
"Um Trabalho Maravilhoso e uma Maravilha" 

Mostrar Notas e Transcrições 

Descrição geral do podcast: 

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

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

Descrições do Episódio Podcast: 

Parte 1:  
Os avisos de Isaías sobre a Babilônia se aplicam a nós hoje? A Dra. Kerry Muhlestein explora a história 
aplicável de Israel, Judá e as profecias de Isaías para os israelitas. O Dr. Muhlestein examina quão 
misericordioso Deus é com todos os seus filhos. 

Parte 2: 

A Dra. Kerry Muhlestein volta e examina as vozes "do pó" que lembram a cada santo a redenção de Jesus 
Cristo através de convênios. 
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Códigos de tempo: 
 
Parte 1  
   

● 00:00 Parte 1-Dr. Kerry Muhlestein 
● 01:57 Introdução da Dra. Kerry Muhlestein 
● 04:05 Antecedentes a esta seção de Isaías 
● 08:07 Ser Consciente do Pacto 
● 09:00 Entendendo a história política de Israel 
● 10:56 Lembrete para ouvir o Episódio 29 com o Dr. Joshua Sears 
● 15:22 Isaías discute a Dispersão e o Encontro de Israel 
● 16:36 Isaías não está organizado cronologicamente 
● 19:07 As advertências de Isaías a Israel sobre má liderança 
● 21:34 O Deus misericordioso da Bíblia hebraica 
● 26:43 Babilônia e Satanás 
● 29:00 Satanás e Babilônia cairão 
● 31:25 Isaías 22 e a poesia de Isaías 
● 34:35 Revisão do que Hezekiah tem feito 
● 37:11 Túneis de Hezekiah  
● 41:08 Deus adverte Israel sobre desperdiçar tempo e dinheiro com coisas mundanas 
● 45:09 A necessidade de substituir um mau hábito por uma boa ação 
● 46:09 Rabshakeh e Eliakim 
● 49:00 Pregos de barro do pacto 
● 54:00 Lembrar o contexto original 
● 57:00 Isaías 24-27 são uma unidade coesiva 
● 1:02:41 Pistas para a linguagem do pacto 
● 1:06:02 O que nos separa de Deus 
● 1:09:17 Fim da Parte I-Dr. Kerry Muhlestein 

 
Parte 2 
 

● 00:00 Parte II- Dra. Kerry Muhlestein 
● 00:08 A destruindo Deus 
● 04:31 Os sofrimentos 
● 06:31 Uma carta de um ouvinte 
● 09:04 Isaías fala com o Reino do Norte 
● 12:35 Os israelitas estão ouvindo os falsos profetas 
● 18:32 O Presidente Nelson nos diz para darmos tempo para Cristo 
● 22:10 O antídoto para o vômito espiritual 
● 27:42 Assíria não conquista Jerusalém 
● 33:35 Vozes do pó  
● 35:56 Espíritos familiares 
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● 38:41 O mundo não pode satisfazer 
● 43:21 Alma rezou por seu filho para um "conhecimento da verdade". 
● 46:22 Charles Anthon 
● 50:23 O trabalho mais importante do mundo 
● 53:02 O Espírito aumenta nossas habilidades 
● 55:39 Não gostamos que os profetas nos digam nossos pecados 
● 59:46 Jesus tem padrões 
● 1:02:14 Dr. Kerry Muhlestein compartilha suas principais tomadas de Isaías 
● 1:14:22 Fim da Parte II-Dr. Kerry Muhlestein 
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Kerry recebeu seu B.S. da BYU em Psicologia com um menor hebreu. Como estudante de graduação, ele 
passou um tempo no Centro de Estudos do Oriente Próximo da BYU de Jerusalém no programa intensivo 
de hebraico. Ele recebeu um Mestrado em Estudos do Antigo Oriente Próximo da BYU e seu Ph.D. da 
UCLA em Egiptologia, onde em seu último ano foi nomeado o Estudante Graduado do Ano da UCLA. 
Ele lecionou cursos em hebraico e religião em tempo parcial na BYU e no centro de extensão UVSC, bem 
como em história na Cal Poly Pomona e UCLA. Ele também lecionou no seminário matinal e no 
Westwood (UCLA) Institute of Religion. Seu primeiro compromisso em tempo integral foi uma posição 
conjunta em Religião e História na BYU-Hawaii. Ele é o diretor do Projeto de Escavação da BYU Egypt. 
Ele foi selecionado pela Princeton Review em 2012 como um dos 300 melhores professores da nação (os 
melhores .02% dos considerados). Ele também foi um Visiting Fellow na Universidade de Oxford para o 
ano acadêmico de 2016-17. Ele publicou 9 livros, mais de 60 artigos revisados por pares, e fez mais de 75 
apresentações acadêmicas. Ele e sua esposa, Julianne, são os pais de seis filhos, e juntos viveram em 
Jerusalém enquanto Kerry ensinou lá em várias ocasiões. Ele serviu como presidente de um comitê 
nacional para o Centro de Pesquisa Americano no Egito e atua no Conselho de Membros de Apoio à 
Pesquisa. Ele também serviu em um comitê para a Sociedade para o Estudo de Antiguidades Egípcias, e 
atualmente serve em seu Conselho de Curadores e como Vice-Presidente da organização, e já serviu como 
presidente. Ele tem sido o co-presidente da sessão de Arqueologia Egípcia das Escolas Americanas de 
Pesquisa Oriental. Ele também é membro sênior do William F. Albright Institute for Archaeological 
Research. Ele está envolvido com a Associação Internacional de Arqueólogos Egípcios, e tem trabalhado 
com os Serviços de Testes Educacionais em seu exame AP de História Mundial. 
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constitui um "uso justo" e qualquer material com direitos autorais, conforme previsto na seção 107 da Lei 
de Direitos Autorais dos EUA. De acordo com o Título 17 da Seção 107 da U.S.C., o material deste 
podcast é oferecido publicamente e sem fins lucrativos, ao público ou à Internet para comentários e fins 
educacionais e informativos sem fins lucrativos. A isenção de direitos autorais nos termos da Seção 107 
da Lei de Direitos Autorais de 1976, é permitido o uso justo" para fins tais como crítica, comentário, 
reportagem de notícias, ensino, bolsas de estudo e pesquisa. Nesses casos, é permitido o uso justo. 
 
Nenhum copyright(s) é(são) reivindicado(s). 
 
O conteúdo é transmitido para fins de estudo, pesquisa e educação. 
A emissora não obtém nenhum lucro com o conteúdo transmitido. Isto se enquadra nas diretrizes de "Uso 
justo": www.copyright.gov/fls/fl102.html. 
 
Nota: 
 

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

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

Hank Smith:  00:00:11  Nós adoramos aprender. 

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

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

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

Hank Smith:  00:00:20  Olá, meus amigos. Bem-vindos a mais um episódio de 
followHIM. Meu nome é Hank Smith e eu sou seu anfitrião. 
Estou aqui com um co-apresentador, descreverei como uma 
força para os pobres, uma força para os necessitados em sua 
aflição e um refúgio da tempestade. João, quando li Isaías 25:4, 
pensei em você. Agora, você vai dizer: "Ah, esse não sou eu". 
Mas John, pense em quantas pessoas que estiveram dirigindo 
com seus filhos, eles têm seus filhos presos no carro na auto-
estrada e eles jogam uma conversa de John Bytheway. E isso se 
torna uma força para os pobres, uma força para os 
necessitados, e um refúgio contra a tempestade. Então, John, 
aceite isso como um elogio. Eu não sei se Isaías estava falando 
especificamente de você, mas vou interpretar essa escritura. 

John Bytheway:  00:01:08  Pensei que você ia dizer que eles jogam uma fita de John 
Bytheway, porque é o quão longe estamos indo agora. 

Hank Smith:  00:01:16  Sim, a pista oito. 

John Bytheway:  00:01:17  Sim, a pista oito. Não posso estar à altura destes adjetivos, mas 
para aqueles que têm toca-fitas em seus carros. 

Hank Smith:  00:01:26  Sim. Eu faço minhas próprias conversas em CD, John e meus 
filhos como os seus. 
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John Bytheway:  00:01:32  E meus filhos gostam mais dos seus do que dos meus. Nós 
escutamos os seus. Portanto, precisamos de uma terceira 
pessoa para dizer coisas boas aos nossos filhos. 

Hank Smith:  00:01:40  É assim que funciona. Estamos de volta em Isaías esta semana. 
Tivemos uma ótima primeira semana em Isaías e temos mais 
um casal para ir. Acho que Isaías está se abrindo para nós e para 
nossos ouvintes, John. Temos alguém dotado com este livro. 
Diga a todos que estão se juntando a nós. 

