muito lá e meio que andei por aí com escolas, tipo a Inglaterra, 
e então finalmente fiz uma grande parada aqui no maior estado 
de Utah. Realmente feliz de estar aqui na BYU. Foram 10 anos 
muito bons. 

Hank Smith:  03:38  Muito bem. Lincoln, como queremos abordar isto, o que eu ouvi 
chamar de literatura de sabedoria? Como você aborda 
Provérbios e Eclesiastes? 

Dr. Lincoln Blumell:  03:47  Essa é uma ótima pergunta. Provavelmente é melhor dar um 
pouco de fundo a isto que ajudará a enquadrar o que é a 
literatura de sabedoria. E mesmo dentro da Bíblia, o que é a 
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literatura de sabedoria. E por isso vou falar sobre a ANE ou o 
Antigo Oriente Próximo. Você tem esta tradição milenar de 
coleções de ditos, Provérbios, que é como uma máxima ou um 
aforismo. São ditos curtos e concisos que são comunicados. 
Tipicamente, o formato padrão que é necessário, não é como o 
Livro dos Provérbios, onde normalmente se tem alguém que se 
dirige a um indivíduo mais jovem, como um mais velho, muitas 
vezes um pai para um filho. E o que você tem é basicamente a 
comunicação de sabedoria importante e ela é transmitida. Isso 
então ajudará esse indivíduo a prosperar em sua vida, a ter 
sucesso. 

Dr. Lincoln Blumell:  04:34  Eu penso na literatura de sabedoria antiga em geral, e isto 
talvez seja um pouco humorístico, mas eu acho que a analogia é 
apropossível, mais ou menos como a antiga é como ganhar 
amigos e influenciar as pessoas, tipo de literatura que você 
recebe. E é meio engraçado, mas é realmente de muitas 
maneiras. Você tem esta cultura egípcia, as culturas sumerianas, 
estas culturas antigas. É claro, literatura de sabedoria israelita, e 
é como ser bem sucedido. E vamos falar um pouco de 
Provérbios. É único porque os israelitas terão seu próprio giro 
nisto, o que, é claro, se ligará a Deus. Mas, em muita literatura 
de sabedoria, é bastante mundana, realmente bastante geral. 

Dr. Lincoln Blumell:  05:09  Há ditos, é claro, que permanecem em nosso tempo. Coisas 
bem básicas como: "Um arco enfiado todo o dia perderá sua 
mola". E assim coisas como: "Bem, então eu preciso então 
desatar meu arco quando terminar de usá-lo". E quando você 
olha para esta literatura de sabedoria e provavelmente os 
paralelos mais próximos que você encontra novamente, o que 
veremos em Provérbios, está saindo de alguma literatura de 
sabedoria egípcia. Você tem obras como os ditos, um homem 
chamado Ank Shoshenq no Egito, assim como outros que têm 
isto, certo? 

Dr. Lincoln Blumell:  05:37  Por exemplo, há um egípcio que vive, acredita-se no período 
Ramesside, que vai de 1300 AC a cerca de 1100 AC chamado 
Amenemopet, que deixa um texto para seu filho. E há alguns 
paralelos realmente fascinantes que vamos ver no início em 
Provérbios 22. E assim é apenas comunicação que um mais 
velho passará para um indivíduo tipicamente mais jovem. E 
assim é como que enquadrado em Provérbios, como um pai 
para um filho, para ajudá-los a ter sucesso em suas vidas e a 
prosperar. 

Dr. Lincoln Blumell:  06:07  Com o caso israelita, é claro, ele se ligará muito intimamente a 
Deus. E quando se pensa nesta sabedoria em Provérbios e em 
outros lugares, ela pode ser atribuída à de Deus, mas muitas 
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vezes parece ser baseada na observação. Assim como baseado 
na vida, aqui estão os provérbios sábios que você deve seguir. E 
se você os seguir, parece haver uma correlação entre o 
provérbio e algum tipo de prosperidade ou sucesso na vida. 

Hank Smith:  06:30  Ok. Então isto é transmitir sabedoria, experiência de vida para a 
geração mais jovem. John, isso é como eu e você. Você é o mais 
velho e eu sou o mais jovem, claro, e você me transmite toda 
essa sabedoria. Sim, você transmite toda essa sabedoria para 
mim. E eu sinto que você é o proverbial, John Bytheway. 

John Bytheway:  06:49  Proverbial. 

Hank Smith:  06:50  Sim. Quem tem toda essa sabedoria. 

John Bytheway:  06:53  Eu estava pensando nisso. Eu era um verbo amador, mas eu me 
tornei profissional. Por isso, agora sou um provérbio. Deixei as 
fileiras de amador. Eu ia perguntar a Lincoln sobre isso porque 
me sinto como se alguns desses soassem como sabedoria 
paterna ou materna. E eu pensei, quero dizer, não há um assim 
diz o Senhor nisto. Quando olhamos para estes, parece mais 
como se houvesse um lema de família que já passamos ou 
coisas assim. Talvez seja uma pergunta perigosa a ser feita, se 
seguramos o Livro de Provérbios no mesmo nível em que 
poderíamos segurar o Livro de Isaías. 

Dr. Lincoln Blumell:  07:26  Essa é uma ótima pergunta. Está no canhão. E por isso a 
consideramos como um trabalho padrão, como uma escritura. 
Quando olho para Provérbios e Eclesiastes, é interessante que 
quando você olha para estes dois textos, aqui está uma maneira 
de olhar para esta questão, quase não há JSTs aqui. Não há 
nenhum em Eclesiastes, por exemplo, e há um punhado em 
Provérbios, e apenas um que realmente faz muita diferença 
para o texto, em 18. Falaremos provavelmente no contexto 
quando chegarmos ao Provérbios 31. E assim parece que o JST 
não gasta muito tempo se concentrando nestes textos. 

Dr. Lincoln Blumell:  07:59  Ao olhar para Provérbios, penso que muito disto é sobre o 
porquê de dizeres transmitidos. Ele fala dos porquês, ou 
poderíamos dizer sábios. Aqui está o que aprendemos, mas não 
há assim diz o Senhor. E eu acho que talvez para justificar alguns 
desses ditos, eu acho, é alguma da autoridade que seria, bem, 
se você fizer isso, então você verá os frutos de então fazer este 
ditado ou máxima ou aforismo. Você tem o começo aqui, a 
atribuição a Salomão no verso um. Embora à medida que você 
lê no livro e começa a passar por isso, torna-se muito claro que 
o que temos aqui é uma obra composta. 
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Dr. Lincoln Blumell:  08:32  Salomão não é o único autor aqui. Você entra, por exemplo, no 
capítulo 22 e agora fala sobre, bem, aqui estão agora os ditados 
dos sábios ou dos sábios. E está claramente inspirado em 
alguma sabedoria que foi transmitida por Israel. Você tem então 
em 25, fala sobre, bem, agora você tem no reinado de Ezequias. 
Então, Ezequias está agora cerca de dois séculos depois de 
Salomão e eles estão agora compilando isto e há um redator 
que está trabalhando com isto. No capítulo 30, ele fala de um 
homem chamado Agur. E depois, no capítulo 31, um rei 
chamado Lemuel. Vamos falar mais sobre Lemuel. E assim, é 
uma espécie de sabedoria recolhida. E assim eu acho que parte 
dessa sabedoria talvez esteja lá antes mesmo de Salomão, e 
você tem editores que então redigem isto e trazem isto para 
uma unidade. 

Dr. Lincoln Blumell:  09:21  Não é totalmente coeso. Muitas vezes são estes breves dizeres 
que nem sempre fica claro porque você tem um agrupamento 
ou um ao lado de outro. Às vezes, há uma espécie de provérbio 
temático, eu chamaria de multiverso, mas isto está relacionado 
e é uma espécie de sabedoria dos tempos. Por isso, vejo isto 
aqui mais como uma questão de probabilidades. Se você fizer 
isto, provavelmente é isto que vai acontecer com você. E é um 
bom conselho. Se eu estivesse escrevendo no Novo 
Testamento, provavelmente farei muito isso, onde Paulo diz em 
1 Coríntios 15, ele diz: "Estou dando minha opinião". No 
entanto, eu sou um apóstolo". E isso não significa que você 
precise ir e desconsiderar essa opinião de Paulo. Mas é dizer, 
acho que ele reconheceu... Paulo é cuidadoso lá em 1 Coríntios, 
onde ele faz isto, 15 mas também especialmente em 7 onde diz: 
"Está bem, o Senhor diz isto". E ele diz: "Agora, estou dizendo 
isto, mas lembre-se que sou um apóstolo". Por isso, acho que 
Provérbios, eu a modos que o tomaria sob essa luz. 

Hank Smith:  10:12  É uma opinião valiosa. 

Dr. Lincoln Blumell:  10:14  Se você fizer essas coisas, acho que parte da mensagem de 
Provérbios é, geralmente coisas boas vão acontecer. Você terá 
sucesso, ganhará amigos, influenciará as pessoas, mas sua vida 
será mais significativa. Você pode evitar as armadilhas. Há 
muitos avisos sobre armadilhas lá fora. Então é assim que eu 
abordaria este livro e até mesmo o Ecclesiastes, neste tipo de 
tradição. 

John Bytheway:  10:34  Sim, soa como um conselho sobre seu relacionamento com 
Deus. Não é necessariamente Deus falando, mas eles estão 
falando sobre como escolher... Quero dizer, eu amo a reflexão 
sobre o caminho dos teus pés, coisas assim. E confiança no 
Senhor, que é um tema jovem este ano. Na verdade, há uma 
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afirmação interessante no manual, se quisermos saltar para o 
segundo livro, vamos olhar. Eclesiastes. Isto é da primeira 
página do manual Venha me seguir. Diz: "Provérbios podem ser 
vistos como uma coleção de ditos sábios de um pai amoroso 
cuja mensagem principal é que bênçãos de paz e prosperidade 
vêm para aqueles que buscam sabedoria, particularmente o 
tipo de sabedoria que Deus oferece". Mas Provérbios é seguido 
pelo Livro do Eclesiastes, que parece dizer, não é tão simples 
assim. "O pregador citado em Eclesiastes observou que ele não 
deu seu coração a nenhuma sabedoria, mas ainda assim 
encontrou vexação de espírito e muita tristeza". Isso foi, eu 
pensei uma boa maneira de enquadrá-lo. Há alguns grandes 
provérbios. Isso não significa que a vida será fácil só porque 
você conhece esses provérbios. 

Dr. Lincoln Blumell:  11:38  Sabe, quando penso nas escrituras à medida que nos 
aproximamos delas, certamente em nossas antigas escrituras, 
às vezes penso que é útil pensar neste termo. Há coisas que 
podem ser mais oportunas do que intemporais. E eu acho que 
isto poderia se aplicar a Provérbios. Haverá sabedoria de que 
eles poderão ter essa opinião, isto pode ser um grande conselho 
se você estiver vivendo no século IX a.C.". Pode não funcionar 
tão bem no século XXI. E então o que eu poderia dizer àqueles 
que estão lendo este texto, que estão lutando em algumas 
coisas, eu diria, existem princípios por trás dele? Porque eu 
acho que muitas vezes há princípios por trás dele. Podemos 
dizer que sim, este princípio ressoa conosco. Mesmo que talvez 
alguns dos conselhos específicos possam não ser tão aplicáveis 
aos nossos dias ou possam fazer algo diferente é, o que eles 
estão tentando comunicar lá? E então olhe o princípio por trás 
disso e depois diga, ok, é assim que poderá informar a prática 
hoje e como vamos então aplicar isso. E por isso, acho que vale 
a pena ter isso em mente. 

John Bytheway:  12:29  Estou escrevendo isso, Lincoln. E algumas coisas nas escrituras 
são mais oportunas que intemporais e isso faz parte da 
compreensão da cultura, parte da compreensão de sua visão de 
mundo, sua cosmologia, então você é capaz de extrair o 
intemporal. Será que isso faz sentido? 

Dr. Lincoln Blumell:  12:46  Sim. Há princípios lá onde sim, nós olhamos e dizemos, sim, há 
alguns princípios intemporais onde as práticas aqui podem ter 
mudado. Realmente, a premissa de Provérbios parece ser o 
medo do Senhor é o começo do conhecimento. É aí que tudo 
começa. Como você então aplica isto em sua vida diária? 

Hank Smith:  13:04  Como você poderia agrupar estes três livros, Provérbios, 
Eclesiastes, e até mesmo Jó, como a literatura da sabedoria? Eu 
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acho que você tem que vê-los pelo menos um pouco como uma 
unidade. Porque, Provérbios vai lhe dar uma ponta de 
sabedoria, Eclesiastes vai lhe dar outra faceta de sabedoria, 
enquanto Jó vai até mesmo oferecer outra. Se vocês não os 
levarem juntos, podem perder alguma coisa. Você acha que eles 
foram feitos para serem lidos juntos, estes três? 

Dr. Lincoln Blumell:  13:35  Bem, eu acho que os temos como uma coleção juntos. Olhe 
para Provérbios, se você fizer estas coisas, estará bem com 
você. 

Hank Smith:  13:41  Sim. 

Dr. Lincoln Blumell:  13:42  Você será abençoado. Você terá até mesmo bem-aventuranças. 
O que você encontra, abençoada é a pessoa que faz isto. 

Hank Smith:  13:47  Felizes são eles. 

Dr. Lincoln Blumell:  13:48  Sim, no Sermão da Montanha. Por isso, não se entretém a 
possibilidade, se você fizer isso, pode não correr bem. Onde o 
trabalho então diz: "Certo, você pode estar fazendo tudo o 
melhor que puder, em seu poder, e sendo uma vida realmente 
reta, e tudo ainda pode ir para a panela". Então, ele vai sondar 
essa questão. Por exemplo, certo? Nós a chamamos de 
teodiceia. Por que Deus permite que coisas ruins aconteçam a 
pessoas boas? Uma pergunta antiga. 

Dr. Lincoln Blumell:  14:12  Provérbios, não se envolve com isso. Onde Job agora diz: 
"Certo, o que fazemos agora, quando você está fazendo coisas e 
isso não acontece como planejado"? Depois há essa discussão. É 
claro, você tem em Jó, há uma restauração feita no final. Ela 
sonda outro ângulo. Então o Ecclesiastes parece ser mais uma 
coisa onde, "Ok, você pode ir e fazer coisas boas, e ainda assim 
pode ser tudo vaidade". 

Dr. Lincoln Blumell:  14:32  Vamos falar sobre esta palavra hebraica, hevel, que é como 
respiração, ou basicamente apenas vazio. No final do dia, o que 
você faz aqui, pode não acontecer como você esperava, embora 
acabe com a confiança em Deus. Tem isso no final do texto, mas 
reconheça que há muito mais complexidades em todo este 
processo na vida do que você pensa no Deuteronômio. Se você 
me segue, você faz isso. Israel, você será abençoado. Se não o 
fizer, você será amaldiçoado. Isso funciona muito bem, mas 
acho que todos nós podemos pensar em nossas próprias vidas 
ou em pessoas onde você sente que está fazendo algumas 
dessas coisas e pensa: "Bem, estou fazendo tudo o que posso, 
mas nem sempre funciona". 
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Hank Smith:  15:07  Não estou vendo as bênçãos que são prometidas. Sim. 

John Bytheway:  15:11  Sim. Hank e eu já conversamos sobre isso antes, a doutrina da 
retribuição. Parece tão matemático, e funciona... às vezes. 

Dr. Lincoln Blumell:  15:21  Sim. 

John Bytheway:  15:22  Abinadi fez tudo certo, e sofreu como Jó. Isso não é ir para o 
Novo Testamento, um pouco? A mentalidade quando, quem 
pecou? Este homem ou seus pais, que ele nasceu cego. 

Dr. Lincoln Blumell:  15:33  Sim, John 9. 

John Bytheway:  15:34  Tem que ser resultado do pecado, senão não teria acontecido. 
Esse pensamento, que Jesus teve que consertar com eles 
algumas vezes. Aquelas pessoas, que a Torre de Siloé caiu sobre 
elas, Jesus parecia ter que dizer: "Eh, este é um grande 
conselho, mas às vezes as coisas vão mal". 

Dr. Lincoln Blumell:  15:52  Acho que é aí que entra o Eclesiastes, ele complexifica as coisas. 
Ele diz: "No entanto, tenham confiança em Deus". Mas uma 
coisa o Eclesiastes entra um pouco, nos últimos capítulos: "Você 
não conhece a mente de Deus". É quase como se fosse 
inescrutável. Tenha esta confiança. Sim, as coisas podem 
funcionar bem, mas não há garantias. O que eu voltaria ao 
Eclesiastes, mesmo em Provérbios, "Eu me afasto e fico bem 
com minha salvação". Sim, você vai prosperar. Eu diria isto, 
eternamente. 

Dr. Lincoln Blumell:  16:19  No grande esquema das coisas, vai dar certo. No grande, grande 
esquema, vai dar certo. Mas, pode não funcionar aqui neste 
período finito de mortalidade, e você pode fazer as coisas 
direito. Mais uma vez, em geral, as pessoas serão abençoadas. 
Mas o Eclesiastes é o espectro, tende a abri-lo e dizer: "Certo, 
algumas destas coisas, talvez não haja exatamente a correlação 
que parece estar em outro lugar". Isso, pode ser um pouco mais 
complexo. Portanto, abre essa possibilidade. 

Dr. Lincoln Blumell:  16:46  Voltando ao Hank, nós lemos isto juntos. O cânon hebraico 
Ecclesiastes está realmente separado, ele vem depois das 
Lamentações. Você tem estes três livros de sabedoria. Os 
israelitas, judeus, ainda estão escrevendo mais literatura de 
sabedoria que temos nos Apócrifos - como a Sabedoria de 
Salomão, ou Sirach - que é conhecida como Eclesiástico, ou a 
Sabedoria de Ben Sira, que na verdade é o maior livro de 
sabedoria que temos do mundo antigo, provavelmente escrito 
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por volta de 200 a.C., por aí, que ainda estão sondando estas 
questões. 

Dr. Lincoln Blumell:  17:13  É claro que vamos construir sobre isto. Isto realmente ocupa a 
mente das pessoas. Todos vocês querem ter sucesso. Vocês 
querem ser abençoados. Vocês querem ter uma vida de 
sucesso, pelos padrões jovens da sociedade. Portanto, tentando 
transmitir um pouco disso, sim, há uma correlação. Mas com o 
Eclesiastes, sim, nem sempre é o caso. 

Hank Smith:  17:29  Por isso, estou tentando processar isto em minha mente. 
Provérbios é: "Coisas boas acontecerão a pessoas boas". 
Eclesiastes e Jó exploram a questão de: "E se isso não acontecer 
em sua vida? E se não for esse o caso? O que você vai fazer?" A 
vida é muito mais complexa do que parece dizer o Provérbio. 
Mas, ao mesmo tempo, isso não significa que devemos jogar 
fora os Provérbios. A probabilidade é que, como você disse, 
coisas boas aconteçam a pessoas boas. Isto é fascinante. 
Portanto, temos Provérbios que dizem: "A vida é simples". 
Depois temos Eclesiastes e Jó que dizem: "Espere um segundo. 
Não é tão simples como você poderia pensar. Mas ainda assim, 
confiança em Deus". 

Dr. Lincoln Blumell:  18:06  Geralmente, se você fizer o bem, você prosperará. Ao contrário 
de Jó e Eclesiastes, que divertem o oposto, Provérbios não vão 
realmente ao oposto. 

John Bytheway:  18:13  Eu gosto do que você disse, é como uma coisa de tempo. A 
longo prazo, os resultados que você quer, os Provérbios estão 
certos. Confie em Deus. Não se incline para a sua própria 
compreensão. A longo prazo, há grandes resultados. O que você 
disse há um segundo, me lembrou, na biografia do Presidente 
Gordon B. Hinckley que Sheri Dew escreveu: "Se você está perto 
dele, você o ouvirá dizer: 'As coisas vão dar certo'". Ele disse 
isso muitas vezes. Mas essa pode ser uma visão a muito longo 
prazo, o que me ajuda com isso. 

Dr. Lincoln Blumell:  18:47  Faz-me pensar no que a Seção 122 de Doutrina e Convênios, 
versículos 7 e 8, "Se todas estas coisas acontecerem, serão para 
o seu bem". 

Hank Smith:  18:55  Todas essas coisas terríveis, terríveis. Ele lista estas coisas 
terríveis. 

Dr. Lincoln Blumell:  18:59  Coisas realmente difíceis, terríveis, serão para o seu bem. Não 
posso deixar de pensar o pensamento do Senhor: "Bem, na 
perspectiva eterna, a perspectiva que eu tenho, estas 
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experiências devem ser para o seu bem". É conhecimento". 
Novamente, Provérbios tem tudo a ver com conhecimento, 
sabedoria, é até usado de forma intercambiável: "Você terá 
estas coisas". Vocês entenderão". 

John Bytheway:  19:18  Nessas mesmas seções da Cadeia da Liberdade há: "Teu 
sofrimento e tuas aflições serão apenas um pequeno 
momento". Não sei, três ou quatro meses na Cadeia da 
Liberdade não parecem ser um momento pequeno. Mas, talvez 
seja nessa perspectiva eterna. 

Dr. Lincoln Blumell:  19:34  Quando penso nisto, Pedro retoma em 1 Pedro 1:7, onde ele 
fala de sua fé nas provações. Agora, o Rei James falará sobre as 
tentações, mas é claramente uma provação. Eles estão dizendo: 
"Isto será para o vosso bem", ou melhor, para estes metais 
preciosos, coisas assim. Se você tomar esta perspectiva maior, e 
olhar como Eclesiastes, a vida é efêmera. Vai ter um fim. É 
terminal. É transitória. Portanto, o que é permanente? Estas 
coisas que vêm junto, "Vão em frente coisas para as quais será 
certo, eterno". Sabedoria, nós podemos levar adiante o 
conhecimento deste mundo. Eu penso na D&C. Penso que são 
88:6 que falam sobre isto: "Portanto, vão atrás de coisas que 
serão perpétuas". É por isso que então se torna tão valioso, em 
oposição às coisas que são apenas passageiras. Portanto, 
concentre-se no que realmente vai durar. 

Hank Smith:  20:25  A vida é temporária. A sabedoria é eterna. É por isso que é mais 
valiosa do que o dinheiro, porque o dinheiro vai acabar, mas a 
sabedoria não. 

Dr. Lincoln Blumell:  20:33  Ouvi uma grande frase: "Você nunca vê um U-Haul seguindo um 
carro funerário, porque ninguém pode levar nada com eles 
além, de modo que isso nunca realmente acontece". O autor 
aqui está dizendo: "Faça essas coisas, que serão de valor 
duradouro, ou de valor eterno". Eu gosto do Peter, é claro, 
captando as mesmas imagens aqui. "Estas provas podem ser 
para o seu bem, se você as suportar bem", o que então traz de 
volta à 1:22. 

Hank Smith:  20:59  Eu estava lendo de um estudioso da Bíblia, não um santo dos 
últimos dias, mas um estudioso maravilhoso da Bíblia chamado 
Christopher Wright. Ele escreveu: "A diferença mais desafiadora 
entre a sabedoria e o resto do Antigo Testamento surge quando 
os autores da sabedoria expressam dúvidas sobre, ou 
questionam a validade de algumas das afirmações principais de 
outras partes da Bíblia". No entanto, este é precisamente o 
propósito deste material no cânon da Escritura. 
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Hank Smith:  21:21  Gosto desta parte, "Para nos obrigar a uma fé honesta que está 
disposta a reconhecer a presença de dúvidas que não podemos 
descartar, e perguntas que nem sempre podemos responder 
plenamente, dadas nossas limitações humanas". Portanto, 
parece que vamos saltar para Provérbios aqui, e ouvir a 
probabilidade de fazer coisas boas e maravilhosas que vão 
acontecer. Os outros livros vão questionar essa validade, e é 
importante para nós questionarmos isso. Isso soa bem, Lincoln? 

Dr. Lincoln Blumell:  21:50  Provérbios 26: "Se você criar seu filho no Senhor, quando ele for 
velho, ele não se afastará dele". Bem, penso que muitas 
pessoas, posso pensar no Livro de Mórmon, diriam: "Bem, nós 
fizemos isso". Não funcionou". 

Hank Smith:  22:01  Nós treinamos a criança. Sim. 

Dr. Lincoln Blumell:  22:03  Eu acho que há uma probabilidade, há uma correlação - 
claramente, indo e fazendo isso. Mais uma vez, as crianças 
podem sempre voltar. Há uma correlação lá, mas não há 
garantia. É disso que eu gosto, probabilidades, mas sem 
garantias. 

Hank Smith:  22:13  Sim. Você quase poderia dizer aqui: "A probabilidade de a 
criança ser ativa no evangelho é mais provável se você ensiná-
los enquanto são jovens, treinar uma criança no caminho que 
ela deve seguir". Quando ele for velho, ele não se afastará dele. 
É melhor do que não treinar uma criança e esperar que ela 
escolha o direito. Portanto, posso ver o que você está dizendo 
ali, sempre haverá exceções. 

John Bytheway:  22:34  Há também uma mesada para a agência. Mas isto ainda é a 
coisa certa a fazer. Acho que isso é muito útil, para enquadrar 
isto antes de entrarmos. Estou entusiasmado para entrar. 
Lembro-me de uma noite em casa com meu pai, onde apenas 
nos sentamos à mesa e lemos Provérbios, e alguns deles nós 
rimos, e alguns deles nós acenamos com a cabeça, e alguns 
deles nós marcamos. Quais são alguns de seus favoritos? 

Dr. Lincoln Blumell:  22:55  O prólogo aqui, versículos 1-6, Salomão falando com um jovem 
treinando crianças. Eu posso voltar a Néfi e falar sobre seus pais 
bons aprendendo na língua de seus pais, tendo sido ensinado. O 
versículo 7 é realmente, realmente chave, porque isto parece 
emoldurar o livro. Ele começa o livro. Depois, se você descer até 
as 31h30min, o final, isto se repete. "O temor do Senhor é o 
começo do conhecimento, mas os tolos desprezam a sabedoria 
e a instrução". 
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Dr. Lincoln Blumell:  23:22  Começando, se você realmente quer saber algo, começa com o 
temor do Senhor. Quando olho para o medo aqui, não diria que 
estamos aterrorizados com o Senhor. Mas, eu poderia pensar 
em algo como reverência, reconhecendo que existe uma fonte 
além de nós, para a qual podemos nos valer de conhecimento e 
poder, e então começar com isso. 

Hank Smith:  23:42  Assim, tivemos lá versículos de bookend, Lincoln, com 
Provérbios 1:7, o Medo do Senhor. Você mencionou Provérbios 
31:30: "Uma mulher que teme ao Senhor, será louvada". Eu 
gosto disso. Portanto, aqui está nosso verso inicial e nosso verso 
final. Como você disse, isso é enquadrar o que vamos conseguir 
no meio. Vamos obter sabedoria e conhecimento entre estes 
dois. 

Dr. Lincoln Blumell:  24:04  Sim. A aquisição disto. Ela deixa claro, isto não vem facilmente. 
Estas são coisas que são difíceis de ganhar, pelo suor de sua 
testa, obtendo um pouco disto. Mas a sabedoria, a instrução, o 
conhecimento e a sabedoria podem ser intercambiáveis. Mas, 
na verdade, a fonte disso é o Senhor. Portanto, começando por 
essa premissa, e depois partindo daí parece ser como o livro 
realmente começa, e se concentrando no Senhor. Então o que 
você tem, ao falar sobre sabedoria e sua aquisição - no Capítulo 
Um aqui, você chega a algo como o Verso 19. Começa-se a falar 
sobre a sabedoria ser agora personificada. É a Senhora 
Sabedoria que está sendo falada aqui. É no feminino, a Senhora 
Sabedoria. O Provérbio 8 fala mais sobre isso. 

Hank Smith:  24:51  Minha esposa pode querer esse nome. 

Dr. Lincoln Blumell:  24:53  Em grego, essa é boa. Sophia é sabedoria em grego. O que 
acabou de vir do Senhor. Sai, e isto é o que você está 
adquirindo, mas depois é personificado. Até mesmo no Livro de 
Mórmon se pega nisso. Mosias 8:20, Lími falando com seu povo. 
"Eles não buscam sabedoria, nem desejam que ela governe 
sobre eles". Fala sobre as bênçãos quando você permite que a 
sabedoria tome conta e governe sua vida, tende a ser que as 
coisas boas podem então seguir. 

Dr. Lincoln Blumell:  25:20  Isto é uma coisa boa, quando se adquire sabedoria. Mas se eu 
vou dar um pouco de interação aqui, se você chegar a 1 
Coríntios, Paulo adverte tudo sobre sabedoria. Diz: "Bem, 
cuidado com essa sabedoria". Você diz: "Bem, espere um 
segundo. O que está acontecendo aqui?" Há diferentes tipos de 
sabedorias. Paul diz: "Bem, a sabedoria que as pessoas buscam 
não é a de Deus, mas vem depois do mundo". O que, às vezes, a 
sabedoria do mundo pode ser bem diferente. É por isso que eu 
penso em Provérbios em 1:7 que diz: "Bem, começa com o 
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Senhor". Você reconhece o Senhor, e então sua sabedoria 
procederá a partir daí. Isso então ditará, predicará, o que você 
valoriza como sabedoria. Essa é a fonte disso. 

Hank Smith:  25:57  Lincoln, quando começa no versículo 7, "O temor do Senhor é o 
início do conhecimento", meus filhos vão ouvir isso e pensar 
que eles devem ter medo do Senhor. O que significa a palavra 
"medo" ali? 

Dr. Lincoln Blumell:  26:08  Você pode usar a palavra medo aqui, mas eu acho que 
provavelmente algo melhor é reverência, piedade. A frase 
"temor do Senhor" aparece cerca de 14 vezes em Provérbios. E 
assim eu acho que começando com uma reverência a Deus. 

Hank Smith:  26:20  Reverência ou humildade. 

Dr. Lincoln Blumell:  26:22  Sim. Este é um grande tópico em Provérbios, porque uma das 
coisas que você dirá entre o sábio e o tolo é que o sábio é 
suficientemente humilde para poder ouvir quando o Senhor ou 
um ancião os castiga. A KJV coloca a eles uma repreensão. Isto 
se dá através de Provérbios. Eles podem ser humilhados o 
suficiente para aceitar o castigo, e depois podem aprender e 
crescer com isso. 

Hank Smith:  26:45  Você está disposto a ser ensinado. Posso dizer dessa forma no 
versículo sete? Se eu reverenciar o Senhor, se temer o Senhor, 
estou disposto a ser ensinado. Sou humilde o suficiente para ser 
ensinado. Aí está o começo. A porta está aberta. 

Dr. Lincoln Blumell:  26:57  Como você reconhece que existe uma fonte superior e diz: "Vou 
me submeter e me humilhar a isso". E então, se houver alguém 
falando com essa fonte, eu me submeterei e ouvirei sua 
repreensão. 

John Bytheway:  27:06  Provérbios 31:30. O que diz ali é: "Mas uma mulher que teme 
ao Senhor", e a nota de rodapé diz: "ou reverencia o Senhor". 
Portanto, há nossa nota de rodapé usando o mesmo reverendo 
ou reverenciando. Usamos muito essa frase, estas são pessoas 
tementes a Deus. Não queremos dizer que estão escondidos no 
medo, mas eles são... 

Hank Smith:  27:26  Estes são pessoas tementes a Deus. Onde eles estão? 

John Bytheway:  27:30  Eles estão fugindo. Não, eles estão reverenciando. Eles 
respeitam a Deus. 
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Hank Smith:  27:35  A idéia aqui é o início do conhecimento é o fato de que você 
percebe que não tem tudo isso. 

Dr. Lincoln Blumell:  27:39  Eu até gosto, e você saberá essa passagem aqui, onde "ser 
aprendido é bom se você se apega aos conselhos de Deus". Há 
avisos sobre orgulho aqui, onde se fala de "o orgulho vem antes 
da queda", mas acho que se as pessoas estivessem dispostas a 
dizer: "Olhe, eu não sei tudo isso. Eu posso aprender. Eu posso 
ser corrigido". Bem, então os sábios podem ajudá-lo. O sábio 
Senhor pode realmente ajudar você e você pode progredir. E 
uma das coisas que Provérbios faz e apenas construir sobre isso, 
é falar em pular para as 3:12 por um momento. Fala de: "Por 
quem o Senhor ama, ele corrige, mesmo como um pai o filho 
em quem ele se deleita". Se você ama alguém, você realmente 
ama, você se importa o suficiente para realmente corrigi-lo. E se 
eles forem humildes o suficiente e quiserem alcançar a 
sabedoria, podem receber isso. 

Hank Smith:  28:23  Soa como eu como um pai. "Estou te ensinando isto porque te 
amo e quero que sejas um adulto de sucesso". Não sei quantas 
vezes já disse essa frase exata. "Eu quero que você seja um 
adulto de sucesso". Se eu não te amasse, eu simplesmente te 
deixaria continuar assim". 

Dr. Lincoln Blumell:  28:37  Isso realmente é. Se você não ama algo, então não faz nada a 
respeito. Se você realmente ama algo ou alguém, você lhes diz 
coisas difíceis. 

Hank Smith:  28:45  Provérbios é um tipo de escritura que é um pouco fácil de ler. 
Lembro-me de estar no colegial e de gostar muito de 
Provérbios. Eu entendi o que dizia. Em algum momento, há 
outros livros de escrituras que eu lia e dizia: "Não tenho idéia do 
que eles estão falando". Mas este eu poderia... Eles eram curtos 
e simples o suficiente para que minha mente do segundo ano os 
entendesse, e então eu os marcaria porque eu pensava que... 
Ainda me lembro de encontrar "Um coração alegre faz bem 
como um remédio, mas um espírito quebrado seca os ossos". Eu 
ainda me lembro disso. Eu estava no colegial quando li isso pela 
primeira vez. É suficientemente curto para ser memorizado e 
ficou comigo todos estes anos. 

Dr. Lincoln Blumell:  29:19  Você tem este título para o livro, só para voltar a isto. A palavra 
hebraica é Mashal. O grego, e até mesmo o latim, você recebe 
Provérbio. Mas o grego, às vezes como Parábolas. Estas coisas 
lado a lado, pequenos provérbios breves como aforismos. Você 
não precisa ler o livro inteiro de Provérbios para obtê-lo. Você 
pode ir e ler alguns versos aqui e ali e ele pode ter uma unidade 
distinta em alguma coisa. Você diria: "Ah, está bem. Eu posso 
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ver como isso pode ajudar". Então, como você disse lá, sua 
fome, você pode levar tempo e apenas ler alguns versículos e 
dizer: "Certo, há algo para mim que eu posso melhorar ou que 
posso levar a sério". 

John Bytheway:  29:52  Sim. Eles são realmente do tamanho de uma mordida, não são? 
Não são histórias longas. Às vezes há três ou quatro versos 
ensaiando um tema ou paralelismos. 

Dr. Lincoln Blumell:  30:02  Sim. Acho que, em sua maioria, são do tamanho de uma 
mordida. Alguns são de um só verso. Alguns têm um multiverso 
onde você pode ter um tema para três ou quatro versos onde o 
mesmo tema é mantido, mas são estes aglomerados distintos 
que são então amarrados juntos. Acho que isso é muito útil 
porque você pode se lembrar disso. Você não precisa se lembrar 
de versos após versos, você pode se lembrar de alguns versos. 

Hank Smith:  30:22  Certo. Por que não passamos por isso? Basta começar no 
capítulo 1, 2, 3 de Provérbios. Vamos apenas levá-los em ordem 
e destacar os versos que você quer destacar, e não há como 
acertar tudo isso. Vamos olhar para aqueles em que você quer 
se concentrar. 