John Bytheway:  00:01:57  Sim, acho que nossos ouvintes ficarão entusiasmados por 
termos a Dra. Kerry Muhlestein de volta. Tive meia dúzia de 
pessoas que vieram falar comigo sobre podcasts anteriores que 
fizemos com Kerry. Portanto, estamos realmente 
entusiasmados em tê-lo de volta. Ele recebeu seus bacharéis da 
BYU em psicologia com menor de idade hebraica. Como 
estudante de graduação, ele passou um tempo no centro da 
BYU Jerusalém para estudos próximos ao Oriente no programa 
intensivo de hebraico, recebeu um mestrado em estudos 
antigos próximos ao Oriente da BYU e um doutorado da UCLA 
em Egiptologia onde em seu último ano foi nomeado o 
estudante de pós-graduação do ano das afiliadas da UCLA. 

Hank Smith:  00:02:35  Uau. 

John Bytheway:  00:02:35  Ele é o diretor do Projeto de Escavação da BYU Egypt. E em 
associação com este trabalho de compreensão da pirâmide 
escavada ali, assim como sua cultura greco romana 
representada no local no advento do cristianismo no Egito. E 
por hoje, queria mencionar seu livro, Aprendendo a Amar Isaías: 
Um Guia e Comentários tem sido útil para muitos. Eu 
simplesmente amo o título, Aprendendo a Amar Isaías. E é por 
isso que estamos aqui hoje. E Kerry, estamos realmente felizes 
em tê-lo de volta. Obrigado por ter vindo novamente. 

Dra. Kerry Muhlestein:  00:03:07  Bem, obrigada por me ter de volta. Estou muito agradecida. 
Tenho que dizer que esta é uma história muito verdadeira que 
quando realmente queremos que nossos filhos tenham um 
princípio evangélico, sei que eles não vão me ouvir, mas as duas 
pessoas, eles vão ouvir, as duas pessoas de quem eles são fãs 
são Hank e John. São as que usamos. Nós podemos fazê-los 
ouvir. E eu lhes contarei outra história. Minha filha, como 
caloira, teve aulas do Livro de Mórmon de Hank. E um dia, 
alguém lhe perguntou: "Bem, por que você não faz a aula de 
religião do seu pai?" E ela disse: "Bem, ao contrário do meu pai, 
Hank Smith na verdade é engraçado". Isso é simplesmente 
engraçado. Então você está nas oito pistas do nosso carro. 
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Hank Smith:  00:03:44  Ei, eu fico com ele. Eu fico com ele. Minha própria filha começa 
na BYU neste outono e eu estou interessado em ver as aulas de 
religião que ela escolhe fazer. E eu duvido que seja minha. 

Dra. Kerry Muhlestein:  00:04:00  Você nunca é um profeta em sua própria família. Sim. 

Hank Smith:  00:04:05  Ei Kerry, hoje queremos dar todo o tempo a Isaías. Estamos em 
nossa segunda seção. Acho que há cinco lições no manual 
Come, Follow Me sobre Isaías. E esta é nossa segunda lição. 
Começa em torno de Isaías 13, mas tenho certeza de que você 
vai querer fazer um pouco de background, ajudar nossos 
ouvintes a abordar o livro de Isaías de uma maneira que agora 
eles podem entrar e não lê como: "Não entendo uma palavra do 
que ele está dizendo". Ele pode muito bem estar escrevendo em 
uma língua diferente". O que precisamos saber para entrar e ao 
menos coletar algumas coisas destes capítulos? 

Dra. Kerry Muhlestein:  00:04:39  Essa é uma ótima pergunta. Eu adoro ajudar as pessoas a 
entenderem Isaías. Isso só me faz feliz. Eu sei que você recebeu 
uma ótima orientação do Dr. Combs na semana passada. Ele é 
tão brilhante neste tipo de coisa. Portanto, não quero repetir as 
mesmas coisas, mas direi que uma das chaves principais e ele 
tocou nisto e acabaremos tocando nisto hoje é procurar como 
Isaías é realizado de mais de uma maneira. É tão frequente 
vermos o título do capítulo que diz como Cristo milenar ou 
meridiano do tempo Cristo. E isso é verdade, mas isso não 
significa que essa seja a única interpretação. 

Dra. Kerry Muhlestein:  00:05:09  Eles não estavam nos dando o comentário completo nesses 
títulos de capítulo. Em quase tudo há um contexto original. E 
quando entendemos o contexto original e a forma como ele se 
cumpre nos dias de Isaías, podemos entender melhor como ele 
se cumpre nos dias de Cristo ou como ele se cumpre em nossos 
dias. Portanto, essa seria uma das coisas que eu sugeriria. Eu sei 
que você já falou um pouco sobre isso. Talvez eu tenha apenas 
duas outras sugestões, embora, nós façamos três. Eu sei que há 
muito mais que poderíamos dar. A primeira é apenas rápida e 
isso é apenas para diminuir a velocidade. 

Dra. Kerry Muhlestein:  00:05:38  Quando vamos ler Isaías, não é como os capítulos narrativos 
que estávamos lendo quando estávamos fazendo as histórias do 
Êxodo ou Abraão descendo para o Egito ou algo parecido. Isto é 
coisa profunda. Isaías é, creio eu, provavelmente o escritor mais 
talentoso da história do mundo. Você provavelmente 
concordará que ele está, pelo menos, entre os 10 melhores. Ele 
empacotou muito material em suas palavras e você só tem que 
levar algum tempo para fazer isso direito. E se você não 
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conseguir fazer a leitura completa, eu diria que é melhor fazer 
bem cinco capítulos do que 10 capítulos mal. 

Dra. Kerry Muhlestein:  00:06:07  Então, abrande e leve algum tempo e procure por símbolos. 
Isaías é um mestre em pintar quadros com suas palavras. Por 
isso, ele tem imagens que quer que sintamos. Acho que muitas 
vezes isso é o que devemos fazer é perguntar o que Isaías 
pretende que eu sinta aqui? Mas ele costuma transmitir essas 
imagens através de símbolos. Portanto, devagar. Quando você 
encontra um símbolo, quando você o encontra falando, diga 
plantando, e ele diz: "Eu planto este tipo de semente desta 
maneira e este tipo desta maneira", aprenda sobre as 
sementes. Você pode simplesmente ficar online. 

Dra. Kerry Muhlestein:  00:06:37  Você poderia usar um comentário, mas também pode 
simplesmente ficar online. E assim, quando você aprende o 
símbolo literal, então você está melhor preparado para se 
perguntar: "Bem, como eles teriam percebido isso na época de 
Isaías? Como isso poderia se aplicar na minha época"? Mas com 
demasiada freqüência, saltamos essa primeira parte sobre o 
símbolo literal. 

Dra. Kerry Muhlestein:  00:06:52  Então eu acho que essa é uma estratégia importante. Vou lhe 
dar uma última e então poderemos descobrir quais estratégias 
têm funcionado para vocês. Mas eu diria que outra chave real é 
garantir que vocês entendam e procurem o pacto Abraâmico. 
Isaías escreve sobre o pacto Abraâmico, provavelmente mais do 
que qualquer outra coisa. E de fato, muitas vezes quando ele 
está falando de Cristo, ele está falando de como Cristo cumpre 
o pacto. 

Dra. Kerry Muhlestein:  00:07:15  Cristo torna possível a nossa redenção, o que é uma promessa 
no pacto. Portanto, se você conhece as promessas do pacto de 
que terá uma terra ou que será protegido, ou que será 
abençoado, ou que terá um governante justo, então você pode 
ver quando ele diz que estas estão sendo cumpridas ou quando 
ele diz que o oposto delas está acontecendo. Portanto, se ele 
diz que todo o seu povo foi morto na guerra, uma das coisas 
que ele está dizendo é que você quebrou o pacto, então você 
não está recebendo as bênçãos do pacto. Mas se ele diz: "Não, 
agora você tem tantas crianças que não há espaço em sua 
tenda", então você precisa fazer sua tenda maior. Você precisa 
então fazer suas cordas mais longas e fortalecer suas estacas, o 
que ele está dizendo é: "Bem, sim, você tem esta posteridade 
que era uma promessa do pacto". 

Dra. Kerry Muhlestein:  00:07:53  Então o que ele está dizendo realmente é que você está 
recebendo todas as bênçãos do pacto Abraâmico. E quando 
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você digita esse pacto, você verá que ele está em toda parte em 
Isaías e entenderá muito melhor Isaías quando você reconhecer 
que ele está falando sobre o pacto. 

Hank Smith:  00:08:06  Fantástico. 

John Bytheway:  00:08:07  Isso é ótimo. Eu me sinto como o Presidente Nelson, eu 
também me lembro de uma palestra que Elder Bednar deu 
onde ele disse que ir em missão não é algo que você faz, é algo 
que você é porque vocês são os filhos de Abraão. Apenas, eu 
acho que há um grande... Para citar Robert Millet, uma maior 
consciência do pacto nos últimos doze ou mais anos. E eu adoro 
que estejamos falando mais sobre o pacto Abraâmico. Portanto, 
estou realmente feliz que você tenha mencionado isso, mas 
deixe-me voltar ao que tem funcionado para nós. Só quero 
concordar com você e procurando por símbolos, acho que foi 
Victor Ludlow quem disse que Jesus ensinou em parábolas 
simples, Isaías ensinou em símbolos complexos. 

John Bytheway:  00:08:46  Sinto que o processo de tentar entender isso faz parte da 
alegria de estudar Isaías, porque você aprende muito ao tentar: 
"O que isso significa? E descobrir o que são esses símbolos. 
Portanto, totalmente amável ao que você acabou de dizer ali. 

Hank Smith:  00:09:00  Sim. Acho que para mim entender a história política, realmente 
de repente abriu-se Isaías para mim. Apenas as coisas que 
passamos em episódios anteriores sobre a entrada na terra 
prometida e depois decidimos que queríamos um rei e como 
tivemos nossos três reis e as coisas se desmoronaram. Aí vem 
Isaías bem antes... Corrija-me se eu estiver errado aqui, Kerry, 
mas apenas algumas décadas antes da queda do reino do norte 
ele vem e diz: "Você vai cair". E quando você entende isso, você 
pode ver isso em seus escritos. Você está tipo, eu entendo do 
que ele está falando. E depois se vira e fala para o reino do sul 
dizendo: "Você não está muito longe". 

Hank Smith:  00:09:45  Ele está falando com os dois reinos. Se eu não soubesse dessa 
história e do que havia acontecido, eu estaria perdido. E então 
para ver onde o Livro de Mórmon se encaixa exatamente um 
pouco antes da queda daquele reino do sul. É um construtor de 
testemunhos para o Livro de Mórmon. Mas eu posso ver porque 
Néfi ama tanto Isaías. Ele é o profeta que diz que vai haver uma 
reunião. Vai haver uma assembléia. E se você é da família de 
Néfi, você tem que confiar nessa promessa de que não está 
apenas perdido e esquecido. Um dia vai haver uma reunião e 
eles estão prontos para cumprir essa promessa. De repente, ela 
se clicou. É por isso que Néfi ama tanto Isaías. 
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Dra. Kerry Muhlestein:  00:10:24  Sim. Porque eles precisam que essa promessa se torne 
realidade para eles, porque eles foram dispersos. Tenho que 
dizer amém ao que você está dizendo. Essa é a outra grande 
chave é conhecer a história e a política. E como você disse, 
Isaías profetizou avisando que o reino do norte será espalhado 
e destruído. Durante seu ministério, enquanto ele ainda 
profetiza, eles são destruídos e dispersos. E o reino do sul está 
quase destruído. E a única razão pela qual eles não estão, é 
porque Ezequias ouve Isaías e faz com que seu povo se 
arrependa. Lemos isso em 2 Reis 17 e 18. 

Dra. Kerry Muhlestein:  00:10:56  Também está em Isaías 36 e 37 que o currículo "Venha, siga-
me" não nos faz ler porque já o lemos. Mas eu revisaria esses 
capítulos em sua leitura para a próxima vez. Isso acontece no 
meio disso. Se você não se lembra que é isso que está 
acontecendo, você não entende a maior parte do que Isaías 
está falando. Este é seu contexto imediato que ele está 
tentando fazer com que não sejam destruídos e ele falha com o 
reino do Norte, mas ele consegue com Jerusalém. A maior parte 
do reino do sul é destruída, mas Jerusalém é poupada porque 
eles escutam Isaías. 

Hank Smith:  00:11:25  Acho que esse é o nosso episódio com Josh Sears. Portanto, eu 
encorajaria a todos a voltarem apenas alguns episódios, se você 
ainda não ouviu esse episódio e ouvi-lo com Josh Sears, porque 
ele passa por isso. Aí vem o reino do norte da Assíria. Ele 
derruba o reino do norte e se dirige diretamente para o reino 
do sul. E basicamente Isaías e o rei Ezequias estão sozinhos 
entre o vasto exército assírio e Jerusalém. É um conto épico. 

Dra. Kerry Muhlestein:  00:11:56  Sim. E aquele episódio com Josh foi magistral. Eu ouço o 
podcast de vocês enquanto faço o café da manhã. Josh era tão 
bom em pintar aquele quadro de Rabshakeh ali com o 
representante de Isaías na parede e Rabshakeh lá embaixo 
gritando para ele. Ele acabou de fazer com que isso se aplicasse 
à minha vida. Eu ensinei isso centenas de vezes e ele me ajudou 
a aplicá-lo em minha vida melhor do que eu jamais tive antes. 

Hank Smith:  00:12:17  Sim. 

John Bytheway:  00:12:18  Sim. Kerry, você pode dizer isso novamente e explicar a todos 
apenas, se você puder se lembrar do cativeiro assírio isto, do 
cativeiro babilônico isto e amarrar isto aos reinos do norte, sul e 
porque eu acho que isso ajudaria as pessoas. 

Dra. Kerry Muhlestein:  00:12:32  Sim. Assim, durante o ministério de Isaías, ele começa a 
profetizar avisando ao reino do norte que a Assíria virá e que 
eles precisam se arrepender. Eles não vêm e são destruídos e 

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

Isaiah 13-39 Parte 1 followHIM Podcast Página 6



espalhados pelo reino assírio. Então o reino do sul também é 
quase destruído pela Assíria ainda durante o reinado de 
Ezequias e durante o ministério de Isaías. E a única razão pela 
qual eles são poupados dos assírios é porque escutam Isaías. 
Mas imediatamente depois disso e você recebe esta mudança 
em Isaías, então sobre o capítulo 40 onde... Bem, realmente 
sobre o capítulo 39 onde ele começa a dizer: "Certo, seu 
próximo grande problema é a Babilônia". Ele lhes dá todo o 
aviso que teriam precisado para evitar serem destruídos pela 
Babilônia. 

Dra. Kerry Muhlestein:  00:13:14  Eu amo Jeremias. Eu amava absolutamente Jeremias, mas para 
ser honesto, se eles tivessem ouvido Isaías, não teriam 
precisado de Jeremias. Eles não teriam tido esses problemas, 
mas não deram ouvidos a Isaías. Então Jeremias vem e Ezequiel 
e eles também não os escutam, e assim eles são destruídos 
pelos babilônios. É cerca de cem anos depois de terem sido 
quase destruídos pelos assírios. Eles têm cerca de 115 anos. Eles 
são destruídos pelos babilônios e não precisavam ser. Essa é a 
tragédia. 

John Bytheway:  00:13:39  E sinto que nos ajuda a entender o Livro de Mórmon, dizer que 
o cativeiro babilônico está chegando. "Lehi, pegue sua família, 
saia de lá". E também talvez nos ajude a entender porque Lehi 
teve uma venda difícil porque Jerusalém foi tão 
miraculosamente protegida durante o cerco assírio. E assim, 
"Vamos lá, Jerusalém vai ser destruída". E eles dizem: "Bem, 
provavelmente não porque da última vez o Senhor nos 
protegeu". Sinto que isso faz um grande: "Oh, vejo porque 
talvez as pessoas não acreditassem em Lehi porque não 
aconteceu dessa maneira. Da última vez eles chegaram até 
mesmo ao pescoço, não diz? Mas eles nunca entraram em 
Jerusalém. Então talvez eles estejam pensando: "Oh, vamos ser 
salvos". 

Dra. Kerry Muhlestein:  00:14:23  Acho que é exatamente por isso que Laman e Lemuel disseram: 
"Oh, esta grande cidade Jerusalém não pode ser destruída". 
Tipo: "Oh, já vimos isso antes. Está tudo bem. Deus cuida de 
nós". Esquecendo, bem, você tem que ser obediente ao pacto 
para obter a bênção da parte do pacto. Certo? 

Hank Smith:  00:14:36  O Livro de Mórmon, eu me lembro de anos e anos atrás, de 
repente a história clicou e estava encontrando a peça de 
quebra-cabeça perfeita que faltava em um quebra-cabeça para 
ver como o Livro de Mórmon se encaixa bem aqui mesmo na 
história. É um testamento ao livro. 
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John Bytheway:  00:14:53  E a idéia de que Lehi não se dispersou por causa da maldade, 
mas para preservar uma parte da família de José. E eu amo essa 
idéia. Eu vou espalhar você. Vou tirá-lo de lá. E como você disse, 
Hank, e aqui está Nephi dizendo: "Agora temos um código de 
área diferente, mas ainda somos a casa de Israel". Ainda temos 
que cumprir o pacto e as promessas. O pacto ainda se aplica a 
nós". E é do tipo: "Oh, é por isso que Néfi está tão interessado 
em Isaías". Estou feliz que você tenha dito isso, Hank. 