Dr. Lincoln Blumell:  30:36  Novamente. Acho que o versículo sete é realmente 
fundamental. "O temor do Senhor é o começo do 
conhecimento, mas os tolos desprezam a sabedoria e as 
instruções". Este é realmente o ponto de partida para a 
aquisição da sabedoria e do conhecimento. 

Hank Smith:  30:48  Portanto, se você for um tolo, vai parar de ler agora. Certo? 

Dr. Lincoln Blumell:  30:51  Sim. Você pára. É isso mesmo. Isto começa lá em sete. Você 
então tem, adverte sobre não tentar ser sábio aos seus próprios 
olhos, para confiar no Senhor. E garante sobre ir tentar obter 
sabedoria e até mesmo o povo simples. E isto talvez volte para 
comentar antes, mesmo na sua juventude, até mesmo as 
pessoas simples podem fazer isto. Elas podem obter 
perspicácia, sagacidade. E eu realmente acho, capítulo um, que 
se eu fosse dar um tema lá não olhando para cada verso é que 
se você quer obter sabedoria, você está disposto a ser corrigido. 
Você está disposto a ser "castigado". E assim há um tipo de 
disciplina que vai com isso. 

Hank Smith:  31:30  E também introduzem a sabedoria como mulher: "Ela pronuncia 
sua voz na rua, ela chora no lugar principal do concurso, na 
abertura dos portões você pode encontrá-la". Parece que você 
pode encontrá-la em qualquer lugar. "... chamou e recusou", no 
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versículo 24. Eu quero ir até você. A sabedoria quer vir até você, 
mas às vezes você a recusa. 

Dr. Lincoln Blumell:  31:52  Acho que é humildade o que você mencionou antes. Nós temos 
isto? Somos auto-reflexivos? Será que ouvimos as pessoas 
sábias de nossos dias? Penso que os apóstolos e profetas, a 
sabedoria que eles transmitem a partir da experiência de vida. 

Hank Smith:  32:04  Não é como se fosse difícil de encontrar, especialmente hoje em 
dia. Está prontamente disponível para nós, mas nós nos viramos 
a partir dele. "Estendi minha mão e nenhum homem olhou para 
ela". Um apóstolo está falando e você não está ouvindo. É o 
mesmo, continua no capítulo dois? 

Dr. Lincoln Blumell:  32:18  Ao entrar em dois, é como se estivesse aqui novamente com 
sabedoria, como é esse caminho para a sabedoria? E mais uma 
vez, requer trabalho. Bem, versículo quatro: "Se a buscares 
como prata e a procurares como tesouro escondido", então 
versículo cinco: "compreenderás o temor do Senhor e 
encontrarás o conhecimento de Deus". Portanto, requer 
trabalho. 

Hank Smith:  32:36  Portanto, você tem que buscar sabedoria tanto quanto buscar 
dinheiro. 

Dr. Lincoln Blumell:  32:40  Sim. Acho que as pessoas podem se relacionar com ir e fazer 
isso. Gosto daqui a parábola da Pérola de Grande Preço em 
Mateus 13, foi 45 e 46? Onde o reino dos céus é como um 
homem comerciante em busca de boas pérolas, e ele vendeu 
tudo o que tinha quando a encontrou para comprar aquela 
pérola. E assim, para ir e procurar, é preciso trabalho. Mais uma 
vez, ele precisa de trabalho. Acho que seis é realmente a chave: 
"Pois o Senhor dá sabedoria". De sua boca sai o conhecimento e 
a compreensão". Para pegar o Senhor é quem dá sabedoria, 
Tiago, 1:5. Se lhe falta sabedoria, o que você faz? Vá a Deus, dê 
a todas as pessoas, não atualize. Acho que estamos vendo isto 
ser captado. Provérbio diz, sim, você pode fazer isto, mas é um 
caminho que você realmente tem que procurar. 

Hank Smith:  33:20  "Ele coloca a sabedoria sólida para os justos". Portanto, ele está 
lá para a tomada. É isso que eu devo ouvir lá? 

Dr. Lincoln Blumell:  33:26  Se você apenas escutar e procurar. Ainda hoje, tantas 
distrações. Estamos dispostos a abaixar as coisas, acalmar, e 
realmente escutar e buscar e perguntar à fonte de toda 
sabedoria. 
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Hank Smith:  33:37  Este é um daqueles que as famílias podem sentar-se juntas e ler 
e até mesmo as crianças podem entender um pouco disto. 

John Bytheway:  33:43  No versículo quatro, Hank, você mencionou que, "... e a procura 
por ela como por tesouros escondidos". Imagine a tenacidade e 
o foco, se você acha que tem um tesouro escondido. 
Poderíamos ter esse mesmo tipo de tenacidade e foco para 
buscar a sabedoria. Gosto dessa comparação que você fez. 

Hank Smith:  34:02  Lembra-me quando Jesus diz: "Abençoados sejam os que têm 
fome e sede"... E pensa: "Sou eu". E ele diz: "... depois da 
retidão". Você pensa: "Oh, não há muitas máquinas de venda 
automática, dispensando a retidão". Tão naturalmente quanto 
eu busco dinheiro, é suposto eu pegar esse mesmo desejo e ir 
atrás da sabedoria. 

John Bytheway:  34:20  Veja a sabedoria como um tesouro. 

Hank Smith:  34:22  Preencha sua conta bancária com sabedoria ao invés de prata. 

Dr. Lincoln Blumell:  34:25  Uma das coisas que veremos mais adiante no capítulo diz 
exatamente isto. Na verdade, dirá: "Melhor ter um pouco e 
ainda assim ter sabedoria ou paz do que ter muito e não ter 
isso". Isto é algo que, no grande esquema das coisas, tem muito 
mais valor. E eu acho então que se pudermos talvez recuar e 
tentar ter uma perspectiva eterna. Sim, temos que ter os 
cuidados do mundo e passar por uma rotina e fazer o que 
precisamos fazer, prover para nós mesmos, nossas famílias, 
todas essas coisas, mas será que estamos fazendo eternamente 
o que é de maior importância? E aqui diz: "Certifique-se de que 
você está procurando isto porque isto é tão importante no final 
do dia, para ir e adquirir isto e progredir". 

Hank Smith:  34:59  Lincoln, ao passarmos por estes dois, três primeiros capítulos 
aqui, estou sentindo que Provérbios, para lê-lo corretamente, é 
preciso fazer muita auto-reflexão. Mais ou menos como Alma 
cinco. Você está pensando bem nisto? Porque ele diz no 
capítulo três: "Não deixes que a misericórdia e a verdade te 
abandonem; ata-os ao teu pescoço, escreve-os sobre a mesa do 
teu coração". Isso requer muita reflexão. A misericórdia e a 
verdade estão escritas em meu coração? 

Dr. Lincoln Blumell:  35:25  É definitivamente algo que você pode passar e realmente 
avaliar. Eu gosto disso porque há muitas referências 
interessantes a James no Novo Testamento. É realmente assim, 
que James diz freqüentemente: "Estou fazendo isto?". Então é 
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um ótimo texto para ir e auto-avaliar como você está se saindo. 
Diga: "Sim, estou fazendo isto". Ou, "Eu posso melhorar". 

Hank Smith:  35:43  É uma vida inteira de auto-reflexão bem ali. Será que tenho 
misericórdia e verdade escritas em meu coração? 

Dr. Lincoln Blumell:  35:48  Sim. Esta mesa ou comprimido de seu coração. Esta frase, é 
claro, aparece em outro lugar. Em Jeremias, Paulo retoma esta 
frase em Second Corinthians. Que se está lá, então é realmente 
uma parte de você. É o seu núcleo mais interior. Portanto, você 
realmente assumiu isso. 

Dr. Lincoln Blumell:  36:00  E então, claro, você está descendo apenas dois versos a partir 
disso. Alguns de meus versos favoritos em todos os Provérbios 
estão lá em cinco e seis e três. "Confie no Senhor com todo o 
seu coração". Por isso, está lá dentro, tenha isto. "Não te 
inclines para o teu próprio entendimento". Em todos os teus 
caminhos, reconhece-o e ele dirigirá teus caminhos". Este é o 
tema da juventude deste ano. Realmente confie no Senhor. 
Você teme enquanto confia em Deus. 

Dr. Lincoln Blumell:  36:25  Apenas um ajuste lá no versículo seis, porque você poderia até 
traduzir assim, olhando para o hebraico: "Em todos os teus 
caminhos..." Eu diria que é: "... reconhecê-lo ou conhecê-lo". 
Portanto, em tudo o que você fizer, conheça-o e ele orientará 
seus caminhos. Ou você poderia até dizer: "E ele," basicamente, 
"endireitará seu caminho". 

Hank Smith:  36:42  Isso é excelente. Em todos os seus modos, conheça-o. Ou talvez 
envolvê-lo. Em todos os teus caminhos, envolva-o e ele deverá 
dirigir teus caminhos. 

Dr. Lincoln Blumell:  36:51  Tornando-o reto com ajuda. E acho que isso é, de certa forma, 
uma bênção ao tentar dizer: "Aqui está uma coisa boa". Se você 
fizer isso, seu caminho será reto". Porque fala sobre o caminho 
dos maus é tortuoso. Eles estão todos acabados, mas você pode 
seguir em frente. 

Hank Smith:  37:02  Penso que no versículo cinco onde o escritor diz: "Confia no 
Senhor de todo o teu coração, não te inclines para o teu 
entendimento", ele pode estar dizendo implícito nessa 
afirmação, pode ser que não vás entender. Você vai tentar. 
Você não vai ser capaz de ver o que o Senhor é capaz de ver. 
Então talvez o escritor de Provérbios aqui esteja dizendo: "Sim, 
algo pode acontecer onde você não entende, mas ainda assim 
confie no Senhor quando isso acontecer". 
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Dr. Lincoln Blumell:  37:28  Eu acho que Abraão: "Realmente? Você quer que eu vá e leve 
Isaac"? Gênesis 22. O que você está fazendo aqui? Não faz 
sentido até depois do fato. 

Dr. Lincoln Blumell:  37:35  Gosto do ponto que você mencionou, Hank, que às vezes as 
coisas não fazem sentido, mas você tem que aderir a essa 
confiança. Talvez seja só depois do fato de que veremos: "Ok, 
esta confiança realmente nasceu porque eu fiz isso". Pode não 
ser pouco tempo, pode ser realmente muito tempo até que 
você veja isso de fato. 

John Bytheway:  37:49  Sim. Seu próprio entendimento foi: "Bem, eu acho que sei como 
resolver isto". Ou, "Acho que sei como fazer isto ou negociar 
isto". Mas acredite em Deus, ele tem uma maneira melhor. 
Como eu disse, "Faça seu caminho reto", porque isso é como 
uma frase de João Batista. 

Dr. Lincoln Blumell:  38:03  De Isaías 40. Na verdade é muito parecido com isso, sim. E 
então, posso torná-las retas? 

Hank Smith:  38:08  Provérbios 3:5-6 é um daqueles que eu acho que Elder Scott 
diria que você memoriza e se torna um amigo para você porque 
você precisa de um amigo naqueles momentos difíceis em que 
você sente que as coisas deram errado. Você precisa de um 
amigo lá para dizer: "Continue confiando no Senhor". Ele pode 
ver coisas que você não vê". O que foi no ano passado, John? 
Você não pode contemplar com seus olhos naturais para o 
tempo presente o desígnio de seu Deus. 

John Bytheway:  38:35  "A respeito das coisas que virão depois". Há aquela coisa a 
longo prazo novamente. E acho outra coisa, Hank, que muitos 
de nossos jovens ouvintes adultos, "Minha chamada de missão 
dizia que eu estava indo para cá, mas depois eu fui para cá, e 
depois COVID bateu, e eu voltei para casa, e depois fui 
recolocado aqui". 

Hank Smith:  38:52  Isso foi do Senhor? 

John Bytheway:  38:54  Tivemos um menino em nossa ala que foi chamado para a África 
do Sul, e depois foi chamado de casa, e depois foi para 
Farmington, Novo México ou algo assim, 

John Bytheway:  39:00  e depois foi chamado de volta para casa. E depois foi tão bom. 
Porque sua última frase em sua palestra para casa foi: "Minha 
missão não se desenvolveu da maneira que eu esperava, mas 
acabou ficando mais bonita do que eu havia planejado". E ele 
meio que personificou isso para mim. Sim, estava lá fora e eu 
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estava aqui e ali, mas se tornou mais bonito do que eu havia 
planejado. E é porque ele tinha essa confiança. 

Dr. Lincoln Blumell:  39:32  Um pouco porquinho nessa história, Paulo tem um plano que 
ele esboça em romanos escrevendo em sua corte missionária e 
dizendo "Olha, eu vou voltar para Jerusalém, deixar esses bens, 
e eu vou vir e pregar o evangelho em Roma". Esse é o meu 
plano". A propósito, é uma coisa boa, certo? Você quer ir pregar 
o evangelho lá, mas ele volta a Jerusalém, é preso, é colocado 
na cadeia por dois anos, mas você chega a Atos 26, 27, ele 
eventualmente chega a Roma sob um conjunto diferente de 
circunstâncias. 

Dr. Lincoln Blumell:  39:58  E o Senhor diz: "Está bem, você vai para lá", e depois vai para 
Philippians, que é uma epístola da prisão. Ele diz: "Sabe de uma 
coisa? Eu estar acorrentado tem realmente servido para 
promover o evangelho. Aqueles na Pretoriana estão ouvindo 
tudo sobre o evangelho". E então eu disse lá: "John, bem, não, 
tem que ser assim". Você ouve Paul pensar "Está bem, tenho 
que ir a Roma". Então até mesmo um desejo justo, mas Deus diz 
"Não, vai haver outro caminho". E na verdade, será ainda 
melhor se você puder fazer desta maneira, mas vai exigir 
alguma dificuldade e alguma confiança real". Você tem que 
confiar de verdade. 

John Bytheway:  40:24  Tantas histórias. Tantas reuniões de testemunho estão cheias 
de histórias onde "Espere, por que isso aconteceu? E depois 
"Oh, está bem". Testemunhos nascem todos os domingos sobre 
esse tipo de coisa onde eu pensava que era isso e Hank, você e 
eu conversamos em podcasts anteriores sobre Jesus no 
caminho que você pode perguntar, bem, nós tínhamos pensado 
que ele era o único que iria redimir Israel. Veja que não era o 
que eles esperavam, ou o acampamento de Sião, bem, eu 
pensei que íamos fazer isto e o acampamento de Sião acabou 
sendo este, mas Deus estava fazendo outra coisa. E você só tem 
que confiar Nele. 

Hank Smith:  40:54  John, estes versos aqui me lembram de seu livro "Quando não 
faz sentido". É por isso que você o escreveu? Esta idéia de 
confiar no Senhor quando não faz sentido? 

John Bytheway:  41:07  Na verdade, a história que acabei de mencionar sobre meu 
jovem amigo Cole, coloquei isso em um capítulo sobre missões 
modificadas porque fui chamado aqui. E fui aqui escrever sobre 
esses jovens que haviam descoberto que confiar no Senhor era 
exatamente o que eles tinham que fazer. Tive um missionário 
que citei ali que disse: "Meu presidente de missão me ajudou 
tanto a saber que o sucesso de uma missão não estava indo 
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exatamente onde meu chamado missionário dizia. O sucesso de 
uma missão era como eu me ligava ao Salvador durante aquele 
tempo e como eu fortalecia meu relacionamento com Cristo 
durante aquele tempo, isso era uma medida melhor de sucesso 
do que se tudo se desdobrasse da maneira que eu pensava. E 
isso significa que você pode ir a qualquer lugar. O sucesso foi, 
você já teve uma conexão com o Salvador? Sua conversão se 
aprofundou porque você serviu?". E eu pensei que era um 
comentário tão grande que este jovem fez, na verdade ele é 
meu sobrinho, que começou no Panamá e depois acabou no sul 
da Califórnia e teve uma epifania tão maravilhosa, minha 
missão é ser totalmente convertido a Cristo. 

Dr. Lincoln Blumell:  42:12  Bem, só mais uma coisa que eu acrescentaria aqui sobre isto, 
alguma discussão realmente ótima, é quando penso em um tipo 
de coisa, talvez seja reconhecê-lo ou conhecê-lo? Eu meio que 
penso em convênios aqui. E a razão pela qual eu pego isto é se 
você voltar a este versículo um, ele diz "Meu filho, não esqueça 
minha lei". E a lei aqui em hebraico é a Torá. 

Hank Smith:  42:28  Que verso foi esse? Esse é... 

Dr. Lincoln Blumell:  42:30  Isso é três um. Então, apenas alguns versos antes, certo? Não 
esqueça minha lei, e a lei aqui é a Torá. 

Hank Smith:  42:35  Que é a escritura. 

Dr. Lincoln Blumell:  42:37  Sim. Então é uma escritura, eu penso em uma espécie de 
linguagem de pacto aqui. E novamente, voltando ao 22, tendo 
em mente que as divisões dos capítulos são totalmente 
artificiais. Todas elas são acrescentadas mais tarde, depois que 
isto for escrito. E 22, "Os ímpios serão cortados". Bem, isso é 
linguagem de pacto. São 2:22 e você vai direto para "Não seja 
cortado". Lembre-se da minha lei. Conheça-me". E parece que a 
conhecemos através de convênios. Você obtém conhecimento 
através do cumprimento de convênios. Eu acho que nós meio 
que expandimos isto. 

Hank Smith:  43:03  E você confia em seus convênios. Quando você chega ao verso 
cinco, você confia em seus convênios. 

Dr. Lincoln Blumell:  43:08  Você confia nele. E assim você tem isso em um e depois em 
2:22. 

Hank Smith:  43:12  E diz no versículo oito: "Será saúde para o teu umbigo e medula 
para os teus ossos". 
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Dr. Lincoln Blumell:  43:18  E depois em dois até mesmo: "Você terá duração de dias e uma 
longa vida, você já encontra isto na lei". Estas são coisas que 
você conseguirá mantendo estes convênios". E então eu acho 
que você faz esta linguagem de pacto bem embutida nesta 
seção. 

Hank Smith:  43:32  Poderíamos passar o resto de nosso tempo nos capítulos três, 
cinco e seis, porque tantas pessoas passam por coisas que não 
viam chegar. Quantos de nossos ouvintes estão dizendo: "Sim, 
eu não estava à espera disso. Eu não esperava o divórcio. Eu 
não previ a chegada de uma doença mental. Eu não previ uma 
morte na família. Eu não previ isso e agora estou nele. O que eu 
faço"? Confiança. Confie no Senhor, que Ele o conhece, que Ele 
sabe o que está acontecendo, e que Ele está dirigindo seu 
caminho, mesmo que você não possa vê-lo agora, 

John Bytheway:  44:09  Porque tantas coisas fazem sentido no evangelho, queremos 
que tudo faça sentido. E eu acho que iremos para a morte com 
perguntas sem resposta, todos nós iremos. Mas, como já 
falamos, você confia no Senhor e não se inclina à sua própria 
compreensão. Esse é o melhor caminho para a máxima alegria e 
felicidade, mesmo que haja contratempos. 

Hank Smith:  44:31  Lincoln, o que você quer fazer a seguir? Acabamos de começar 
três. 

Dr. Lincoln Blumell:  44:34  E sete: "Não seja sábio aos seus próprios olhos". Provavelmente 
o 11 e o 12, que você tocou um pouco, está apenas sofrendo 
um castigo. Mais uma vez, você verá isto ao longo de tudo, 
recebendo isto do Senhor, dos Sábios novamente, quando você 
for castigado pelo Senhor, não é um sinal de que Ele não te ama 
como no versículo 12, é exatamente o oposto. Novamente, eu 
diria a seus filhos, é que quando você é castigado por um dos 
pais, não é porque eles não o amam, é exatamente o oposto. É 
porque eles te amam muito, e querem o melhor para você. 
Você faz isso mesmo como um pai faz isso com seu filho, e os 
hebreus a modos que pegam isso. "Se Deus faz isso, então você 
é realmente uma criança". Uma vez que você faz isto, você 
entra neste caminho de sabedoria, 13, "Feliz é o homem". É 
uma Beatitude. Então, você entra nisto e é abençoado quando o 
encontra. Então você se torna compreensivo. 

Hank Smith:  45:26  E como ele diz: "Não se canse de Sua correção". John, você me 
falou sobre um avião ser constantemente corrigido. E é assim 
que ele chega ao seu destino. 

John Bytheway:  45:38  Sim. Elder Uchtdorf que o indicou. Eles colocarão este enorme 
jato bem nos números da pista que atravessou um oceano e 
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estava fora do curso na maior parte do tempo. Mas ele 
simplesmente continua corrigindo, faz estas pequenas 
correções, e aterrissa exatamente quando e onde deve 
aterrissar porque está corrigido. E você sabe o que mais eu 
pensei, tivemos o irmão S. Michael Wilcox aqui. E lembro-me 
dele dizer uma vez que Peter estava constantemente sendo 
corrigido no Novo Testamento. 

Hank Smith:  46:06  Sim. 

John Bytheway:  46:06  Porque o Senhor o amava e sabia que ele iria assumir o controle 
e estava constantemente sendo corrigido. E então, ao pensar 
nisso, isso não era um sinal de que Ele não o amava. Era um 
sinal de que Ele o amava tanto, Ele estava disposto a corrigi-lo. 
Uma maneira útil de olhar para ele. 

Hank Smith:  46:21  Sim, eu acho que isso é realmente útil. E Lincoln, o que você 
disse é que quando você sente o espírito lhe dando aquele 
descontentamento divino, não é por ódio. Não é nem por 
repugnância ou, é por amor. Você é melhor do que isso. Talvez 
eu esteja assistindo ao Netflix e o espetáculo venha e eu 
continue assistindo. E os espíritos dizem: "Isto não é para você". 
Eu não deveria tomar isso como um sinal de que sou mau, sou 
mau, e Deus é bom, e Ele me odeia. Deveria ser, a quem o 
Senhor ama, Ele corrige. Vocês são como "O que estão 
observando no Netflix Hank?". 

John Bytheway:  46:57  Bem, e estou apenas pensando e que bênção que você tem um 
descontentamento divino, que bênção que há algo que está 
tentando transformar você. Quero dizer, e se isso se fosse? 
Quero dizer, somos tão gratos que há algo que diz: "Você não 
deveria estar aqui". 

Hank Smith:  47:11  Certo! Isso me faz lembrar de um de meus alunos uma vez, 
estávamos tendo uma conversa e eu disse: "Não é aquela 
música que você ouve, parece meio escura". E ela disse: "Sim, 
eu me senti muito mal quando a escutei pela primeira vez, mas 
continuei ouvindo. E eventualmente essa sensação foi embora". 
Eu disse: "Não acho que isso seja uma coisa boa". Certo? 

Dr. Lincoln Blumell:  47:33  Eu só penso como é importante a sabedoria, este tesouro. 
Portanto, 14-15 e você o busca. "Mais precioso que os rubis". E 
isto é interessante que em provérbio algo é realmente precioso, 
é mais precioso do que os rubis. E assim, na verdade, vai chegar 
a uma mulher, certo? O próprio fim, novamente, tem a 
sabedoria é mais preciosa do que os rubis. Tipo de companhia 
ideal, chegaremos a isso em 31, mas tente enfatizar a 
importância da aquisição disto e até mesmo dizer "Olhe, o 
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Senhor usou a sabedoria para criar a terra", 19. E assim o que 
você está conseguindo aqui é sabedoria, estas grandes coisas. E 
o que é isso? Eu acho que 18 será interessante. É uma árvore da 
vida. Você chega lá e recebe esta árvore da vida, que se repete 
cerca de quatro outras vezes, para ir lá e participar dela. Você a 
agarra e é feliz e abençoado. 

Hank Smith:  48:18  Ela é para eles uma árvore da vida para se agarrar a ela. 

John Bytheway:  48:22  Sim, isso é muito legal. 

Hank Smith:  48:24  Esse é definitivamente um livro de linguagem mórmon, se 
agarrar à barra de ferro, certo? Eles o levarão para a árvore. 

Dr. Lincoln Blumell:  48:31  E é engraçado porque você faz isso e como você se agarra a 
isso? Bem, você se mantém nos caminhos retos. Eu acho que 
você meio que interage entre isto e o que você tem no primeiro 
Néfi. Você permanece nisso, você pressiona para frente e não 
desiste. Mesmo quando se fala daqueles que trabalham, eles 
têm um caminho torto, estão pervertendo o curso, não, você 
permanece no caminho reto. O Senhor dirige em um caminho 
reto, e você chega até aquela árvore. 

John Bytheway:  48:50  O Presidente Nelson nos deu esse conselho recentemente. Um 
de seus cinco pontos, penso eu, foi entrar no caminho do pacto 
e ficar lá. Você se lembra disso? 

Hank Smith:  49:00  Sim. 

John Bytheway:  49:00  Isso soa a mesma coisa. O caminho do pacto é a haste de ferro, 
é o caminho para a árvore da vida. 

Hank Smith:  49:05  Isto é realmente útil. 

John Bytheway:  49:07  Então aqui está Alma saindo de Ammonihah, caminhando 
através da tribulação, angústia de alma por causa da maldade 
do povo da cidade de Ammonihah. Enquanto Alma era assim 
pesada de tristeza, um anjo do Senhor apareceu-lhe dizendo: 
"Bendita és tu Alma, portanto levanta a cabeça e alegra-te, pois 
tens grande motivo para te regozijares". E eu penso que ele 
poderia ter dito: "Por quê?". 

Hank Smith:  49:29  Sim. 

John Bytheway:  49:29  Você sabe? "Eles nem gostaram de mim". "Porque tu tens sido 
fiel na observância dos mandamentos de Deus desde o 
momento em que recebeste tua primeira mensagem dEle". E 
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depois, um outro tópico, até que ponto isso é legal? O anjo diz: 
"Eis que eu sou Aquele que vo-lo entregou". Lembra-se em 
Mosias 27, quando eu te derrubei? Esse fui eu, certo? O anjo 
dizendo que você está indo tão bem, levante sua cabeça e se 
alegre. Ele não está falando sobre a ação do povo. Ele está 
dizendo que você fez o que lhe foi pedido. E aqueles 
missionários que tiveram sua missão encurtada para qualquer 
coisa, você tem grandes motivos para se regozijar porque fez o 
que lhe foi pedido. E isso não é de mim, é de um anjo falando 
com Alma cuja missão em Ammonihah, pelo menos, não era o 
que ele esperava. Por isso, adoro aquela pequena história ali 
mesmo. 

Hank Smith:  50:15  Eu acrescentaria John, que também poderíamos fazer 
casamentos modificados, que às vezes sem culpa própria, seu 
casamento termina e você fez o que lhe foi pedido. E 
poderíamos dizer que sobre muitas áreas da vida, que as coisas 
mudam. 

John Bytheway:  50:30  Por favor, junte-se a nós para a segunda parte deste podcast. 
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John Bytheway:  00:03  Bem-vindo à parte dois do podcast desta semana. 

Dr. Lincoln Blumell:  00:07  Novamente, concentrando-se em confiar no Senhor. Versículo 
26: "O Senhor será a tua confiança". Bem, na verdade, a palavra 
é confiança. Voltar para o Senhor é a tua confiança. E assim 
voltando a ouvir o que vimos em três. E, na verdade, não se 
deixe levar pelo pé. Ao entrar em quatro, o que você está 
recebendo aqui, diz não apenas conhecer a sabedoria, mas 
realmente amar o que é sabedoria. E assim você realmente a 
procura. 

Dr. Lincoln Blumell:  00:28  E então quando você entra em quatro, contra 10 a 19, é 
realmente como se, bem, houvesse dois caminhos. Há o 
caminho dos ímpios, e há o caminho dos justos. E dizer: fique no 
caminho do justo, ou do justo. Pense nas escrituras, nesta idéia 
de dois caminhos, um Néfi, ou você pensa no Sermão da 
Montanha. Escolha o caminho certo e permaneça nesse 
caminho. Porque é muito fácil de desviar. Por isso, ele lhe dá 
conselhos sobre como não se desviar desse caminho. 

Hank Smith:  00:56  Perfeito. Acho que o que estamos falando aqui pode ser 
ilustrado em tantas vidas. Que santos dos últimos dias e não 
santos dos últimos dias passam por algo horrivelmente difícil, 
mas continuam confiando no Senhor. Eles permanecem no 
caminho de que ambos falaram. 

Hank Smith:  01:12  Esta é uma história do Presidente Monson, abril de 2009. A 
palestra foi chamada: "Seja de bom ânimo". Ele fala de uma 
mulher que passou pela Segunda Guerra Mundial. Em março de 
1946, menos de um ano após o fim da guerra, o Ancião Ezra Taft 
Benson visita a Alemanha e conhece uma mulher que dá este 
testemunho. O Presidente Monson conta sua história. 

Hank Smith:  01:37  Ela e seu marido viviam em uma vida idílica na Prússia Oriental, 
então tinha chegado a guerra. Seu amado jovem marido foi 
morto. Ela foi expulsa de sua casa. A viagem era de mais de mil 
milhas a pé. Como os dias se transformaram em semanas e 
semanas em meses, as temperaturas caíram abaixo de zero. 
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Hank Smith:  01:54  Ela tropeçou em solo congelado. Seu filho menor, um bebê em 
seus braços, seus três outros filhos lutaram atrás dela. O mais 
velho, com apenas sete anos de idade, puxando uma pequena 
carroça de madeira. Depois veio a neve, e um a um, o 
impensável aconteceu. As formas minúsculas de seus filhos, 
todos os quatro, esfriaram e ficaram quietos. 

Hank Smith:  02:15  Diz que seu desespero era todo consumido. Neste momento de 
dor avassaladora e total desnorteamento, ela sentiu que seu 
coração se partiria literalmente. Em desespero, ela contemplou 
como ela poderia terminar sua própria vida. E então, quando 
estes pensamentos a assaltaram, algo dentro dela disse: 
"Ponha-se de joelhos e reze". 

Hank Smith:  02:37  Ignorou o incentivo até que não conseguiu mais resistir. Ela 
ajoelhou-se e rezou mais fervorosamente do que em toda a sua 
vida. E então esta é a oração. "Querido Pai Celestial. Eu não sei 
como posso continuar. Não me resta nada, exceto minha fé em 
Ti". Sinto, Pai, em meio à desolação de minha alma, uma 
gratidão esmagadora pelo sacrifício expiatório de teu filho, 
Jesus Cristo. Eu não posso expressar adequadamente meu amor 
por ele. Sei que, porque ele sofreu e morreu, viverei novamente 
com minha família. Que, porque ele quebrou as correntes da 
morte, eu verei meus filhos novamente e terei alegria e a 
alegria de criá-los, embora eu não deseje viver neste 
momento". 

Hank Smith:  03:21  Deixe-me dizer isso novamente, porque é tão bom. "Embora eu 
não deseje viver neste momento, farei isso para que possamos 
nos reunir como uma família e voltar juntos para ti". Ela diz que 
quando finalmente chega a uma cidade na Alemanha onde 
pode ficar, ela estava literalmente nos estágios avançados da 
fome. E, no entanto, ela está em uma reunião da igreja e dá um 
testemunho glorioso. Esse é o epítome do que falamos aqui. 
Confie no Senhor com todo o seu coração, entre no caminho do 
pacto e fique lá. 

John Bytheway:  03:58  Hank, estávamos como uma família na outra noite vendo um 
vídeo, mais recente, chamado "The Refiner's Fire", sobre uma 
mulher, acredito que seu nome era Kim Martin, que perdeu 
toda sua família. Apenas super inspirada por ela, mas também 
apenas pensando, uau. Esse poder de confiança. Vemos uma 
história como essa ou ouvimos uma história como essa e 
pensamos, rapaz, espero ter isso em mim. 

Hank Smith:  04:22  Espero ter isso em mim. Eu gosto disso, John. 

John Bytheway:  04:24  Esse tipo de confiança. Não sei ao certo. 
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Dr. Lincoln Blumell:  04:27  Isto se encaixa bem com quatro, versículo 25. Estamos falando 
deste caminho dos justos, e chegar ao 25 diz: "Que os teus 
olhos olhem bem em frente". Mas acho que uma tradução 
melhor renderizada deveria ser: "Deixe seus olhos olharem para 
frente e deixe as pálpebras olharem diretamente diante de 
você". Portanto, concentre-se na frente. Olhe para frente. 

Dr. Lincoln Blumell:  04:46  Você pensa na árvore da vida, o Livro de Mórmon. Mantendo 
seu foco. Nem tudo o que está acontecendo, o edifício, tudo o 
resto. Focado na árvore, certo? A vara de ferro. Penso no 
ditado, "mantendo os olhos para frente", penso em Pedro, 
quando ele está andando sobre a água por um tempo com o 
Salvador em Mateus 14. Ele desvia seu olhar, olha para as ondas 
e tudo que está acontecendo, e então começa a afundar. Vai 
por este caminho e olha em frente. Não olhe para o lado, 
continue avançando. 

John Bytheway:  05:11  Adoro-o. Há este versículo 18, que me lembra um dos meus 
versículos favoritos em toda a Escritura. O caminho do justo que 
você acabou de dizer, Lincoln, "é como a luz brilhante que brilha 
mais e mais até o dia perfeito". Isso não lhe faz lembrar... 

Hank Smith:  05:28  A Doutrina dos Convênios. 

John Bytheway:  05:28  Da seção 50 versículo 24, "O que é de Deus é luz". E aquele que 
recebe a luz e continua em Deus". Isso soa o mesmo que essa 
idéia de permanecer no caminho. "E que continua em Deus, 
recebe mais luz". E essa luz cresce mais e mais brilhante até o 
dia perfeito". É um daqueles que eu pensei, uau, pensei que 
provavelmente estaria ali, porque eles estão tão perto, mas não 
está. Mas esse é um dos meus versos favoritos. Eu tenho, 
provavelmente como você Hank e você Lincoln, uma centena de 
versos favoritos. Não, este é o meu favorito. 

Dr. Lincoln Blumell:  06:03  Hoje. 

Hank Smith:  06:04  Hoje esse é o meu favorito. Essa é a minha favorita hoje. 

John Bytheway:  06:06  Essa idéia de luz crescendo mais e mais brilhante e até o dia 
perfeito em Provérbios. 

Dr. Lincoln Blumell:  06:11  E você acha que o dia perfeito aqui, os hebreus são como, o dia 
inteiro. Com todas as luzes apagadas, ao meio-dia quando está 
totalmente iluminado e depois a luz é esmagadora. Você pode 
ver tudo. 
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Hank Smith:  06:22  Esta é uma daquelas lições "Venha me seguir" que você 
realmente precisa para sentar, você e suas escrituras e uma 
caneta, e realmente apenas encontrar o que fala com você. 
Lincoln, em que você quer se concentrar a seguir? 

Dr. Lincoln Blumell:  06:33  Tanta coisa aqui em 50 e 60. Mas acho que o versículo um é 
realmente chave, "Uma resposta suave", ou você poderia tentar 
isso como, "uma resposta suave ou resposta afasta a ira, mas 
palavras dolorosas despertam a raiva". E é a disposição que se 
deve ter, certo? Seja atencioso na maneira como você fala. Os 
sábios fazem isso. 

Hank Smith:  06:51  Seja gentil. Lincoln, o Presidente Hinckley gostou deste mesmo 
verso. Esta é uma palestra chamada "Cornerstones of a Happy 
Home" (Lápides de um lar feliz). E uma das pedras de esquina 
que ele dá é a resposta suave. Ele disse: "O escritor de 
Provérbios há muito tempo declarou que uma resposta suave 
afasta a ira, mas palavras dolorosas agitam a raiva. Ouço tantas 
queixas de homens e mulheres que eles não conseguem se 
comunicar uns com os outros". Talvez eu seja ingênuo, mas não 
entendo isto. A comunicação é essencialmente uma questão de 
conversa. Eles devem ter se comunicado quando estavam 
cortejando. Eles não podem continuar a falar juntos depois do 
casamento? Eles não podem discutir um com o outro de forma 
aberta e franca e franca, e de maneira franca e feliz seus 
interesses, seus problemas, seus desafios e seus desejos?". 