Dra. Kerry Muhlestein:  00:15:22  Sim. E é tão profundo. A razão pela qual Isaías está tão 
interessado na reunião de Israel é porque ele está 
testemunhando a dispersão. E colocar-se em seu lugar 
profético. Ele é um dos maiores profetas de todos os tempos. E 
ainda assim, ele vai falhar completamente em conseguir que o 
reino do norte se arrependa. Mas seu conforto nisso, ele é 
como um mórmon onde sabe: "Certo, fiz o melhor que pude. Fiz 
exatamente o que Deus me pediu que fizesse. Não é minha 
culpa, mas ainda assim gostaria que estas pessoas não fossem 
destruídas". Mas seu conforto por isso é: "Eu sei que eles serão 
reunidos". 

Dra. Kerry Muhlestein:  00:15:55  E uma das coisas que ele profetizou freqüentemente sobre isso 
é que ele diz: "Bem, um remanescente será preservado". Assim 
você terá restos dessas tribos do norte que serão preservados. 
Mas uma das realizações disso é o remanescente que é 
preservado por Lehi, como você disse, e eu acho que Josh 
explicou bem nesse episódio ao qual você se referiu. Josh Sears 
fala sobre a dispersão deles por causa de sua retidão, mas esse 
é o método de Deus para preservar outro remanescente que 
depois pode ser recolhido. Eles se tornam perversos, 
obviamente, mas também estão no meio da reunião. 

Hank Smith:  00:16:26  Perfeito. Então, quando saltamos para estes capítulos hoje, 
quando nessa história a Assíria já tomou o reino do norte ou 
estamos prévios a esse momento? 

Dra. Kerry Muhlestein:  00:16:36  Bem, na verdade, a maior parte antes desse momento, mas isso 
traz à tona outro ponto importante. O livro de Isaías não está 
totalmente arranjado cronologicamente. Em grande parte 
cronologicamente, mas não completamente. O capítulo 1 é 
depois disso. É depois de Jerusalém ter sido poupada 
miraculosamente. Não temos certeza disso, mas ele parece 
estar descrevendo quando fala de uma casa de campo em um 
vinhedo. Essa é Jerusalém, a única cidade que resta depois que 
tudo o resto foi destruído. Portanto, o capítulo 1 parece ter sido 
escrito mais tarde, mas é colocado no início como um prefácio 
muito parecido com a seção uma das Doutrina e Convênios. 
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Dra. Kerry Muhlestein:  00:17:09  Este é o prefácio, porque capta o tema de todo o livro. 
Portanto, em algum momento quem quer que esteja 
organizando isso, eu não sei se é Isaías ou alguém mais tarde, 
mas alguém coloca esse capítulo no início. Depois, você recebe 
a maior parte cronológica, mas na verdade alguns de nossos 
capítulos que lemos para hoje e alguns que estão nessa seção, 
mas não estamos designados a lê-los. Assim, digamos que os 
capítulos 13 a 20 são freqüentemente chamados de capítulos 
para as nações. Portanto, eles estão agrupados por categoria. 

Dra. Kerry Muhlestein:  00:17:36  É aqui que Isaías profetizou a Moabe, os filisteus, os árabes, a 
Assíria, a Babilônia e Israel e Judá e diz a todos eles que, por não 
se arrependerem, vão ser destruídos. Mas porque foram 
categorizados e como estes capítulos para as nações, alguns 
deles não se encaixam na ordem cronológica que seria de se 
esperar onde são colocados no livro. Alguns deles para Moab, 
ou na verdade você pode dizer depois ou aproximadamente ao 
mesmo tempo que Israel está sendo destruído. 

Dra. Kerry Muhlestein:  00:18:02  Mas isso só acontece mais tarde, cronologicamente, no resto do 
livro. Você pula um pouco por aí. Mas a maior parte de nossa 
leitura, digamos o capítulo 21 através do resto é a pré-
destruição de Israel. Embora, não possamos dizer exatamente 
quando isso acontece. Provavelmente acontece em algum lugar 
no intervalo entre esta leitura do tempo e a próxima, mas está 
em algum lugar lá. E então o que você vai cobrir para a próxima 
semana é aquele período em que Judá está quase destruído. 

Dra. Kerry Muhlestein:  00:18:35  Mas a maioria dos nossos é o último momento antes que Israel 
esteja sendo espalhada. E também temos que lembrar que 
Israel está dispersa em etapas. Então Shalmaneser, o terceiro, 
desce e os conquista e dispersa um monte deles e 732 aC. E 
então eles se rebelam. E assim, então, Sargon e Shalmaneser 
são ambos conquistados. Sargon e Shalmaneser descem e os 
destroem ainda mais e os espalham ainda mais. Portanto, você 
tem dois períodos de tempo. Portanto, parte do que estamos 
lendo hoje provavelmente está entre esses períodos de tempo, 
onde eles estão no meio de serem dispersos. 

Dra. Kerry Muhlestein:  00:19:07  Eu diria que Isaías está se sentindo desesperado com isso. 
Então, vamos ver em alguns dos capítulos, lemos seu forte aviso 
para o fato de que eles estão seguindo maus líderes e isso está 
lhes causando um problema. E também sua promessa de que 
em algum momento Deus vem e os alivia daqueles que os estão 
oprimindo. E esses são temas que pesam sobre sua mente por 
causa do que está acontecendo ao seu redor. 
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Hank Smith:  00:19:29  Uau. Todos aqueles reis de que você falou, esses são reis 
assírios. 

Dra. Kerry Muhlestein:  00:19:33  Eles são reis assírios, sim. Têm nomes com sonoridade dura, 
certo? Quero dizer, Shalmaneser, Tiglath-Pileser, eles soam 
como se pudessem vir e bater em você. Certo? 

John Bytheway:  00:19:42  Fico feliz que você coloque dessa forma porque isso me faz 
pensar em Isaías como uma pessoa para pensar que ele está 
vendo isso acontecer ao seu redor e o quanto isso deve ter sido 
doloroso e afetaria a maneira como ele descreveu as coisas 
porque ele está observando a destruição, ele está tentando 
avisá-los sobre isso. Está acontecendo de qualquer maneira. 
Isso o faz sentir um pouco por Isaías. Ver isto acontecer e é por 
isso que estou dizendo isto agora mesmo. 

Dra. Kerry Muhlestein:  00:20:06  Na verdade, em algumas das leituras que não estamos 
designados a ler, mas estão neste tipo de seção naquelas 
profecias para a nação, então os capítulos 15 e 16 onde ele está 
profetizando sobre a destruição que está vindo para Moab. E 
lembre-se que Moab fica do outro lado do rio Jordão. Ele 
provavelmente conhece os moabitas. Eu ficaria chocado se ele 
não conhecesse os moabitas. E enquanto ele fala sobre a visão, 
ele vê a destruição que vem a Moab, ele diz: "Estou desfeito". 
Estou fraco dos joelhos". Sinto-me doente com isso". 

Dra. Kerry Muhlestein:  00:20:33  Você pode imaginar, quer dizer, quase emociona pensar em 
Isaías dizendo: "Eu conheço essas pessoas e estou vendo...". 
Antes que isso aconteça, "eu vejo o que vai acontecer com eles 
e isso está me matando". Isso me faz lembrar de Néfi, que diz 
que eu vi, que eu vejo o que acontece com meu povo e que é 
terrível". É apenas de partir o coração". Há algumas vezes em 
nossa leitura de hoje se você incluir até mesmo os capítulos que 
não estamos designados a ler, mas também em alguns dos 
capítulos que estamos designados a ler onde Isaías nos dá 
aquele toque pessoal e ele diz: "Isto é difícil para mim". Eu não 
gosto de ver estas coisas. Eu não gosto de saber sobre esta 
tristeza". 

Hank Smith:  00:21:08  É o Livro de Mórmon que nos diz que ele está fazendo esta 
dispersão para salvar a árvore, certo? Esse é Jacob 5. "Eu tenho 
que espalhar esta árvore ou tudo vai dar errado". De repente, 
recebi a mensagem de Jacob 5. "Me entristece que eu perca 
esta árvore". Uma e outra vez e outra vez. Às vezes, quando leio 
Isaías, penso: "Oh cara, eles estão sendo punidos, mas na 
verdade estão sendo salvos". 
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Dra. Kerry Muhlestein:  00:21:34  Eles estão sendo salvos e estão sendo humilhados. Esta é uma 
das principais mensagens que penso de Isaías e realmente do 
Antigo Testamento em geral. E quando você chega a Oséias, 
procure por isto, eu acho que Oséias ensina esta mensagem 
melhor do que qualquer outro livro. Mas Isaías é realmente 
poderoso nisto, que Deus humilha estas pessoas quando elas 
não estão mantendo o pacto em um esforço para fazê-las 
cumprir o pacto novamente. 

Dra. Kerry Muhlestein:  00:21:54  Acho que esta é uma das razões. Sei que isto parece estranho 
para as pessoas, mas para mim, nenhum livro das escrituras 
transmite a misericórdia de Deus como o Antigo Testamento. E 
é porque não importa quantas vezes eles façam asneira, ele 
continua dando-lhes uma chance. Portanto, quero que você 
pense sobre esta dispersão de Israel que acontece durante o 
tempo de Isaías e é tão pertinente à nossa leitura porque está 
acontecendo como Isaías está fazendo estas profecias. 