Hank Smith:  07:35  E ele prossegue. Ele diz: "Há necessidade de muita disciplina no 
casamento, não de um companheiro, mas de si mesmo". 
Maridos, esposas, lembrem-se, aquele que é lento para a raiva é 
melhor do que o poderoso". Ele cita outro provérbio ali. 
"Cultivem a arte da resposta suave". 

Hank Smith:  07:49  Não é apenas uma grande frase? "Cultive a arte da resposta 
suave". Ela abençoará seus lares". Ela abençoará suas vidas. 
Abençoará seus companheiros. Abençoará seus filhos". Penso 
que como pai, provavelmente os momentos da minha vida em 
que senti o pior da minha paternidade foi quando não tive uma 
resposta suave. Eu não fui gentil, como você disse, Lincoln. 

Dr. Lincoln Blumell:  08:12  Você pode correlacionar um e 18. E isto também é retomado 
em James, onde ele fala: "Que cada homem seja rápido para 
ouvir, lento para falar, lento para irar". Mas, mais uma vez, a 
palavra grega é realmente raiva. "Lento para a raiva, mas rápido 
para a audição". Eu às vezes ouço, bem, temos dois ouvidos. 
Portanto, devemos ouvir o dobro do que falamos com uma 
boca. 
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Hank Smith:  08:33  Eu nem vou dividir com vocês a maneira embaraçosa como 
minha boca me meteu em problemas ao longo dos anos. Não 
ouvindo, mas falando. Ou talvez pensando depois que eu falo, 
vocês já os tiraram da ordem? Falei e depois pensei sobre isso, 
quando você provavelmente deveria pensar sobre isso, então 
fale. 

John Bytheway:  08:48  Isso é engraçado. As pessoas às vezes dizem: "Não se preocupe 
com essa pessoa". Eles não têm um filtro". E talvez seja apenas 
uma pausa. Não um filtro, mas apenas algo que nos retarda 
antes de responder tão rapidamente. Mas eu sempre adorei o 
versículo 17. "Melhor é um jantar de ervas onde o amor está", e 
isto é uma coisa do tipo contenção, "do que um boi emperrado 
e o ódio lá com". E assim, o boi empatado deve ser o bife e as 
batatas daquele dia, certo? Em comparação com a salada. 

Hank Smith:  09:21  Portanto, é melhor comer uma salada com alguém que você 
ama do que um bom bife com alguém que você odeia ou 
alguém que o odeia. 

John Bytheway:  09:29  Sim. Estes são alguns dos que, quando criança, nós 
desfrutávamos e riamos, até mesmo. 

Hank Smith:  09:34  Eu comeria uma salada com você, John. Então, os antigos 
mantinham apenas um livro de citações? Diziam: "Minha avó 
costumava dizer", e depois o escreviam? Porque alguns destes, 
não parecem encaixar. Eles são apenas uma citação, depois de 
uma citação, depois de uma citação. 

Dr. Lincoln Blumell:  09:53  Você se pergunta. Você tem este livro de sabedoria proverbial. 
Quando chegarmos aos 16 e realmente aos 22:16, o que você 
vai encontrar é que eles podem estar mais organizados por 
aqui, o que eles chamam de seção real dos Provérbios que tem 
a ver mais com os valores e configurações da corte, como 
chegaremos aqui em alguns versos. E falaremos em 10:15 sobre 
os reis. Você terá algumas unidades temáticas, mas sim, alguns 
dos princípios de organização, nem sempre discerníveis. 

Hank Smith:  10:20  Sim. Eu ia dizer que, de fato, parece que às vezes você só recebe 
uma citação, depois de uma citação, depois de uma citação. Eles 
são maravilhosos, mas o que vai acontecer a seguir? Não há 
muito de enredo quando se trata de Provérbios. Isto é mais, 
você poderia procurá-lo e encontrar o pensamento para o dia. 

Dr. Lincoln Blumell:  10:35  Bem, acho que estamos em 16, "Melhor é a sabedoria do que o 
ouro", o que já vimos. Alguns destes se repetem. Aquisição de 
volta em três. Eu acho que 18 é um bom aviso. "O orgulho vai 
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antes da destruição, e um espírito altivo antes da queda". E 
apenas uma advertência. 

Hank Smith:  10:50  Este seria o momento de ir ler a palestra do Presidente Benson 
sobre orgulho. Lembro-me que, como missionário, li isso com 
freqüência. Provavelmente eu deveria ler mais à medida que 
estou ficando mais velho. Há uma história engraçada do 
Presidente Hinckley com um homem que se achava um bom 
orador. Penso nesta com freqüência, porque me acontece a 
mim. 

Hank Smith:  11:07  Ele pensou que era um bom orador, e subiu e se atrapalhou em 
sua conversa. E ele sentou-se todo triste e desapontado consigo 
mesmo. Eu não sei se isto é verdade ou não. Se não for verdade, 
deveria ser. Aparentemente, o Presidente Hinckley disse a ele: 
"Se você tivesse subido pelo caminho que desceu, teria descido 
pelo caminho que subiu". Então, se você tivesse subido 
humildemente, você teria descido feliz. Você subiu pensando 
que era ótimo, e desceu pensando que não era tão bom assim. 

John Bytheway:  11:37  Esse é um provérbio do Presidente Hinckley. 

Dr. Lincoln Blumell:  11:40  Estamos chegando ao ponto agora que estamos de certa forma, 
podemos ver algumas repetições. Assim, para 20, "Confiando no 
Senhor, essa pessoa é feliz". 25. Há algumas estradas 
novamente. Os caminhos da vida, o caminho da morte. 32, seu 
lento para a raiva. Acabamos de falar sobre isso há pouco. Eu 
gosto de 31, "Uma cabeça erguida é uma coroa de glória se for 
encontrada no caminho da retidão", ou cabelos grisalhos. 

Hank Smith:  12:01  É isso, hoary é uma cabeça cinzenta? 

Dr. Lincoln Blumell:  12:03  Sim. Cabelos grisalhos. E assim você é mais velho. Idealmente, 
você deveria ter alcançado a sabedoria. 

Hank Smith:  12:09  Uma cabeça cinzenta é uma coroa de glória. Quantos de nossos 
ouvintes precisam marcar essa? Provérbios 16:31. A cabeça 
cinzenta. A cabeça cinzenta é uma coroa de glória. John, você 
tem algum cinzento? 

John Bytheway:  12:20  Eu acho que sim. Meus templos. Acho que é assim que eles os 
chamam. Não é assim? 

Hank Smith:  12:24  Gostei das 17:17, "Um amigo ama o tempo todo". Tive amigos 
assim que me apoiaram em tempos sombrios, que passaram 
por mim. Eu poderia começar a nomeá-los, mas eu esqueceria 

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

Proverbs, Ecclesiastes Parte 2 followHIM Podcast Página 6



alguns. Cara, "Um amigo ama em todos os momentos". Essa é 
uma ótima. 

John Bytheway:  12:40  Eu tenho que voltar às 16:32. "Aquele que é lento para a raiva é 
melhor do que o poderoso". E depois o paralelismo: "Aquele 
que domina seu espírito do que aquele que toma uma cidade". 
É isso, você está no controle? Como você o chamaria? Uma 
coisa de autodisciplina? 

Hank Smith:  12:58  Autocontrole. Autodisciplina, sim. 

John Bytheway:  13:00  Sim. É melhor do que alguém que pode tomar uma cidade, mas 
você tem o controle de seu próprio espírito. 

Hank Smith:  13:06  Isso é bom material. Lincoln, você já mencionou algumas vezes 
aqui que quer chegar ao Provérbios 22. Vamos saltar para lá. O 
que você quer que vejamos? 

Dr. Lincoln Blumell:  13:13  Algumas coisas aqui dentro. Eu acho que o primeiro verso, 
obviamente, realmente importante. "Um bom nome é mais 
para ser escolhido do que grandes riquezas, e um favor 
amoroso do que prata e ouro". Esta idéia de ter um nome, ou 
sua reputação. 

Hank Smith:  13:25  Sua reputação é valiosa. 

Dr. Lincoln Blumell:  13:27  Tendo um valor incrivelmente valioso. E aqui, é um contraste 
entre o que os sábios fazem e o que os tolos fazem aqui nos 
primeiros 16 versos. Portanto, os sábios terão uma boa 
reputação. Eles têm um bom nome. 

Hank Smith:  13:38  O sábio terá uma boa reputação. Eles vão se importar com isso. 

Dr. Lincoln Blumell:  13:41  Sim, isso é importante para eles. Quatro: "Pela humildade e 
temor do Senhor são riquezas, e honra, e vida". Isso passa, 
certo? Colocando o Senhor em primeiro lugar. Suas prioridades. 
"Buscai primeiro, o Reino de Deus, e todas estas coisas vos 
serão acrescentadas". O Senhor diz, concentre-se em mim 
primeiro. Tenham suas prioridades. 

Hank Smith:  13:57  "Buscai vós primeiro". Esse é o Jacob dois, não é? 

Dr. Lincoln Blumell:  14:00  Acho que no Sermão da Montanha. 

Hank Smith:  14:02  Sim. 

John Bytheway:  14:02  Mateus. 
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Dr. Lincoln Blumell:  14:02  Mateus seis, então, sim, você tem isso também no Livro de 
Mórmon. Mas você começa com isso, certo? Suas prioridades. 
Neste caso, a prioridade número um é o medo do Senhor. Tudo 
começa com isso. Você tem reverência, e agora você se move 
de lá. 

Dr. Lincoln Blumell:  14:13  E já conversamos sobre seis, já. Treinar uma criança no caminho 
que ela deve seguir. E quando ele for velho, ele não se afastará 
dele. Certo? Eu acho que a probabilidade está aqui. Palavras 
sábias, certo? Trabalhar com seus filhos, amá-los, educá-los. E 
eu acho que aqui, você diria castigá-los quando necessário. 

Hank Smith:  14:29  Sim. Corrija-os. 

Dr. Lincoln Blumell:  14:30  Se você os ama, você os castiga. Sim. 

Hank Smith:  14:32  Sim. Lincoln, acho que o autor não quer que julguemos outros 
pais com o capítulo 22, versículo seis, "Treinar uma criança no 
caminho que ela deve seguir". Quando ele for velho, ele não se 
afastará dele". Portanto, olho para João e um de seus filhos, 
digamos, não está seguindo o caminho do Evangelho. Não creio 
que o escritor de Provérbios queira que eu olhe para os outros e 
diga: "Bem, eles não devem ter feito isso bem", certo? Como 
pai? 

Dr. Lincoln Blumell:  14:53  Não, não. Eu acho que são probabilidades. Você faz isso, e as 
probabilidades serão, espero que tenha um bom resultado. E, 
claro, na Escritura, certo, Lehi. Posso imaginar que Lehi era um 
pai muito bom. Ensinou seus filhos. E Néfi diz: "Eu tive bons 
pais. Eles me ensinaram". Não ressoava com alguns de seus 
filhos. Nunca desistiu. No final de sua vida, ele estava quieto. 
Bem, eu diria algo como sabedoria no Livro de Mórmon, certo? 
Segundo Néfi. Ele se senta e os aconselha no final, dá-lhes 
sabedoria sobre o que devem fazer. E assim eu penso que como 
pai, você nunca desiste. E você está tentando. Então aqui, está 
apenas tentando ensiná-los. 

Hank Smith:  15:25  Eu gosto disso. E podemos pensar em muitos pais que teríamos 
que colocar na categoria de fracasso se começássemos a dizer 
que o comportamento de seus filhos é a maneira de avaliar seu 
sucesso. Samuel, nós vimos este ano, Jacob, Israel nós vimos 
este ano. Você mencionou Lehi. Haveria Alma. Alma, a Anciã, 
estaria nesse grupo. Alma, a Mais Jovem, estaria nesse grupo. 

John Bytheway:  15:53  E então toda aquela geração em ascensão. Sim. 

Hank Smith:  15:56  Sim. Mosias. Rei Mosias. 
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John Bytheway:  15:57  Há uma história que ouvi, não tenho uma referência sobre ela, 
mas acho que foi o Presidente Harold B. Lee que alguém lhe 
disse: "Ei, os Joneses estão tendo problemas com seus filhos". E 
o Presidente Lee disse: "Sim. E o Pai Celestial está tendo 
problemas com alguns de seus". E assim, todos nós estamos 
com problemas. 

Hank Smith:  16:15  Essa é uma grande história, John. Mas eu acho, Lincoln, que 
você está certo. Treinar uma criança do jeito que ela deve ir é 
melhor do que não treinar uma criança - 

John Bytheway:  16:23  do que não. 

Hank Smith:  16:24  No caminho. 

John Bytheway:  16:25  E eu gosto do que Lincoln disse, é uma probabilidade. Este é um 
conselho sábio. 

Hank Smith:  16:28  Na verdade, eu tenho uma árvore do lado de fora que precisa 
ser estacada. E eu disse ao meu filho: "Se não conseguirmos 
estacar essa árvore agora mesmo, ela vai começar a crescer 
como o vento a sopra". E acho que vou transformá-la em uma 
lição agora, de Provérbios 22:6. Vou sair e dizer: "Vamos treinar 
esta árvore do jeito que ela deve ir enquanto está", o que você 
disse Lincoln? É porque neste momento ela é maleável. Mas se 
eu deixar essa árvore crescer... 

Dr. Lincoln Blumell:  16:52  Se endurece e endurece, então é muito mais difícil. 

Hank Smith:  16:55  Sim. Muito mais fácil de trabalhar com cimento molhado, certo, 
do que seco. 

Dr. Lincoln Blumell:  17:00  Interessante falar sobre isso. Porque quando penso em 
humildade, falamos muito de humildade, penso na palavra 
manso. Mansidão. Porque um dos significados é mansidão, sim, 
mansidão, humildade. Mas a raiz do significado de mansidão 
está na moda. E o que significa moda, significando que você 
pode de fato moldá-la. Você pode moldá-la. Isso é um sentido 
de mansidão. Ela pode ser moldada ainda. Se você for manso, 
você pode ser moldado. Você pode ser trabalhado com. Você 
não se quebra. 

Hank Smith:  17:24  Eu gosto disso. Só não queremos que nenhum pai ouve dizer: 
"Eu deveria ter feito melhor". Se pudéssemos até mesmo 
aplicar uma lição que já aprendemos com Lincoln hoje, que é o 
futuro. Confiança no Senhor. Ele é o salvador deles. Se você tem 
um filho que você sente que está fora do caminho, confie que o 
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Senhor é poderoso para salvar, e deixe-o direcionar seu 
caminho no que você deve fazer. Vá até o Senhor, pergunte-lhe. 
O que eu faço com esta criança? 

John Bytheway:  17:48  Sim. Lincoln criou Lehi e Sariah. E eu adoro que o Livro Mórmon 
comece com uma família que tem problemas. Não é perfeito. 
Eles lutam, e há altos e baixos. E eles estão no deserto e estão 
tendo mais filhos. E Leí tem que sentar-se com Jacó e dizer: 
"Você nunca viu Jerusalém". Vocês viram a rudeza de seus 
irmãos". E isso lhe dá uma chance perfeita de explicar a 
oposição em todas as coisas. 

John Bytheway:  18:14  E eu acho que foi o Presidente Boyd K. Packer quem deu esta 
palestra em 92, ele a chamou de nosso ambiente moral. E ele 
disse que julgar os pais pelo resultado de seus filhos só seria 
justo se vivêssemos em um ambiente perfeitamente moral. E 
isso agora não é possível. Ele se tornou um ambientalista moral 
nessa palestra. Foi uma palestra muito útil, de grande ajuda. 

John Bytheway:  18:38  E também, Hank, como mencionamos, seção 46. "Seremos 
julgados de acordo com suas misericórdias". O que diz o 
Senhor? "De acordo com as condições dos filhos dos homens, 
de acordo com suas misericórdias". Essa também me dá 
esperança. O Livro de Mórmon começa com uma família com 
todos os tipos de altos e baixos, e o Senhor vai servir às suas 
misericórdias, de acordo com as condições dos filhos dos 
homens. Portanto, segure-os para ter alguma esperança. 

Hank Smith:  19:01  E lembre-se de que o Senhor é poderoso para salvar. Isto não 
diria confiança no Senhor se você não pudesse confiar nele. 
Você pode confiar nEle. Não há nada que seu filho possa fazer 
que caia fora onde o Senhor diz: "Eu não previ isso". O Senhor, o 
grande Jeová. O que disse Jill Smith? Contemplou tudo isso e fez 
amplas provisões para a redenção de todas as pessoas. Lincoln, 
vamos continuar em 22. O que mais você quer ver? 

Dr. Lincoln Blumell:  19:27  Já cobrimos muitos destes. Bem, isso é engraçado. 13. "O 
homem preguiçoso", ou o preguiçoso, certo, "O homem diz, há 
um leão sem. Eu serei morto nas ruas". É como se você desse 
essas desculpas absurdas para não fazer nada. E é isso que eles 
fazem. O cachorro comeu minha lição de casa. Isto é o que o 
antigo, "cão comeu meu dever de casa". Eu não posso ir e fazer 
algo, porque pode haver um leão lá fora. Isso pode me matar. 

Hank Smith:  19:49  Há um leão lá fora. Eu posso morrer. Eu vou usar isso. 

Dr. Lincoln Blumell:  19:54  Eu pensei, tenho que jogar isto aqui. Aliviar um pouco o clima. 

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

Proverbs, Ecclesiastes Parte 2 followHIM Podcast Página 10



Hank Smith:  19:57  Isso é engraçado. Eu vou usar isso. Na próxima vez que me 
perguntarem, Sarah dirá: "Ei, leve o lixo para fora". E eu direi: 
"Ei, ei, ei, ei". Há um leão lá fora". 

John Bytheway:  20:07  Pode haver um leão lá fora. Eu não vou levar o lixo para fora. 

Hank Smith:  20:11  Eu serei morto nas ruas. Você está louco? Então este é o 
preguiçoso que vem com uma razão pela qual ele não pode 
trabalhar. Eu nunca tinha visto essa antes. 

Dr. Lincoln Blumell:  20:21  Eu amo isso. Pensei que seria cômico jogar fora. Mas o que é 
interessante, entrar no 17, e você realmente recebe um turno 
agora nos Provérbios. Assim diz: "Incline seu ouvido e ouça as 
palavras dos sábios". Acho que está dizendo, há realmente uma 
mudança autoral agora. Vamos ouvir a partir de agora as 
pessoas sábias. 

Dr. Lincoln Blumell:  20:40  E o que é interessante é que se você for ao fundo e for ao verso 
20, veja o que tem aqui. "Não escrevi para as coisas excelentes 
em conselhos e conhecimentos". Agora apenas uma nota sobre 
isto, diz coisas excelentes, mas uma leitura melhor que foi 
reconstruída agora a partir do hebraico não são coisas 
excelentes, mas na verdade algo a ponto de: "Não te escrevi 30 
coisas". É sheloshim. 

Dr. Lincoln Blumell:  21:07  Na verdade, no grego e no latim, fala de ser triplo. E assim a 
tradução para o grego e o latim já está chegando a isso. Parece 
ser amplamente reconhecido agora para o último século de 
quem são estes sábios. Quando se começa a passar por isto, há 
aqui vários paralelos e alguns muito próximos, disse antes, há 
este texto de sabedoria egípcia de um homem chamado 
Amenemope. 

Hank Smith:  21:30  Amenemope. 

Dr. Lincoln Blumell:  21:31  Sim, Amenemope. Viveu o melhor que podemos dizer durante o 
período Ramseed, por volta de 1300 a 1100. E foi encontrado 
um papiro, mas tinha em 30 capítulos, "Os Sábios Ditos de 
Amenemope a seu Filho". Literatura de Sabedoria. 

Hank Smith:  21:47  Uau. 

Dr. Lincoln Blumell:  21:48  E quando você começar a ler isso, você verá que parece ser que, 
à medida que eles redizem isso, eles trazem essa sabedoria e 
incluem isso aqui. São 30 dizeres. E isto entra através do 
capítulo 24. Por exemplo, você vai ao 22, "Não roubar os pobres 
porque ele é pobre, nem oprimir os aflitos no portão". E no 
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capítulo dois de Amenemope diz: "Cuidado para roubar os 
pobres e oprimir os aflitos". Há outros paralelos que as pessoas 
podem achar que há demasiada coincidência para que não seja 
um relacionamento. Aí. 

Dr. Lincoln Blumell:  22:20  Algumas pessoas podem estar incomodadas. "Oh, meu Deus. 
Por que os Provérbios estão confiando em alguma sabedoria 
egípcia?" Acho que eu diria, bem, os egípcios podem ser sábios, 
por todos os meios. E vejo isto como, para mim, aqui seria uma 
resposta para algum deste material é a seção 88:118. E veja o 
que ele diz aqui. Vou apenas pegar parte do verso. 

Dr. Lincoln Blumell:  22:39  "Buscai diligentemente e ensinai-vos palavras de sabedoria uns 
aos outros", certo? Sabedoria. "Sim, buscai dos melhores livros, 
palavras de sabedoria". Procurai aprender mesmo estudando 
também pela fé". E assim como vejo isto, acho que eles estão 
captando alguma sabedoria egípcia. Você já tem Salomão, 
certo, interação, certo, no início de Israel com o Egito. E assim 
eu acho que é interessante retomar, ei, há outra sabedoria lá 
fora. Há a citação sem citação, "os melhores livros do mundo 
antigo". 

Dr. Lincoln Blumell:  23:06  Bem, como israelitas, podemos nos basear e usar um pouco 
disso. Talvez adaptá-lo um pouco a isto. Se pensarmos em 
sabedoria. Pois é. Há bons livros lá fora. O que podemos usar 
que podemos entrar e nos ajudará a ser sábios. O Senhor 
realmente nos dá este mandamento. E é assim que eu vejo esta 
seção interessante onde eu acho que é bastante clara. Fala-se 
de alguma sabedoria egípcia, agora que vamos recorrer a ela, 
mas podemos adaptá-la. E há muitos bons benefícios com isso. 

Hank Smith:  23:28  Eu gosto muito disso. Eu adoro isto, Lincoln. Faz-me lembrar 
uma declaração da primeira presidência, em fevereiro de 1978. 
Para qualquer um que esteja um pouco nervoso de que o Livro 
de Provérbios está emprestado a este sábio egípcio, 
Amenemope, ouça isto. Citação: "Os grandes líderes religiosos 
do mundo, como Maomé, Confúcio e os reformadores, assim 
como filósofos, incluindo Sócrates, Platão e outros, receberam 
uma porção da luz de Deus. Verdades morais foram-lhes dadas 
por Deus para iluminar nações inteiras e trazer um nível mais 
elevado de compreensão aos indivíduos". 

Hank Smith:  24:03  E então esta declaração, não estou lendo tudo, mas esta peça lê 
como um artigo de fé. "Acreditamos que Deus deu e dará a 
todas as pessoas conhecimento suficiente para ajudá-las em seu 
caminho para a salvação eterna". Portanto, acho que isto está 
de acordo com o que você está falando aqui, Lincoln. 
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Dr. Lincoln Blumell:  24:21  Sim. Acho que há alguma sabedoria da época que poderia ser 
útil. Que os israelitas possam vir e usar. E assim eles estão 
consultando alguns dos melhores livros de seus próprios dias. 

Hank Smith:  24:30  Eu acho fantástico, Lincoln, que você tenha feito essa conexão 
com Provérbios 22. Ainda temos mais alguns capítulos a 
percorrer Lincoln, o que você quer cobrir? 

Dr. Lincoln Blumell:  24:39  Temos 31, acho eu. Então é esse, Venha me seguir, o último 
capítulo? 

John Bytheway:  24:42  Sim. É melhor fazermos isso. 

Dr. Lincoln Blumell:  24:44  Sim. Bem, 31, é um capítulo realmente fascinante. Portanto, 30 
e 31, capítulos interessantes, porque aqui está claro que há dois 
indivíduos sobre os quais não sabemos muito. Você tem as 
palavras de Agar em 30, mas nós vamos olhar para 31. Aqui 
estão as palavras do rei Lemuel. E isto é fascinante. 

Dr. Lincoln Blumell:  25:02  Quem é Lemuel? Alguns pensaram, o nome em hebraico 
significa para ou para Deus. Então, talvez seja algum tipo de 
cifra para Salomão. Eu não acho que seja provavelmente esse o 
caso. E fala aqui, diz, "a profecia que sua mãe lhe ensinou". E 
novamente, no verso um, temos esta palavra para profecia. É 
esta palavra aqui que está sendo usada, e é Massa. 

Dr. Lincoln Blumell:  25:27  E assim alguns tentam dizer que não foi uma profecia, na 
verdade mais como um oráculo ou pronunciamento. Então 
alguns dirão, bem, estas são as palavras, Rei Lemuel, o 
pronunciamento que sua mãe lhe ensinou. Portanto, ela 
ensinou algo sábio. Ou outra maneira de ler é, do rei Lemuel, e 
então você tem uma profecia, mas é o Massa como um lugar. 
Então seriam as palavras do rei Lemuel do Massa. 

Hank Smith:  25:47  Uau. 

Dr. Lincoln Blumell:  25:48  E Massa, se você voltar a Gênesis 25:14 ou 1 Crônicas 1:30, este 
é um descendente de Ismael. E assim é este território na Arábia. 
E assim alguns se perguntaram: isto é um rei? Alguns disseram, 
bem, talvez seja um rei na Arábia no oitavo, sétimo século a.C., 
o que também é interessante. E novamente, se essa é a melhor 
leitura aqui sobre isso. 

Dr. Lincoln Blumell:  26:10  É fascinante, a propósito, como uma nota de rodapé aqui, a 
palavra Lemuel só aparece no Antigo Testamento duas vezes, 
versículo um, versículo quatro. E assim, se você tem um rei na 
Arábia no século VIII ou VII a.C., e então temos um Lemuel 
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aparecendo no Livro de Mórmon, acho isso fascinante com Lehi 
e aquela referência onomástica lá. Mas o momento é propício. 
Portanto, se este é o caso, mas novamente, ninguém sabe ao 
certo quem é este Lemuel. 

Dr. Lincoln Blumell:  26:36  Eu provavelmente diria que a maioria está inclinada para, bem, 
é provavelmente um rei em algum lugar na Arábia, mas 
novamente tem conselhos sábios. Certo? Há os melhores livros. 
Tem algumas coisas boas que sua mãe lhe ensinou. E assim sua 
mãe agora o está ensinando, ok, quando você é um rei, isto é o 
que você deve fazer e não fazer. 

Dr. Lincoln Blumell:  26:54  E quando se chega ao versículo dois, "O que meu filho, o que o 
filho do meu ventre, e o que o filho dos meus votos", o hebreu 
lá é ma ou o que, mas eu acho que a força dele é melhor como, 
"Não, meu filho, não filho do meu ventre", como, N-O. "Não, 
filho dos meus votos". Dizendo não, não faça essas coisas. 

Hank Smith:  27:12  Certo. 

Dr. Lincoln Blumell:  27:13  E então ela dá força sobre o que não fazer. E diz, bem, como rei, 
bem, eis o que não quero que você faça. Bem, antes de mais 
nada, não dê toda sua força às mulheres. Podemos pensar aqui, 
certo, bem, Salomão, por exemplo. Por mais sábio que ele 
fosse, você leu em um Reis 11, concubinas e mulheres foram a 
sua queda. Então, a mãe dele diz, ok, não faça isso. Filho, eu 
acho que outro bom conselho, não se entregue à bebida. Acho 
que podemos pensar em muitos exemplos de realeza ou de reis 
que se envolvem demais na bebida. 

Dr. Lincoln Blumell:  27:45  Eu penso no Livro de Mórmon, certo? Rei Noé. Mosias 11. Isto é 
o que ele faz. Então ela está dizendo não, evite isto. Será uma 
verdadeira tentação para você nesta posição, mas não faça isso. 
Não faça isto. Não se envolva, gaste suas energias em todas 
essas coisas ou em bebidas. 

Dr. Lincoln Blumell:  28:01  Ela diz aqui alguns conselhos bastante interessantes sobre como 
dar aos mais pobres. Eles podem esquecer seus problemas. Mas 
não lhe tocam. Você precisa julgar. O que é, ok, há alguma 
sabedoria, certo? 2700 anos de idade. Oito e nove, mais uma 
vez, é-lhe dado poder. E julgue com justiça, especialmente 
sobre os pobres e necessitados. E assim, alguns conselhos 
realmente sábios de sua mãe. 

Hank Smith:  28:21  Alegar a causa dos pobres e necessitados. 
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Dr. Lincoln Blumell:  28:23  E esta é a responsabilidade como rei de ir e fazer isto. E assim 
você tem este conselho para começar aqui, e então você chega 
a 10. E é aqui que temos esta conversa sobre a mulher ideal. Eu 
acho que é a sabedoria, mas na verdade é uma mulher aqui. 
Como é a mulher de verdade? A mulher ideal? 

Dr. Lincoln Blumell:  28:43  Então, se você olhar para 10, "Quem pode encontrar uma 
mulher virtuosa, pois seu preço está muito acima dos rubis". E 
diz, virtuosa aqui, o que é interessante aqui. Se você for à 
palavra subjacente a isto, uma melhor interpretação aqui, eu 
diria, é "forte", ou, "capaz". Quem pode encontrar uma mulher 
forte ou capaz? Finalmente, obtemos a palavra virtude. Bem, os 
tradutores do Rei James estão aqui influenciados pelo latim, 
certo, vertus. Na verdade, significa forte no sentido original, 
indo do latim. 

Dr. Lincoln Blumell:  29:11  E assim se diz, quem pode encontrar uma mulher forte ou 
capaz. Na verdade, mesmo um significado aqui, um sentido de, 
uma mulher que é como um soldado. Isto é o que é. E vai 
começar agora a dizer-lhe o que é essa mulher. Ao passar pela 
mulher ideal, termina então com, bem, ela teme o Senhor. 
Como vimos em um sete. 

Dr. Lincoln Blumell:  29:29  Mas há algo ainda mais interessante aqui nesta seção, 
começando em 10, até 31. O que você tem aqui se você olhar 
para o hebraico, é que você tem um acróstico. E o que é um 
acróstico em hebraico, é onde cada verso começa com uma 
letra do alfabeto e vai em sucessão para todas as 22 letras, 
começando com alef e depois terminando no final com tav.  

Hank Smith:  29:58  Essa é a primeira letra do alfabeto hebraico e a última, Alef, Tav. 
Sim, Lincoln, basta apontar estas. Assim, o capítulo 10 começa 
com a letra ... 

Dr. Lincoln Blumell:  30:03  Assim, versículo 10, começa com a primeira letra do alfabeto 
hebraico. 

Hank Smith:  30:08  O que é? 

Dr. Lincoln Blumell:  30:11  Alef. Pense em - 

Hank Smith:  30:11  Como o alfa. 

Dr. Lincoln Blumell:  30:12  Sim, como o alfa em grego. E então cada verso sucessivo até o 
final começa com a letra seguinte. 

Hank Smith:  30:18  E são 22 no total. 
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Dr. Lincoln Blumell:  30:20  22 total. E assim vai passando. Você tem acrósticos em Salmos, 
por exemplo, onde eles vão fazer isso. E tipicamente é tentar 
dizer, esta coisa engloba tudo. Certo. Se você pensar no Novo 
Testamento, "Eu sou alfa e ômega, o início e o fim". Alfa o 
primeiro no grego, ômega é a última letra grega. Assim diz, esta 
mulher é tudo. Isto é tudo. 

Hank Smith:  30:42  Interessante. 

Dr. Lincoln Blumell:  30:43  Falamos, à direita, de machos alfa. Bem, aqui está nossa alef 
fêmea. Mas ela é ainda mais do que uma fêmea de alef. Ela é 
uma fêmea de alef. E por isso, é colocando esta ênfase aqui que 
este padrão que você não vê em inglês, não é mencionado aqui, 
mas não é acidental, isto está acontecendo. E por isso é 
realmente dito, isto é o máximo. Ela engloba tudo isso. 

John Bytheway:  31:03  Eu adoro isto. Este é um daqueles lugares onde há coisas que 
estão escondidas à vista de todos que você não vê se está em 
inglês, mas se você o visse em hebraico e soubesse o alfabeto 
hebraico, você veria isso. Então é como, A é para sua altruísmo. 
B é para a sua benevolência. C é para a sua caridade. D é para a 
sua delícia. E você não sabe disso porque não estamos lendo em 
hebraico, mas isso lhe permite saber que há mais aqui do que, 
vamos pensar em um monte de traços aleatórios. Foi algo que 
foi realmente trabalhado. 

Hank Smith:  31:34  Isso é fantástico. 

Dr. Lincoln Blumell:  31:35  Sim. Já mencionei anteriormente. Não há realmente muitos JSTs 
em Provérbios, mas é interessante. Ouça, o EJT não está aqui, 
mas o EJT que realmente é o mais significativo em todos os 
Provérbios está de volta em Provérbios 18:22, que diz: "Quem 
encontra uma esposa, encontra uma coisa boa e obtém o favor 
do Senhor". 

Dr. Lincoln Blumell:  31:53  E o JST na verdade diz, aqui muda, diz: "Quem assim encontra 
uma boa esposa, obteve o favor do Senhor". Na verdade, isto 
muda. E eu acho que aqui, quando você chega a este momento, 
você diz, aqui está a esposa ideal. Mulher idealizada, o que você 
está procurando. E, claro, ela terá o medo do Senhor e a 
sabedoria. Todas as coisas que ela faz em sua casa. E assim 
realmente dizendo, sim, o preço dela está muito acima dos 
rubis. 

John Bytheway:  32:16  Quero que você diga essa frase novamente. E é um poema 
acróstico, A-C-R-O-S-T-I-C. 
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Dr. Lincoln Blumell:  32:22  Sim. Acrostic. E o que você tem aqui, certo, neste acróstico, 
stichos em grego é uma linha e acro é o topo ou o começo de 
uma linha. Assim, cada começo de um verso começa com uma 
letra sucessiva e vai até o fim do alfabeto. E assim diz, há algo 
importante acontecendo aqui, mas é imputar isto, sim, eu acho 
que tudo. Esta mulher encapsula tudo, todas as letras do 
alfabeto. Ela é o tudo em tudo. 

Hank Smith:  32:45  Isto ainda estava indo para o Rei Lemuel, ou isto iniciou uma 
nova seção que não fazia parte do que sua mãe lhe havia dado? 

Dr. Lincoln Blumell:  32:53  Bem, isto parece aqui, certo, as palavras do rei Lemuel, 
simplesmente continua. Então, parece que ele está dizendo a 
pergunta, quem pode encontrar esta mulher? Quem pode 
encontrar esta mulher capaz? Bem, isto é como ela é. 

Hank Smith:  33:03  Isto é ótimo. 

Dr. Lincoln Blumell:  33:05  Você vai ver rapidamente, certo, o que ela faz? Bem, ela é 
industriosa. Suas luzes nunca se apagam. É claro, isto é 
idealizado. Verso 18. "Ela coloca suas mãos no fuso e no prato". 
Então, girando o fio, fazendo isto. E isso é interessante, porque 
você tem que encontrar epitáfios antigos, quando eles têm 
representações de mulheres, muitas vezes eles estarão 
segurando um fuso em um distaff. Porque isto é o que eles 
dirão para uma mulher que era muito respeitável. Se você está 
realmente treinada para isso, bem, então você é realmente a 
mulher ideal que pode administrar seus oikos em grego, sua 
casa, bem. E ela estende suas mãos para os pobres. Ela dá para 
os necessitados. 21:20, "Ela veste sua família com roupas", 
certo? Eles são escarlate e roxo. Bem, estas são na verdade 
cores reais. 