Dra. Kerry Muhlestein:  00:22:15  Mas pense no que ela faz e no que ela diz sobre Deus. Ele 
dispersa Israel porque eles não têm mantido o pacto. Ele está 
tentando humilhá-los e trazê-los de volta para ele. E ele vai 
conseguir trazê-los de volta para ele. Mas este é um ciclo de 
2.500 anos. A dispersão em cerca de 730 AC e a reunião começa 
em 1820 DC. São 2.500 anos. É um Deus paciente, mas ele vai 
continuar trabalhando com Israel se isso levar 2.500 anos. Ele 
vai continuar a trabalhar com Israel. E a beleza é que agora eles 
estão espalhados por todo o mundo quando voltam para ele, 
eles podem trazer o mundo inteiro com eles. É um plano tão 
bonito. 

Hank Smith:  00:22:56  E é. E dentro desses 2.500 anos, você tem trabalho no mundo 
espiritual então isso pode acontecer para reunir Israel. Do outro 
lado do véu, ele também não se esqueceu deles. 

Dra. Kerry Muhlestein:  00:23:08  Sim. Tenho que dizer que como indivíduo israelita, tento me 
comparar a Israel como um todo pensando que Israel fez 
asneira inúmeras vezes e Deus vai continuar trabalhando com 
eles mesmo que leve 2.500 anos, me dá algum conforto que 
pode levar 2.500 anos para mim, mas se levar 2.500 anos, tudo 
bem. Isso é bom para Deus. Ele será tão paciente quanto 
necessário comigo. Como um indivíduo do pacto, isso é 
reconfortante. 

Hank Smith:  00:23:33  Sim. É útil para pais e avós que pensam que têm que conseguir 
que seu filho ou neto dê a volta por cima até a próxima semana. 

Dra. Kerry Muhlestein:  00:23:42  Ao mesmo tempo, quando você diz isso, também me dá um 
vislumbre de como Deus deve se sentir, porque eu acho que 
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sobre alguns de meus filhos ou algumas de minhas sobrinhas e 
sobrinhos e primos e assim por diante, eu acho que eles 
acabarão virando as coisas, mas eu odeio ver a miséria que eles 
estão passando agora. Odeio ver o sofrimento que eles estão 
trazendo sobre si mesmos. E eu acho que Deus se sente assim 
exponencialmente. 

Hank Smith:  00:24:04  Sim. 

Dra. Kerry Muhlestein:  00:24:06  Penso que o Antigo Testamento nos ensina mais sobre a 
misericórdia de Deus do que qualquer outro livro, porque 
continuamos a ver com que freqüência as pessoas do seu pacto 
quebram o pacto e como Ele sempre lhes dá outra chance. Não 
importa o quanto seja difícil, não importa quanto trabalho leve 
ou quanto tempo leve, Deus sempre lhes dá outra chance e Ele 
conseguirá trazê-los de volta. E isso é uma misericórdia incrível. 

John Bytheway:  00:24:30  Estou tão feliz que você tenha dito isso porque sei que 
provavelmente todos nós ouvimos esta idéia do Deus do Antigo 
Testamento parecer zangado e o Deus do Novo Testamento 
parecer assim. E assim para você dizer que isso ajuda as pessoas 
a procurar por isso. Recentemente, eu estava lendo sobre 
Corianton e como Alma fala com ele e ele diz: "Eu sei mais a 
justiça de Deus, e não se desculpe, mas deixe a justiça de Deus e 
sua misericórdia e seu longo sofrimento". Faltam essas partes, 
Coriânton. Você só está vendo isso. E então ele disse: "Deixe-os 
ter o máximo de influência em seu coração". Que frase 
interessante que Deus tem todos aqueles em perfeita 
harmonia, sua justiça, sua misericórdia e sua paciência, seu 
longo sofrimento. E que tudo isso tenha todo o seu coração, se 
você quiser ter uma imagem de como Deus é realmente. 

Dra. Kerry Muhlestein:  00:25:22  É um tema que me emociona e é muito importante para mim. 
Na verdade, a primeira coisa que escrevi foi realmente sobre 
este tema porque estou muito comovida com ele. Ele fala para 
mim. 

Hank Smith:  00:25:33  Sim. O manual fala sobre este direito na parte inicial da lição, diz 
que, "Aqui está a missão de Isaías de ir dizer a estes poderosos 
governantes destes poderosos reinos que eles devem se 
arrepender ou ser destruídos". Era uma tarefa perigosa, mas 
Isaías era destemido em suas advertências aos reinos de sua 
época, inclusive Israel e Judá eram ousados". E no parágrafo 
seguinte, João, isto é o que você acabou de dizer: "No entanto, 
Isaías também tinha uma mensagem de esperança, mesmo que 
as destruições profetizadas acabassem por vir sobre estes 
reinos, Isaías previu uma chance de restauração e renovação. O 
Senhor convidaria seu povo a voltar para ele. Ele faria do solo 
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ressequido uma piscina e da terra sedenta uma fonte de água. 
Ele realizaria uma obra maravilhosa e se maravilharia 
restaurando a Israel, as bênçãos que ele lhes havia prometido". 

Hank Smith:  00:26:28  Não se esqueça de ambos os lados. Você está vendo, sim, há 
uma destruição que vem por causa da desobediência e da 
quebra de convênios, mas também há sempre essa chance de 
renovação e restauração. 

John Bytheway:  00:26:42  Maravilhoso. 

Hank Smith:  00:26:43  Muito bem. Kerry, você está pronta para saltar para estes 
capítulos? 

Dra. Kerry Muhlestein:  00:26:47  Sim. E há mais para cobrir do que podíamos cobrir. Então vamos 
apenas escolher alguns versículos com talvez um capítulo 
inteiro dele, mas às vezes alguns versículos dentro de um 
capítulo para destacar as coisas e ver o que podemos falar. Uma 
coisa que talvez vamos abordar, talvez nem lemos muito dele, 
mas se vamos falar sobre este tipo de realizações múltiplas, 
acho que um bom exemplo disso está nos capítulos 13 e 14 de 
Isaías quando se fala sobre a Babilônia, mas também é claro que 
está falando sobre Satanás exatamente ao mesmo tempo. 

Dra. Kerry Muhlestein:  00:27:20  Então, esta é uma profecia de que a Babilônia destruirá Judá em 
algum momento. E Isaías tem visto isto em visão. Vai destruir 
Judá, mas será destruído. E todas estas nações que ele 
humilhou. Na verdade, é um império de vida bastante curta. 
Realmente grande e poderoso e com menos de cem anos, e já 
se foi. Ele compara isso realmente com Satanás que é poderoso, 
mas o dia de Satanás é realmente curto. Em algum momento, 
como todas as nações que foram conquistadas pela Babilônia e 
dizem: "Nós ainda estamos aqui e você se foi". Isso é meio 
estranho". Um dia, todos nós vamos dizer isso a Satanás. 

Dra. Kerry Muhlestein:  00:27:59  Então este é apenas um grande exemplo de como ele escreve 
alguma coisa, elaborando-a com tanto cuidado e tão bem que 
se encaixa perfeitamente em ambas as situações. E como 
resultado, de muitas maneiras, a Babilônia torna-se o símbolo e 
ainda hoje é usada como símbolo de Satanás e do mundo, e da 
mundanização por causa da maneira como Isaías tão 
cuidadosamente equaciona as duas. 

Hank Smith:  00:28:22  O reino do norte de Israel vai ser destruído pela Assíria por volta 
de 722, 721 a.C. E Isaías terá uma mensagem para esses dois 
reinos. O reino do sul de Judá, do qual Leí fazia parte, vai cair 
por volta de 587, 586 a.C. pela Babilônia. E o Senhor tem uma 
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mensagem, não só para Judá, mas também para os 
destruidores, Babilônia, como se a Babilônia estivesse entrando 
dizendo: "Vejam como somos poderosos", e o Senhor está 
dizendo: "Esperem um segundo, tenho uma mensagem para 
vocês". E então esta mesma mensagem pode se aplicar ao 
adversário e a seu reino. 

Dra. Kerry Muhlestein:  00:29:03  É exatamente isso. Não quero complicar muito as coisas, mas 
acho que não entenderemos algumas coisas se não nos 
lembrarmos que no meio delas, entre as que estão por volta de 
701 a.C., Judah também está quase destruída pela Assíria. E 
assim algumas das profecias sobre a Assíria são sobre o que 
estão fazendo a Judá, enquanto algumas delas são sobre o que 
estão fazendo ao reino de Israel. E então algumas das profecias 
são sobre o que a Babilônia fará a Judá. Todos esses três 
períodos de tempo são tratados por Isaías e ele vive através de 
dois deles. 