John Bytheway:  33:45  E seu marido é o presidente do quórum do ancião no versículo 
23. 

Dr. Lincoln Blumell:  33:48  Aí vamos nós. E seu marido é conhecido até os portões. Ele está 
sentado ali conversando. Ela tem força e diz honra ou 
esplendor. E quando ela fala, o que ela tem? Bem, lá está ela. 
Ela tem sabedoria. 26. Ela tem isso. 

Dr. Lincoln Blumell:  34:00  E assim eu acho que no Livro dos Provérbios, ele fala sobre o 
jovem, o jovem, os jovens. Bem, as mulheres estão aqui, mas é 
muito claro. Nota, a sabedoria é para a mulher como é para o 
homem. Ela pode ser adquirida por ambos. 

Hank Smith:  34:11  Isso é fantástico. John, o que você ia acrescentar? 
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John Bytheway:  34:14  Também acho que se você não tiver cuidado, pode ler isto como 
uma mulher e dizer: "Oh meu Deus, não posso estar à altura 
disto". E isso também não é o que queremos que aconteça. É 
apenas uma lista maravilhosa de traços desejáveis. Nenhum de 
nós vai estar à altura da lista, mas estes são alguns grandes 
ideais. Acontece que eles estão apenas na ordem do alfabeto 
hebraico. 

Hank Smith:  34:36  Este é o Presidente Uchtdorf em uma palestra "In Praise of 
Those Who Save" (Em Louvor dos que Salvam). Ele diz: "E agora, 
apenas uma palavra para aqueles de nossos irmãos solteiros 
que seguiram a decepção de que primeiro têm que encontrar a 
mulher perfeita antes de poderem entrar em um cortejo ou 
casamento sério. Meus amados irmãos, posso lembrá-los, se 
houvesse uma mulher perfeita, vocês realmente acham que ela 
estaria assim tão interessada em vocês? No plano de felicidade 
de Deus, não estamos procurando tanto alguém perfeito, mas 
uma pessoa com quem, durante toda uma vida, possamos unir 
esforços para criar um relacionamento amoroso, duradouro e 
mais perfeito. Esse é o objetivo". Então John, isso foi apenas um 
lembrete engraçado do que disse o Presidente Uchtdorf. 

John Bytheway:  35:18  E agora vamos ao livro de Eclesiastes. E eu sempre me perguntei 
o que isso significa, porque falamos de líderes eclesiásticos e 
coisas assim. O que a palavra significa antes de saltarmos para 
dentro dela? Ela diz Eclesiastes, ou, o pregador do antigo 
Testamento. 

Dr. Lincoln Blumell:  35:36  Bem, essa é uma boa pergunta. E quando você recebe esta 
palavra Eclesiastes, o que estamos recebendo aqui é o título da 
tradução grega da obra hebraica, onde eles levam esta palavra 
em hebraico kohelet, que é traduzida como pregador, e o grego 
aparece e diz, bem, este é um Eclesiastes, que é basicamente, 
"aquele que monta". 

Dr. Lincoln Blumell:  35:58  E se você pensar em eclesia, nossa igreja. Bem, em grego, a 
palavra eclesia, pode significar igreja, mas mesmo antes dos 
cristãos começarem a chamar coisas de igrejas, uma eclesia é 
apenas uma assembléia. E assim o que é um Ecclesiastes é 
alguém que monta coisas. E assim parece ser aqui, é alguém 
que está montando material junto. Falamos de Provérbios, ele é 
montado em conjunto. E agora isto também é montado em 
conjunto. Porque não é diferente de Provérbios, este trabalho 
não é linear de várias maneiras. Ele ebbs e flui, e os tópicos são 
tratados em um sentido, depois parados, e depois retomados 
alguns capítulos mais tarde. 
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Dr. Lincoln Blumell:  36:33  E é aqui que você recebe esta palavra Eclesiastes, alguém que 
convoca uma assembléia ou, neste caso, está montando 
material. Portanto, caberia com um pregador, mas algo 
parecido com um montador. Aquele que vai e traz todo esse 
trabalho junto. 

Dr. Lincoln Blumell:  36:48  E não muito diferente de Provérbios, haverá alguns aforismos, 
mas há alguns mais sustentados, certamente seções aqui no 
multiverso. Mas se aproximará da sabedoria e de uma vida um 
pouco diferente. Enquanto Provérbios é sobre probabilidades 
de, o que você faz isso, o bem vai acontecer. Isto dirá que, bem, 
você pode fazer o que é melhor. E não há garantias. Ou não são 
quase tantas garantias, ou a probabilidade, na verdade, não é 
tão alta. 

Hank Smith:  37:13  Portanto, a vida é mais complexa do que você pensa. 

Dr. Lincoln Blumell:  37:15  Sim. É interessante sobre este texto, porque sabemos que os 
rabinos estavam debatendo sua canonicidade. Isto é realmente 
uma escritura? Porque eu o li e disse, isto realmente se encaixa 
na Escritura? E já está lá dentro. Mas porque a maneira como lê, 
ainda assim, alguns tradicionalmente se perguntavam isso 
mesmo. Hoje, na verdade, ela é lida no judaísmo. Eles vão lê-lo 
durante a Festa dos Tabernáculos. 

Hank Smith:  37:38  Qual é a mensagem geral do livro, Lincoln? 

Dr. Lincoln Blumell:  37:40  A frase que mais aparecerá, como você vê, versículo dois, 
"vaidade das vaidades". A algumas outras traduções. A palavra 
aqui em hebraico é esta palavra, hevel, que significa fôlego. E 
assim é literalmente sopro de respirações. Mas o que você quer 
dizer, eu diria, é algo como se fosse efêmero. 

Dr. Lincoln Blumell:  38:01  Se eu fosse dizer, qual é o motivo principal deste livro? O que 
acontece? E há esta frase, "sob o sol", ou seja, imortalidade, e 
sob o sol aparece cerca de 30 vezes é, é efêmero. Não vai durar. 
Acho que o autor está ciente disso e diz que fez todas essas 
coisas, e elas não vão durar. E por isso, o que eu gostaria de 
considerar este livro de uma forma positiva, especialmente à luz 
do epílogo, é manter sua confiança no Senhor. 

Hank Smith:  38:26  Ele não é. 

Dr. Lincoln Blumell:  38:27  Ele não está. Ele é permanente. Ele não é fugaz, mas esta vida é 
efêmera. Você vai notar várias vezes, por exemplo, em 1:14, 
falar sobre o vexame do espírito. É assim que se faz a 
renderização da KJV. Outros a tornam como, esta palavra 
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espírito em hebraico é ruach, que também pode ser vento ou 
fôlego ou ar. E assim, muitas vezes, na verdade, renderizada, 
pois, tudo é vaidade. E eles vão dizer, isto é basicamente 
perseguir o vento, certo? Você não vai conseguir. É transitório. 

Hank Smith:  38:55  Assim, o livro começa com um livro fugaz, fugaz. Tudo é 
efêmero. Por que até mesmo tentar? 

Dr. Lincoln Blumell:  39:04  As coisas são efêmeras. Portanto, falaremos no capítulo dois, 
aproveite as coisas que você puder enquanto estiver aqui. 
Porque você não sabe como o fim pode chegar. De certa forma 
dirá que os propósitos de Deus são inescrutáveis, o que significa 
que não podemos, em última análise, descobrir por que 
algumas coisas acontecem, por que elas não acontecem. 
Portanto, aproveite seu tempo enquanto você estiver aqui. 

Dr. Lincoln Blumell:  39:24  Mas eu não levaria isto à forma de hedonismo. Vamos apenas 
comer, beber e ser alegres. Amanhã, morreremos. Você entra 
no Livro de Mórmon: "Aproveite seu tempo aqui porque você 
não sabe o que o amanhã nos reserva". Será curto". E eu acho 
que com o epílogo, ele o enquadra então, bem, no final das 
contas apenas confie em Deus. Mesmo que as coisas não 
funcionem aqui, mantenha sua confiança em Deus. Amarre isso 
de volta a Provérbios. 

Hank Smith:  39:45  Assim é o capítulo um basicamente, a vida passa, dia após dia 
passa, que lucro tem um homem de todo o seu trabalho, que 
ele leva sob o sol. É tudo fugaz. Eu acho que os seres humanos 
já sentiram isto antes. Por que eu estou neste planeta? Então, o 
que vem a seguir, Lincoln? Depois do primeiro capítulo é que a 
vida é fugaz. 

Dr. Lincoln Blumell:  40:04  Acho que 3:11, é só ao entardecer. O mar nunca fica cheio. Os 
rios derramam nisso. E por isso, acho que é difícil de discernir. 
Gostamos de uma coisa linear orientada para o objetivo, certo? 
Voltando novamente ao Deuteronômio 11, você será 
abençoado se fizer isso, você será amaldiçoado se fizer isso. 

Dr. Lincoln Blumell:  40:19  E eu acho que está dizendo que às vezes você olha para as 
coisas e não está totalmente claro por que é assim. E, de nossa 
perspectiva, talvez não consigamos ver nenhum padrão nele. Ao 
descer ao 11. Eu acho que é interessante. "Não há lembrança de 
coisas passadas. Nem haverá lembrança de coisas que virão 
com as que virão depois". O que você faz é fugaz. 

Hank Smith:  40:42  Todos esquecem. Está esquecido. 
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Dr. Lincoln Blumell:  40:44  E é por isso que eu gosto, nós falamos sobre você que não se 
lembra das coisas. Ou manter registros. 

Hank Smith:  40:48  Então ele está percebendo que uma vez que alguém morre, ele 
é esquecido. 

Dr. Lincoln Blumell:  40:52  Eles acabam sendo esquecidos. Este vazio, esta vaidade ou 
futilidade. E assim retomando isso. E então você recebe uma 
seção autobiográfica do início dos 12 aos 18 anos. "Eu, o 
pregador, fui rei sobre Israel em Jerusalém". Agora, isso é 
interessante. Não se chama realmente Salomão. Ele diz no 
passado: "Eu era o rei". E assim se pergunta, a tradição coloca 
isto a Salomão, mas quem? 

Dr. Lincoln Blumell:  41:14  Ele diz, olha, eu fui e procurei sabedoria em todos os tipos de 
maneiras. Ele vai, ele busca sabedoria quando era o rei. E ele 
falou sobre, bem, é como um espírito irritante. Portanto, foi 
como perseguir o vento. Eu nunca consegui agarrá-lo. E você 
chega aos 17 anos. Ele disse: "Eu dei meu coração para 
conhecer a sabedoria e para conhecer a loucura", aqui eu acho 
que poderíamos dizer, até mesmo a folia pode ser uma boa 
tradução aqui, "e a loucura". Percebo que isto também é um 
vexame", ou como perseguir o vento, "pois em muita sabedoria 
há muita tristeza". E aquele que aumenta o conhecimento, 
aumenta a tristeza". 

Dr. Lincoln Blumell:  41:51  O que eu acho que é, mais uma vez, um conceito interessante. 
Vai ser preciso algum trabalho para obter sabedoria, mas 
também vai ser preciso luto neste processo. A sabedoria, é 
difícil de ser conquistada, mas basta pensar nesta mortalidade. 
Pense em Deus diz, sim, vá para a Terra, tenha esta experiência 
mortal. Você vai aprender muito, obter muita sabedoria. Mas 
sim, vai ser muita tristeza. Vai ser difícil. Você vai ter alegria. 
Você vai ter muita alegria, mas vai ser um processo difícil. E 
acho que ele está dizendo isso de certa forma, na vida você vai 
crescer, mas vai ser difícil. Mais sabedoria não é só uma coisa 
maravilhosa. Virá com dor e sofrimento e a um custo. 

Hank Smith:  42:23  Interessante. Ele está dizendo que a sabedoria vem com o pesar 
nessa dor que eu me tornei sábio? 

Dr. Lincoln Blumell:  42:31  Sim. Ao pensar nesta dor ou tristeza, pense em Moisés 5:11, 
certo? Com Eve. Onde diz "Eve, sua esposa, ouviu todas estas 
coisas e ficou feliz dizendo: 'Se não fosse por nossa 
transgressão, nunca deveríamos ter tido semente'. E deveria 
haver conhecido o bem e o mal". E a alegria de nossa redenção, 
a vida eterna, que Deus dá a todos os obedientes". Sim. Eu acho 
que a aquisição tem um custo. 
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Hank Smith:  42:53  É semelhante a Hebreus cinco. "Embora fosse um filho, ele 
aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu". Assim, a dor e 
a sabedoria se unem. Eu não gosto disso. 

John Bytheway:  43:07  Portanto, eu gosto de sua referência 2 Nephi 2, Lincoln, porque 
há oposição em todas as coisas, mas faz parte do processo de 
aprendizagem. E assim temos o: "Adão caiu para que os homens 
possam ser, os homens são para que possam ter alegria". E 
adoramos esse versículo, mas há também Moisés 6:48 dias, 
onde diz: "E ele lhes disse porque aquele Adão caiu, nós 
somos". E pela sua queda veio a miséria. E ele lhes disse, porque 
aquele Adão caiu, nós somos. E pela sua queda, veio a morte. E 
nós somos feitos participantes da miséria e do infortúnio". 
Portanto, há dias de alegria, de miséria e de desgraça. E isso é o 
aprendizado. Esse é o laboratório da oposição e todas as coisas, 
certo? 

Hank Smith:  43:45  Muita sabedoria vem com muita tristeza. Posso ver porque há 
aqui uma atitude um pouco pessimista. 

Dr. Lincoln Blumell:  43:56  Para ter realmente sabedoria e saber, você experimenta ambos. 

John Bytheway:  43:59  Esse é um ponto muito bom para ser mencionado. Temos uma 
vida de total facilidade e conforto. Parece atraente, mas 
podemos não aprender muito. Isso não nos esticaria muito a 
alma. 

Hank Smith:  44:10  Sim. 

John Bytheway:  44:11  Lembro-me, acho que foi o irmão Truman Madsen que disse, 
quando se chega a amar alguém de verdade, você dobrou sua 
capacidade de dor. E eu pensei, bem, isso é estranho. Mas o 
que ele quis dizer foi, então você sofre as alegrias deles. Quer 
dizer, você experimenta suas alegrias com eles, mas você 
também pode experimentar sua tristeza quando eles estão 
tristes. E todos os pais sabem disso. 

John Bytheway:  44:30  Minha família estava assistindo a um vídeo na outra noite, um 
vídeo da igreja chamado "One on One". Era sobre um irmão 
chamado Troy Russell que perdeu seu filho. Realmente um 
infeliz acidente. E como ele estava apenas suplicando ao 
Senhor, uma noite, para tirar toda essa dor. E ele obteve esta 
resposta realmente profunda. 

John Bytheway:  44:51  O Senhor disse: "Eu poderia tirar a dor, mas também teria que 
tirar os nove anos que você desfrutou com seu filho". Ou você 
pode ter os nove anos que teve com seu filho, mas você 
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também terá a dor". E ele fez o comentário, este irmão, de que 
preferiria manter tudo isso, o que foi simplesmente incrível de 
se ver. 

John Bytheway:  45:13  Realmente uma dessas coisas realmente super sóbrias, mas 
como é maravilhoso ter uma perspectiva eterna de tudo isso. E 
acho que é sobre isso que estamos falando hoje nestes livros. 

Hank Smith:  45:25  Sim. Eclesiastes um, "Pois em muita sabedoria há muita 
tristeza". Não posso dizer que gosto desse Lincoln. Não posso 
dizer que acho esse um ótimo caminho a seguir. 

John Bytheway:  45:37  Esse é meu verso favorito. 

Hank Smith:  45:39  Sim, cara. 

John Bytheway:  45:40  Sim. 

Hank Smith:  45:41  Lincoln, este tem sido um dia fantástico, passando por estes 
dois livros. Penso que nossos ouvintes estariam interessados em 
sua jornada de educação. Formado em Oxford, todos estes 
diferentes graus, e sendo um santo fiel dos últimos dias. Como 
tem sido essa jornada para você? 

Dr. Lincoln Blumell:  45:56  Tem tido altos e baixos. Eu acho que permanecer no caminho e 
olhar para frente, confiando no Senhor. Para mim, eu amarro 
um pouco de Eclesiastes. Ter alegria com o que você está 
fazendo. Olho para os dois últimos capítulos do agarrar o dia. 
Carpe diem, certo? Vivendo o dia, encontrando alegria nisso, 
acho que para mim foi assim que eu fiz isso. 

Dr. Lincoln Blumell:  46:18  E o que é mais significativo, especialmente à luz do que temos 
falado. Certamente em Eclesiastes com coisas que são 
efêmeras. Um acontecimento realmente marcante em minha 
vida aconteceu quando eu era um jovem quando estava no 
colegial. Pratiquei muitos esportes, joguei beisebol. Joguei em 
uma equipe de representantes e cheguei ao torneio que foi 
basicamente o campeonato nacional. 

Dr. Lincoln Blumell:  46:39  Em nosso primeiro jogo, eu era um jogador de campo central. 
Nós estávamos jogando. Mais ou menos na segunda entrada, 
houve um atraso de chuva. Havia alguma chuva. Todos nós 
corremos de volta para o pântano. A chuva acabou, à direita, 
correu de volta para o campo. E eu estava aquecendo com o 
jardineiro esquerdo, jogando uma bola de beisebol. E, do nada, 
havia apenas uma grande rachadura. E eu estava de volta, e eu 
estava de costas. E eu fiquei tipo, o que acabou de acontecer? 
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Dr. Lincoln Blumell:  46:59  E olhei para o lado e a pessoa com quem eu estava brincando 
de pegar, que era um bom amigo meu, tinha sido atingida por 
um raio e na verdade foi morta instantaneamente quando foi 
atingida por um raio. E lembro-me de ver um pandemônio total 
irromper no campo. Eu vi este pobre jovem, seu pai sair em 
campo estava totalmente perturbado. E as pessoas tentando 
ajudar. Esperando a chegada de uma ambulância. Os minutos 
pareciam horas. 