Hank Smith:  00:29:33  Não sei. Acho irônico que aqui venha a Babilônia pensando que 
todos eles são duros e incríveis e destroem Judá, e há uma 
mensagem. "Oh, a propósito, você é uma ferramenta na mão de 
Deus". Ou é à Assíria que ele diz isso? "Você é uma ferramenta 
na mão de Deus". Não pense que você é alto e poderoso só 
porque você tomou este reino". 

Dra. Kerry Muhlestein:  00:29:57  E tudo isso é tão transitório quando eles pensam que são tão 
poderosos e, no entanto, em comparação com Deus, é apenas 
um blip no tempo. Na verdade eu estava pensando sobre isso 
pouco antes de vir para cá. Conheci uma pessoa que conhecia 
meu pai e ele estava falando de um cara que era um grande 
valentão lá, e assim por diante. E então como ele era duro o 
suficiente para derrotar esse valentão e assim por diante. Este é 
um cara que neste momento tem 87 anos e estava tendo 
dificuldades para me conhecer. Portanto, estes caras que eram 
todos tão duros em seus dias estão tendo dificuldades para se 
moverem. E esse também é o meu futuro, certo? Quero dizer, 
todos nós vamos chegar a... 

John Bytheway:  00:30:29  Sim. 

Dra. Kerry Muhlestein:  00:30:30  É a mesma coisa com os impérios. Todos nós pensamos que 
somos tão grandes e maus em algum momento e Satanás é a 
versão [inaudível 00:30:38] disto. Ele realmente pensa que é 
grande e ruim, mas o dia está chegando onde ele acabou de 
chegar e a única coisa que vai durar são coisas que estão ligadas 
a Deus. 
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John Bytheway:  00:30:46  Eu vi uma camiseta em Jerusalém. Era uma lista de todos os 
reinos que atacaram Israel e falharam. Você já viu essa? 

Dra. Kerry Muhlestein:  00:30:55  Sim, eu adoro essa camiseta. 

John Bytheway:  00:30:56  Sim. E há minha descrição favorita das diferentes festas 
judaicas, muitas das quais ainda hoje são praticadas: "Eles 
tentaram nos matar". Eles falharam. Vamos comer". 

Dra. Kerry Muhlestein:  00:31:08  E aquela camiseta que você tinha, se eu me lembro no resumo 
no fundo, é algo como nações que lutam contra Deus ou Israel 
ou o povo do pacto de Deus, ou algo assim, nações que lutam 
contra Deus, Deus zero, 14 ou algo assim. 

John Bytheway:  00:31:21  Sim, algo parecido com isso. 

Hank Smith:  00:31:21  Com qual capítulo você quer começar? 

Dra. Kerry Muhlestein:  00:31:25  Gostaria de começar com um que está novamente na gama de 
capítulos que cobrimos esta semana, mas na verdade não está 
na leitura designada, mas tem algumas coisas que são 
importantes o suficiente para que eu ache que é a chave para 
entender algumas coisas. Portanto, se formos ao capítulo 22, 
não vamos olhar para todos os versos aqui, mas quero olhar 
para alguns versos que acho que são realmente importantes. E 
também podemos ver apenas algumas das incríveis habilidades 
poéticas de Isaías. 

Dra. Kerry Muhlestein:  00:31:48  Então começa em 22:1, ele diz: "O fardo do vale da visão". O 
que te faz agora que subiste totalmente ao topo da casa? Tu 
estás cheio de agitação, cidade tumultuada, cidade alegre, teus 
homens mortos não são mortos à espada nem mortos em 
batalha". Pensemos então nisso, o vale da visão. Normalmente 
pensamos nisto como o Vale do Kidron. E a razão para isto, até 
certo ponto, é porque há uma série de visões onde se vê 
Jerusalém. Eles sabem sobre o que vai acontecer no futuro em 
Jerusalém. Portanto, há muitas visões que cercam aquela área 
que as pessoas tiveram sobre o que vai acontecer lá, mas 
também é um jogo de palavras porque estas são pessoas que 
deveriam ter uma visão. 

Dra. Kerry Muhlestein:  00:32:28  Lembre-se desta frase de Moisés onde não há visão que o povo 
pereça. Eles deveriam ter uma visão, mas perderam a visão. Por 
isso, agora só se preocupam em subir para cima de seus 
telhados e fazer uma festa. Eles não estão mais tendo o tipo de 
visão eterna ou uma perspectiva a longo prazo de que tudo o 
que lhes importa é festejar e Deus lhes permite saber que na 
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verdade eles vão ter pessoas que vão morrer com uma espada e 
assim por diante. 

Dra. Kerry Muhlestein:  00:32:50  Mas ambos quando a Assíria chega, quando a Babilônia chega 
mais tarde, quando Roma chega contra Jerusalém, a maioria das 
pessoas que morrem, morrem de fome porque cercam a cidade. 
Eles não são mortos pela espada ou em batalha. São mortos 
porque estão morrendo de fome. E estas são as mesmas 
pessoas que estão lá em cima tendo um grande banquete no 
telhado. E estão prestes a morrer de fome porque não têm o 
tipo de visão que deveriam. Coisas poéticas maravilhosas. 

Dra. Kerry Muhlestein:  00:33:15  Vamos continuar com essa idéia apenas um pouco saltando 
para o versículo 7 onde ele diz: "Acontecerá que os teus vales 
mais escolhidos estarão cheios de carruagens, e os cavaleiros se 
colocarão no portão". Então ele continua este jogo de palavras 
com o vale da visão. Mas qual é a visão que Isaías viu? Ele viu o 
exército assírio e provavelmente vê o exército babilônico 
também, vindo contra eles. 

Dra. Kerry Muhlestein:  00:33:39  E no verso anterior, ele fala de Elam e Kir que sabemos que 
eram países que ambos os países haviam conquistado e os 
forçaram a entrar em seu exército e eles vieram para lutar 
contra eles. Especificamente, sabemos com a Babilônia que 
aqueles dois países estavam ali sitiando Jerusalém. Ele está 
dizendo: "Você quer falar sobre uma visão. Agora é um 
pesadelo. E o pesadelo é que você acorda e olha para fora e 
está cercado pelos maiores exércitos do mundo. E você tem um 
problema". E então ele passa a avisá-los. 

Dra. Kerry Muhlestein:  00:34:06  Acho que isto é muito importante porque este é um dos lugares 
onde ele dá um aviso a Jerusalém e Hezekiah que faz a 
diferença. Portanto, vamos ler isto. Isto faz uma enorme 
diferença. Vamos ao versículo 9. Você também já viu as brechas 
na cidade de Davi que são muitas, e você reúne as águas da 
piscina inferior. E você numerou as casas de Jerusalém e as 
casas que você quebrou para fortificar o muro. Você também 
fez uma vala entre os dois muros para a água da antiga piscina. 

Dra. Kerry Muhlestein:  00:34:35  Agora, vamos fazer uma pausa lá. Vamos ler a segunda parte 
desse versículo em um segundo, mas ele está falando sobre o 
que Hezekiah fez. Então, historicamente, quando o reino do 
norte foi conquistado e destruído, foi em parte por causa do 
que você falou da última vez com Jason Combs e do que está 
acontecendo no capítulo 7 a 9 de Isaías, onde, A, tem este 
problema que o reino do norte e a Síria querem que eles se 
juntem a eles na batalha contra a Assíria e Isaías o adverte. Ele 
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diz: "Não faça isso". Também não vá para a Assíria". Apenas não 
faça nada, arrependa-se e deixe Deus cuidar disso". 

Dra. Kerry Muhlestein:  00:35:06  Mas ele opta por ouvir o mundo em seu lugar. Então ele vai à 
Assíria e diz: "Venha me ajudar". Assíria o ajuda. Mas como 
resultado, o reino de Judá se torna um vassalo para a Assíria. E 
agora eles têm que enviar enormes quantidades de impostos e 
têm que enviar homens e mulheres para serem seus servos e 
seus escravos e para estarem em seu exército. Assim, seus 
filhos, seus adolescentes, vão prestar homenagem a cada ano. E 
depois de um tempo, isto se torna muito pesado. Eles 
simplesmente não podem continuar fazendo isso. 

Dra. Kerry Muhlestein:  00:35:32  Então, Hezekiah vai se rebelar. Ele vai reter esse tributo. Essa é 
a forma da rebelião. Ele vai reter o tributo. Então, ao se 
preparar para fazer isso, ele diz: "Certo. Bem, eu sei que a 
Assíria virá contra mim". O que eu preciso fazer para me 
preparar?" Então, ele faz uma série de coisas. Uma delas é que 
ele vai fazer uma aliança com o Egito. Isaías vai atrás dele por 
isso. Voltaremos a isso dentro de um minuto. Mas a outra coisa 
é que ele vai preparar Jerusalém. Ele vai preparar Jerusalém 
para um cerco. 

Dra. Kerry Muhlestein:  00:35:59  Agora, ele teve muita gente se mudando para Jerusalém porque 
eram refugiados do reino do norte. Portanto, ele tem que 
expandir a cidade e o muro de qualquer maneira. Então ele vai 
reparar as brechas no muro da cidade de Davi. Portanto, a 
cidade de Davi não é Belém. Luke é a única pessoa que se refere 
a ela. Belém é a cidade de Davi. E isso só porque Lucas era grego 
ou não sabia nada sobre o que estava acontecendo lá. 

Hank Smith:  00:36:18  Certo. 

Dra. Kerry Muhlestein:  00:36:20  Toda vez que você lê a cidade de Davi, é Jerusalém, certo? Mas 
eu não quero arruinar suas simulações de Natal. Eles ainda são 
legais. Mas ele está falando de Jerusalém aqui, a cidade de Davi. 
Hezekiah viu as brechas no muro e vai consertá-las. E ele 
também vai construir um muro enorme para englobar os novos 
habitantes da cidade que não havia espaço para eles na cidade, 
então eles construíram fora da cidade. Ele vai englobá-los atrás 
desta enorme muralha e arqueologicamente nós encontramos 
esta muralha. É chamada de muro largo porque é tão largo. Ela 
também é realmente alta, mas é tão larga. 

Dra. Kerry Muhlestein:  00:36:50  E note esta parte onde ele disse: "As casas que você quebrou 
para fortificar a parede". Você pode ir a Jerusalém hoje. Se você 
estiver na Sinagoga Hurva e logo atrás, você verá onde eles têm 
este lugar, onde você ainda pode ver os restos do muro. E você 
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pode ver, é um dos lugares onde é construído em cima de uma 
casa. Passa diretamente por uma casa. Tem que ser uma das 
casas de que Isaías fala neste verso. 

Dra. Kerry Muhlestein:  00:37:11  Isaías está um pouco insatisfeito com isso. Ele diz: "Você está 
demolindo coisas e fazendo todas essas coisas para tentar 
fortificar a cidade por conta própria". E ele também fala em 
recolher a água para que os assírios não a tenham, mas eles 
podem ter água dentro de si mesmos. Foi quando eles 
construíram o que se chama o túnel de Hezekiah. 
Provavelmente foi iniciado por seu pai, Ahaz. 
Arqueologicamente, parece que recentemente temos 
descoberto pistas de que foi iniciado por Ahaz, mas acabou nos 
dias de Hezekiah e ele provavelmente faz a maior parte do 
trabalho. Não sabemos ao certo, mas provavelmente é 
principalmente na época de Hezekiah. 

Dra. Kerry Muhlestein:  00:37:37  Por isso o chamamos de túnel de Hezekiah onde eles constroem 
este túnel para levá-lo da nascente de Gihon. E ao invés de tê-lo 
fora da cidade como tinha até aquele ponto, ele vai fazer um 
túnel por baixo da cidade e trazê-lo para o fundo da cidade, 
onde eles criarão a piscina de Siloé que mais tarde Jesus enviará 
um cego para lavar seus olhos. 

Dra. Kerry Muhlestein:  00:37:54  Então, esse é o túnel e que ele está falando ali. Então, tudo isso 
são coisas que Hezekiah está fazendo para se preparar para esta 
batalha. Mas quero que você olhe agora para a última parte do 
versículo 11. Depois que ele diz, você construiu esta vala entre 
as duas paredes para a água da velha piscina, que é o túnel de 
Hezekiah de que estamos falando, mas você não olhou para o 
seu criador, nem teve o respeito sob ele que a moldou há muito 
tempo. 

Dra. Kerry Muhlestein:  00:38:20  Veja, inicialmente, Hezekiah está seguindo as pegadas de seu 
pai. Ele está confiando no poder do homem e do mundo, 
alinhando-se com o Egito, construindo estas fortificações e não 
está se voltando para Deus. Ele não está confiando em Deus. 
Isaías o adverte aqui, e graças a Deus Hezekiah ouve. Agora, a 
tradição diz que Ezequias, Acaz, e talvez seja Isaías, e um dos 
reis é um primo com Isaías e que na verdade Ezequias pode ter 
casado com a filha de Isaías, então Isaías pode ser seu sogro. 

Dra. Kerry Muhlestein:  00:38:52  Isso é tudo tradição. Não sabemos se é verdade ou não, mas se 
for, então é bom que Hezekiah possa ter acesso a Hezekiah E 
ele o escuta. Mas de uma forma ou de outra, Hezekiah escuta e 
se arrepende. Agora, isso não significa que ele pare de fazer 
essas coisas ou que essas coisas sejam um problema se você 
estiver se voltando para Deus. Na verdade, um exército egípcio 
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chega e é isso que afasta o exército assírio de Jerusalém. E 
então, Deus derruba esse exército. Mas o exército egípcio 
desempenhou um papel na salvação de Jerusalém, mas não 
teria, ou pelo menos não teria tido sucesso se eles não tivessem 
começado a se voltar para Deus. Estes muros nesta água os 
ajudam, mas eles não teriam, e não teriam sido suficientes se 
não tivessem se voltado para Deus. 

Dra. Kerry Muhlestein:  00:39:30  E esta é a mensagem de que Isaías está tentando chegar a Acaz, 
Hezekiah e todos que o escutam começam a confiar em Deus. 
Esqueça o que o mundo está lhe ensinando e confie em Deus. 
Estou muito feliz que Hezekiah tenha escutado. 

Hank Smith:  00:39:46  Faz-me lembrar o Presidente Hinckley costumava dizer: "Eu rezo 
como se tudo dependesse de Deus". Eu trabalho como se tudo 
dependesse de mim". Portanto, sim, construa seus túneis. Vá 
buscar a água do jeito que você quer. Mas é melhor que você se 
esforce tanto em sua confiança e relacionamento com Deus. 

Dra. Kerry Muhlestein:  00:40:04  E se eles não se tivessem arrependido e se tivessem livrado de 
sua idolatria, todas essas coisas não teriam funcionado. 

Hank Smith:  00:40:10  Não teria importado. 

Dra. Kerry Muhlestein:  00:40:10  Mas como se livraram da idolatria e renovaram o pacto e o 
mantiveram, eles trabalharam. 

John Bytheway:  00:40:14  E nos capítulos de guerra, no Livro de Mórmon, o Capitão 
Moroni faz isso. É reunir seu ato espiritual. Agora, que fizemos 
isso, vamos construir fortificações e fazer espadas e coisas 
assim. É realmente interessante para mim que mesmo em uma 
guerra, você não faz de sua vida espiritual uma coisa que não se 
faz. Bem, estamos muito ocupados para isso neste momento. 
Temos que fazer nossas espadas e nossas fortificações. Não, 
não, não. Isso é trabalho. Você tem que se organizar, um 
trabalho espiritual. E depois não deixe o outro desfeito, mas 
recomponha seu ato primeiro. E então veremos isso aqui. 

Dra. Kerry Muhlestein:  00:40:46  Na verdade, como você diz, isso me faz lembrar o filho de 
Moroni, Moronihah, que, depois de perderem um monte de 
terra para os lamanitas, trabalha para que todos se 
arrependam. E então diz, uma vez que eles se arrependeram, 
ele sentiu que podia começar a ir de cidade em cidade e 
começar a retomar as cidades. E ele só recebe metade delas, 
mas nem sequer tentava até conseguir que as pessoas 
colocassem suas vidas espirituais em ordem. 
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John Bytheway:  00:41:07  Sim, trabalho um. 

Dra. Kerry Muhlestein:  00:41:08  Vamos continuar no capítulo 22, se estiver tudo bem. Vamos 
apenas saltar alguns versos, mas temos algumas coisas 
realmente interessantes acontecendo logo depois disto. O 
versículo 15 é por onde queremos começar. Depois que Deus os 
avisa que precisam se arrepender, que estão confiando nos 
tipos errados de coisas, eles estão tão preocupados com o que o 
mundo está lhes dizendo. Ele nos dá um exemplo disso e vai 
fazer algo especificamente sobre isso. Então vamos ao versículo 
15: "Assim diz o Senhor Deus dos Exércitos: 'Vai-te colocar 
debaixo deste tesoureiro, até Shebna, que está sobre a casa'". 

Dra. Kerry Muhlestein:  00:41:40  Portanto, Shebna é uma pessoa que ocupa uma posição muito 
importante. Ele é o mordomo da casa do rei e o tesoureiro. Ser 
mordomo da casa do rei significa basicamente que ele é aquele 
que faz tudo o que o rei quer ter feito. Portanto, ele é como o 
chanceler ou algo parecido. Ele é o cara que realmente 
consegue fazer isso. Muito importante, muito poderoso. 

John Bytheway:  00:42:00  Como uma espécie de secretário executivo. 