Dr. Lincoln Blumell:  47:22  E após todo esse evento, você é um veterano no colegial, você 
se sente imortal. Você se sente, bem, que a vida nunca vai 
acabar. E voltando ao Eclesiastes, a vida é transitória. Essa é a 
única coisa que eu acho que aprendi em tenra idade, onde eu 
pensava, bem, eu sou imortal. Não, a vida terá um fim, e talvez 
seja mais cedo do que você pensa. E em algumas circunstâncias 
realmente bizarras. 

Dr. Lincoln Blumell:  47:44  E saindo de toda essa circunstância, o que mais me confortou, 
se a única coisa que mais me apeguei a isso me ajudou foi o 
Evangelho. É permanente. Não é transitório. Vai estar lá em 
tempos muito, muito difíceis. E esse foi um momento realmente 
decisivo em minha vida. E, claro, depois daquele evento, foi 
como, bem, qual foi a coisa mais importante que pude fazer? 
Bem, eu preciso ir para servir uma missão. Porque eu vi como 
isso me ajudou e como amigos da equipe que não tinham um 
sistema de crenças realmente, realmente lutaram. 

Dr. Lincoln Blumell:  48:14  E eu também lutei. Não se pode passar por isso e não lutar um 
pouco. Mas para mim isso me fez pensar como era importante 
o Evangelho e a permanência do mesmo. Portanto, esse foi um 
momento decisivo em minha vida, não sabemos quando o fim 
está chegando, mas deixe-me aproveitar ao máximo o que eu 
tenho enquanto estou aqui. 

Dr. Lincoln Blumell:  48:31  Nesse momento, em suas tristezas, sua luta é conhecer 
realmente a Deus. E assim para mim, enquanto alguns podem 
ser desafiados com coisas que lêem ou ouvem, para mim isso 
não tem tido o mesmo efeito sobre mim. Onde eu tenho 
perguntas, mas meu testemunho só cresceu. E sim, como ele 
continua a crescer, sim, você pode ter perguntas. Eu tento 
responder a elas. Mas tenha realmente uma fé permanente no 
Evangelho. Isto é permanente. É algo em que eu posso 
realmente confiar. 

Dr. Lincoln Blumell:  48:58  Eu posso confiar no Senhor. Eu realmente, realmente posso. 
Não importa o que venha, eu posso passar por isso. E assim, 
para mim, isso define minha vida e me ajuda com o que fiz. E 
realmente minha bolsa de estudos e enquanto tento ser 
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discípulo de Cristo. E assim, quando os desafios vierem, eu vou, 
não, vou me manter firme e firme. 

Dr. Lincoln Blumell:  49:16  E, de fato, se tivermos tempo, vou apenas compartilhar uma 
outra breve história. Nos últimos dois anos, na verdade, acho 
que todo mundo fez, certo, os últimos dois anos com a COVID 
tiveram momentos realmente difíceis. E pessoalmente, alguns 
grandes desafios reais. E eu me lembro novamente onde, 
apenas sabendo que o Senhor estava lá para mim. 

Dr. Lincoln Blumell:  49:31  Levei minhas filhas para fora. Estávamos voltando para a 
península olímpica em julho passado. E saindo de carro e 
passando por um momento difícil. Mais uma vez, vales na vida. 
Há colinas, há picos. Tempo difícil. Acabei de encostar o carro 
nesta parada de descanso no meio do nada no Oregon. Não 
precisei usar a casa de banho. 

Dr. Lincoln Blumell:  49:49  Eu acabei de dizer: "Meninas, preciso fazer uma pausa". Estava 
se sentindo sobrecarregado. Eu disse: "Meninas, vamos pegar 
alguns doces nas máquinas de venda automática. Vou só sentar-
me ali em cima das mesas de piquenique, coisas assim. Lembro-
me de caminhar até as mesas de piquenique dizendo: "Deus, eu 
preciso de ajuda. Eu realmente, realmente preciso de alguma 
ajuda". 

Dr. Lincoln Blumell:  50:04  E lembro-me apenas de dizer: "Eu realmente preciso de sua 
ajuda". E lembro-me de chegar lá e sentar-me à mesa de 
piquenique, e eis que, no meio do nada, alguém deixou uma 
cópia do Livro de Mórmon. Alguns missionários o deixaram lá. E 
eu disse: "Está bem, Deus, eu recebi a mensagem". E eu pensei: 
"Isto não pode ser uma coincidência. No meio do nada, eu parei 
e saí e eis que há um Livro de Mórmon. 

Dr. Lincoln Blumell:  50:23  É claro que eu tomei. Eu o tenho. E eu realmente aprecio isso. E 
assim para mim, só de saber que mesmo em coisas realmente 
difíceis você pode confiar em Deus. Portanto, voltando atrás, 
você pode realmente confiar. Guarde os mandamentos. Você 
não sabe para onde sua viagem vai, às vezes. Olhe para frente. 
No entanto, você avança com fé. Tive estas experiências onde 
sei que Deus está ali me observando e me ajudando. E para mim 
isso realmente supera qualquer outra coisa. 

Hank Smith:  50:46  Excelente. Uau. Ambas essas experiências. Essas são. Muito 
obrigado, Dr. Blumell, Lincoln. Este foi um dia maravilhoso 
estudando estes dois livros com você. John, já o disse antes, 
mas não sei como conseguimos este trabalho. É um bom 
trabalho. 
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John Bytheway:  51:03  Eu sei. É apenas uma grande, essas últimas histórias. Algumas 
coisas são permanentes, outras são transitórias. E para ter 
aquele livro lá, esta é a sua resposta. Isso é lindo. 

Hank Smith:  51:14  Bonito. 

John Bytheway:  51:15  Obrigado. 

Hank Smith:  51:16  Queremos agradecer ao Dr. Lincoln Blummel por estar conosco 
hoje. Queremos agradecer a todos vocês por se juntarem a nós. 
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. Estaremos de volta com outro episódio do 
FollowHIM. 
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Hank Smith:  00:05  Olá a todos. Bem-vindos a mais uma edição dos seguintesHIM 
Favoritos. Vocês conhecem o acordo; John e eu respondemos a 
uma certa pergunta da lição desta semana. 

Hank Smith:  00:15  Bem, é um pouco diferente esta semana, porque vamos estar 
no Livro dos Provérbios. Então, em vez de fazermos uma 
pergunta, vamos apenas dizer, quais são os nossos provérbios 
favoritos de Hank Smith? 

Hank Smith:  00:28  O Livro de Provérbios é composto de pequenos ditados. É como 
o antigo Instagram do mundo antigo, onde você pode tipo rolar 
e apenas obter pequenas citações que você gosta e pode 
colocar em seu espelho. 

Hank Smith:  00:39  Então John, fale-me sobre o Livro de Provérbios. O que salta em 
cima de você? 

John Bytheway:  00:44  Eles são como ímãs de geladeira, pequenas citações. 

John Bytheway:  00:47  Acho que provavelmente deveríamos começar com o tema da 
juventude para este ano, certo? Provérbios 3:5. "Confia no 
Senhor com todo o teu coração e não te inclines para o teu 
próprio entendimento". Reconhece-o em todos os teus 
caminhos e ele dirigirá teus caminhos". 

John Bytheway:  01:01  Assim, são Provérbios três, cinco e seis. 

Hank Smith:  01:04  Absolutamente. "Confiai no Senhor com todo o vosso coração". 
Não te inclines à tua própria compreensão". 

Hank Smith:  01:10  Este aqui é um pouco interessante. É Provérbios 6:27. Diz: 
"Pode um homem pegar fogo em seu seio e suas roupas não 
serem queimadas?". 

Hank Smith:  01:20  É uma pergunta meio engraçada. Você pode pegar fogo e 
segurá-lo e não se queimar? 
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John Bytheway:  01:26  Provavelmente deveríamos acrescentar, por favor, não tente 
isto em casa. 

Hank Smith:  01:28  Sim, por favor, não faça isso. Por favor, não faça isto em casa. 

Hank Smith:  01:31  A sabedoria nisto é que quando você está lidando com coisas 
muito importantes como a sexualidade humana, você tem que 
ser cuidadoso. Se você não for cuidadoso, você vai se queimar. 
E você não quer pegar fogo, não quer pegá-lo e dizer: "Oh uau. 
Isto realmente dói". É inteligente ser sábio em coisas como 
essa. 

Hank Smith:  01:49  Muito bem, John, de volta para você. Você consegue encontrar 
outro? 

John Bytheway:  01:52  Sim. Provérbios 4:7. "A sabedoria é a coisa principal. Portanto, 
obtenha sabedoria. E, com toda a tua sabedoria, adquire 
compreensão". 

Hank Smith:  02:03  "Em todas as suas ... " 

John Bytheway:  02:03  "Com todas as tuas ... " O que quer que isso signifique. Com 
tudo o que você tem. 

Hank Smith:  02:07  Sim. Se você estiver recebendo muita coisa, certifique-se de que 
está sendo compreendido. 

Hank Smith:  02:11  Que tal Provérbios 14, versículo 4? Veja se você pode seguir 
este aqui, John. "Onde não há bois, o berço está limpo". 

Hank Smith:  02:19  Eu amo este aqui. "Onde não há bois, o berço está limpo". 

Hank Smith:  02:23  Agora, esta é apenas a primeira metade. E o que significa é que, 
se você não quiser limpar o esterco dos bois, não tenha nenhum 
boi. "Onde não há bois, o berço", ou o estábulo", está limpo. Se 
você não quer estrume de bois, não tenha bois. 

Hank Smith:  02:38  Mas depois termina com: "Mas muito aumento é pela força do 
boi". 

Hank Smith:  02:44  Portanto, é um dar e receber. 

Hank Smith:  02:47  Eu gosto disto porque não existe boi sem esterco. Se você vai 
ter um boi, você vai ter que lidar tanto com os prós quanto com 
os contras. Você vai ter que lidar com os prós, que é a força do 
boi, mas também com os contras; limpeza depois do boi. 
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Hank Smith:  03:03  Eu já usei isto em casamento muitas vezes. Se você não quer ter 
problemas no casamento, não se case, mas há muitas bênçãos 
de estar casado. Se você não quer ter problemas de filhos, não 
tenha filhos, mas há muitas bênçãos que vêm de ter filhos. 

Hank Smith:  03:17  Apenas um dos meus favoritos. "Onde não há bois, o berço está 
limpo, mas muito aumento vem pela força do boi". 

Hank Smith:  03:25  De volta para você. 

John Bytheway:  03:26  Oh, isso é ótimo. E eu já ouvi dizer que você usa isso. Estou tão 
feliz que você tenha usado. 

John Bytheway:  03:29  Provérbios 15:13. "Um coração alegre faz um rosto alegre, mas 
pela tristeza do coração, o espírito é quebrantado". Pular para o 
verso 15. "Todos os dias dos aflitos são maus, mas aquele que 
tem um coração alegre tem um banquete contínuo". 

John Bytheway:  03:46  E depois o verso 17. "Melhor é um jantar de ervas onde o amor 
é do que um boi emperrado e o ódio com ele". 

Hank Smith:  03:55  Eu prefiro ... 

John Bytheway:  03:57  Como você gostaria de seu boi emperrado? Eu terei o meu bem 
médio. E você tem um pouco de molho A1 com isso? 

Hank Smith:  04:01  Prefiro comer uma salada com meus amigos do que um belo e 
grande bife com alguém de quem não gosto. 

John Bytheway:  04:08  E o Chris de Ruth com meus inimigos, certo? 

Hank Smith:  04:10  Isso é fantástico. 

Hank Smith:  04:11  Encontrei também um coração alegre. Provérbios 17:22. "Um 
coração alegre faz bem como um remédio, mas um espírito 
partido seca os ossos". 

Hank Smith:  04:20  Esse me faz lembrar o Presidente Hinckley. Lembre-se que ele 
sempre dizia: "Coloque um sorriso em seu rosto". Quando as 
coisas parecerem sombrias, ponha um sorriso em seu rosto. As 
coisas vão dar certo". 

Hank Smith:  04:30  E um pouco mais adiante, nesse mesmo capítulo ... Este, só não 
sei se o vivo tão bem quanto deveria. Verso 28, Provérbio 17. 
"Mesmo um tolo quando segura sua peça é considerado sábio". 
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Hank Smith:  04:43  Portanto, se você não for tão inteligente, não abra sua boca e as 
pessoas não saberão que você não é tão inteligente. Mas o 
problema é que eu continuo abrindo minha boca. 

John Bytheway:  04:55  Oh, meu pai costumava dizer algo. Acho que é um provérbio, 
não bíblico, mas: "É melhor deixar as pessoas pensarem que 
você é um tolo do que abrir a boca e tirar toda dúvida de que 
você é um tolo". 

John Bytheway:  05:07  Ao longo da página ... Este é para os novos avós; Provérbio 16:6. 
E para os avós antigos. "Os filhos dos filhos são a coroa dos 
velhos, e a glória dos filhos são seus pais". Portanto, os filhos de 
seus filhos, esses são chamados netos. Eu tenho um. 

Hank Smith:  05:24  Isso é fantástico. E eles são a coroa da vida. 

Hank Smith:  05:28  Pular todo o caminho até Provérbios 27:17. Pense sobre isso 
com seus amigos. "O ferro afia o ferro". Se você quer fazer uma 
espada de ferro ainda mais afiada, você usa ferro. Essas duas 
coisas podem afiar uma à outra. "Então um homem afia o 
semblante de seu amigo". 

Hank Smith:  05:47  Ooh, eu gosto dessa. Um bom amigo vai torná-lo mais afiado, 
vai prepará-lo para as batalhas espirituais. Você quer amigos 
como esse. Um amigo de ferro. 

John Bytheway:  05:58  Provérbios 27:6. "Fiéis são as feridas de um amigo, mas os 
beijos de um inimigo são enganosos". 

John Bytheway:  06:06  Oh, eu só acho que talvez haja algo sobre o salvador nisso. Ele 
foi ferido por nós, "As feridas de um amigo", para nós, "Mas os 
beijos de um inimigo são enganosos". Quem beijou Jesus para 
traí-lo, sabe? 

Hank Smith:  06:20  Hmm. Interessante. Sim, isso definitivamente pode ser um 
prenúncio para Jesus. 

John Bytheway:  06:24  Sim. 

Hank Smith:  06:24  Muito bem. Aqui está meu último. Provérbios 25:28. "Aquele 
que não tem domínio sobre seu próprio espírito", então o 
autocontrole, "é como uma cidade que está quebrada e sem 
muros". 

Hank Smith:  06:37  Uma cidade que está quebrada e sem muros está prestes a ser 
destruída. Está prestes a ser tomada por qualquer outro 
exército que esteja surgindo. Portanto, precisamos ter certeza 
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de que temos o máximo de autocontrole possível. Precisamos 
ter domínio sobre nosso próprio espírito. 

John Bytheway:  06:54  Um casal a mais. 

John Bytheway:  06:55  Provérbios 29:11. Voltando à mesma coisa de que você falou; 
"Um tolo fala tudo o que pensa, mas um homem sábio o 
mantém até depois". 

John Bytheway:  07:03  E depois o versículo 20: "Vê tens um homem que é precipitado 
em suas palavras. Há mais esperança de um tolo do que dele". 

John Bytheway:  07:11  Mas vamos terminar com uma nota positiva. 29, versículo 18. 
"Onde não há visão, o povo perece, mas aquele que cumpre a 
lei, feliz é ele". 

Hank Smith:  07:21  Ooh, eu adoro isso. Quando você disse: "Não há visão, o povo 
perece", eu penso no Presidente Nelson. Nós temos visão. Cara, 
nós temos alguém com visão? 

Hank Smith:  07:30  Vou lançar mais um que eu gosto. Esqueci este aqui. Provérbios 
15, verso um. "Uma resposta suave afasta a ira". Tente não ficar 
chateado, levante a voz e fique bravo. "Uma resposta suave 
afasta a ira". 

Hank Smith:  07:45  No verso 18, mesmo capítulo; "Um homem irado agita a 
contenda, mas aquele que é lento para a raiva apazigua a 
contenda", ou é um pacificador. 

Hank Smith:  07:56  Tanto para aprender no Livro de Provérbios. 

John Bytheway:  07:59  Aqui está outro, Hank. Eu tenho que jogar esta aqui. Provérbios 
13:20. "Aquele que anda com os sábios será sábio". Um 
companheiro de tolos será destruído". 

John Bytheway:  08:10  Ouvi alguém fazer o comentário mais interessante uma vez que 
se dois homens estiverem andando pela rua e se encontrarem, 
um adotará a velocidade do outro ou seus passos começarão a 
combinar. Um vai diminuir a velocidade, outro vai acelerar. E é 
só essa idéia de, tente ter boas associações porque elas o 
abençoarão. 

John Bytheway:  08:30  Portanto, sou abençoado por estar andando pela rua com você, 
Hank. Obrigado. 

Hank Smith:  08:34  Isso é fantástico. Ei, essa foi ótima para terminar. 
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Hank Smith:  08:37  Esperamos que você entre no Livro dos Provérbios esta semana 
e encontre alguns de seus favoritos. Tire o seu lápis vermelho e 
comece a destacar através dos provérbios. Você pode encontrar 
alguns que você lembrará para o resto de sua vida. 

Hank Smith:  08:49  Agora, queremos que você venha se juntar a nós em nosso 
podcast completo. É chamado followHIM. Você pode encontrá-
lo onde quer que você receba seus podcasts. Esta semana 
estamos entrevistando o Dr. Lincoln Blumell, que vai nos 
acompanhar através de Provérbios e Eclesiastes. Você vai 
adorar a sua opinião sobre tudo isso. 

Hank Smith:  09:04  E, é claro, junte-se a nós na próxima semana para mais um HIM 
Favoritos. 
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