Dra. Kerry Muhlestein:  00:42:03  Sim, é exatamente isso. Estou com você nisso. O versículo 16 é o 
que ele diz. "O que você tem aqui? E quem tem pensado aqui 
que você te cortou um sepulcro aqui, como aquele que o corta 
um sepulcro no alto, e que gravou uma morada para si mesmo 
numa rocha?" Então o que você está fazendo? Você está 
colocando toda sua riqueza em um enorme sepulcro que você 
está esculpindo para si mesmo. E, curiosamente, encontramos a 
lentilha sobre um grande sepulcro que diz que Shebna está mais 
ou menos assim. Quer dizer, encontramos o sepulcro de que ele 
está falando, e essa lentilha está agora em um museu. 

Dra. Kerry Muhlestein:  00:42:35  Mas você vê aqui seu ponto de vista. O que você está fazendo é 
ridículo de duas maneiras. Primeiro, você está tão preocupado 
em ter uma grande tumba suntuosa. Você está gastando todo o 
seu tempo, seus recursos e sua riqueza nisso quando está 
prestes a ser destruído. E segundo, quem se preocupa com o 
túmulo, certo? É transitório. Seu corpo está lá por um tempo. 
Ele se molda e você nunca vai gostar muito dele. O que você 
está pensando? Ele está todo preocupado. Ele está tão 
preocupado com todas as coisas erradas, com coisas transitórias 
sem importância, que o mundo lhe disse para se preocupar. 

Dra. Kerry Muhlestein:  00:43:04  Então é isto que Isaías diz que vai acontecer com ele como 
resultado, versículos 17 e 18. "Eis que o Senhor te levará com 
um poderoso cativeiro e certamente te cobrirá". Ele certamente 
te transformará violentamente e te jogará como uma bola em 
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um grande país. Ali morrerás, e ali os carros da tua glória serão 
a vergonha da casa de teu Senhor". E eu te expulsarei de teu 
posto e de teu estado ele te derrubará"... 

Dra. Kerry Muhlestein:  00:43:30  Então ele está basicamente dizendo que quando a Assíria 
chegar, porque você não conseguiu que eles se arrependessem, 
você tem gasto seu tempo com as idéias do mundo ao invés das 
minhas idéias, você vai para o cativeiro na Assíria e vai morrer 
lá. Você não vai poder usar esta tumba de qualquer maneira. E 
assim, como resultado, vou removê-lo de seu posto agora 
mesmo, porque você não está fazendo o que deveria estar 
fazendo. Você está gastando seu tempo com as coisas erradas. 

Hank Smith:  00:43:52  Falar em ser apanhado no meio de coisas finas. Quer dizer... 

Dra. Kerry Muhlestein:  00:43:56  É exatamente isso. 

Hank Smith:  00:43:57  Você tem problemas maiores e está concentrado em: "Bem, eu 
quero ter certeza de que meu túmulo é bonito". 

Dra. Kerry Muhlestein:  00:44:03  Sim. E a ironia, está bem, vá em frente, mas você não vai 
conseguir usá-la de qualquer maneira. 

Hank Smith:  00:44:09  Sim. 

John Bytheway:  00:44:11  Gosto da frase virar violentamente e atirar como uma bola em 
um grande país. Há um som esportivo naquela coisa ali mesmo. 

Dra. Kerry Muhlestein:  00:44:19  Sim, é isso mesmo. Ele só vai saltar, passá-lo para a Assíria, 
certo? 

Hank Smith:  00:44:24  Há muita aplicação lá, Kerry, você não acha? 

Dra. Kerry Muhlestein:  00:44:27  Ah, sim. 

Hank Smith:  00:44:27  Por que você está gastando seu tempo com isso? Há batalhas 
reais lá fora. Seus filhos, seus netos estão travando verdadeiras 
batalhas e aqui você se preocupa com o que quer que seja que 
lhe interesse, como é a sua alimentação Instagram. 

Dra. Kerry Muhlestein:  00:44:41  E acho que todos nós podemos tirar um momento agora 
mesmo e perguntar a nós mesmos, em que estou gastando 
tanto meu tempo e energia porque o mundo me disse que isso 
é importante e que eu realmente deveria estar colocando meu 
tempo e meus recursos em outra coisa. Tem que haver alguma 
maneira para todos nós de que isso esteja acontecendo agora 
mesmo. Não é uma pergunta se, é uma pergunta como? Como 
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isso está acontecendo para nós? Enquanto falamos, estou 
pensando em algumas coisas que posso fazer de forma 
diferente. 

Hank Smith:  00:45:07  Sim, eu também. 

Dra. Kerry Muhlestein:  00:45:09  Agora, temos um princípio não falado na transição que vai 
acontecer aqui, mas acho que vale a pena falar sobre ele. Você 
provavelmente se lembrará do capítulo um e bem antes dos 
famosos versos, versículo 18, onde ele diz: "Embora seus 
pecados sejam tão escarlate, eles serão brancos como a neve". 
Você recebe o versículo 16, onde ele diz: "Você tem que parar 
de fazer as coisas más". E o versículo 17, onde ele diz: "Você 
tem que começar a fazer as coisas boas". E a transição entre 
eles, a última pequena linha do versículo 16 e a primeira linha 
do versículo 17 é cessar de fazer o mal. Esse é o fim do 16. E 
então a primeira linha do 17, aprender a fazer o bem. 

Hank Smith:  00:45:43  Isso está em Isaías 1. 

Dra. Kerry Muhlestein:  00:45:45  Este é um princípio... Sim, Isaías 1:16 e 17. E logo depois disso, 
ele vai dizer arrependimento e podemos limpá-los a todos aqui. 
Embora seja vermelho, ele pode se tornar branco. Não sei dizer 
quantas vezes, como bispo, usei essa frase que deixa de fazer o 
mal, aprende a fazer o bem, porque quando se tenta deter um 
mau comportamento, é preciso substituí-lo por um bom. Se 
não, você tem esse vácuo e volta a cair no mau 
comportamento. Você tem que substituí-lo por um bom. Assim, 
para que você deixe de fazer o mal, aprender a fazer o bem é 
profundo. E é isso que ele vai fazer por Judah aqui. Ele vai se 
livrar de Shebna e vai colocar alguém realmente bom em seu 
lugar. 

Dra. Kerry Muhlestein:  00:46:21  Então vamos ler o que ele faz, versículo 20: "E acontecerá 
naquele dia que chamarei meu servo, Eliakim o filho de Hilkiah". 
Este é o mesmo Eliakim que quando você estava conversando 
com Josh Sears e Rabshakeh veio à parede e estava gritando lá 
em cima, o maior representante de Isaías como Eliakim. Este é o 
cara. Foi assim que ele chegou a essa posição, que ele estaria 
fazendo isso. E eu vou vesti-lo com suas vestes. Então ele está 
falando com Shebna e está dizendo: "Estou tirando seu manto". 
Vou vesti-lo com o seu manto e fortalecê-lo com o seu cinto. 
Comprometo o teu governo na mão dele". E ele será pai dos 
habitantes de Jerusalém para a casa de Judá e a chave da casa 
de Davi eu a porei sobre seus ombros, assim ele abrirá e 
ninguém fechará e ele fechará e ninguém abrirá". 
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Dra. Kerry Muhlestein:  00:47:09  Então vamos pensar sobre isso. Ele vai lhe dar os trajes de 
escritório que Shebna veste. A descrição de suas vestes é muito 
semelhante à descrição das vestes que Aaron receberia. E você 
revisou isso com Matt Gray, eu me lembro onde você tem esse 
manto sacerdotal e depois uma cinta. E depois ele tem o éfode 
de latão. Mas, vindo disso, que nos ombros estão insígnias de 
poder ou autoridade. E é isso que ele está descrevendo é que 
existe algum tipo de maneira que essa pessoa nesta posição tão 
importante se veste onde ele tem o manto e a cinta que está 
perto de um manto e uma cinta sacerdotal. E há uma insígnia 
que vai no ombro dele que diz que ele tem a chave para todo o 
governo. 

Dra. Kerry Muhlestein:  00:47:49  Debaixo do rei, ele faz tudo. A propósito, este é o tipo de 
imagem a que Isaías deve ter se referido quando, no capítulo 9, 
disse: "E o governo me deitará sobre seus ombros". E 
provavelmente você pode ouvir o Messias de Handel cantando 
isso. Mas essa é a imagem em que eles estão se baseando. E 
vemos a imagem de vedação no versículo 22, onde ele diz: "Ele 
abrirá e nenhum fechará e nenhum fechará". Isto é, mais uma 
vez, desenhando a alegoria do poder do sacerdócio. Mas o que 
ele está dizendo é que ele será tão poderoso que, além do rei, 
se ele diz que algo vai acontecer, ninguém pode fazer com que 
isso não aconteça. E se ele diz que algo não deve acontecer, 
ninguém pode fazer acontecer. 

Dra. Kerry Muhlestein:  00:48:23  Então você vê que estas são ilusões para Cristo. Trata-se de 
Eliakim, mas estas são ilusões para Cristo. E isso se fortalece 
quando chegamos ao versículo 23. "E eu o fixarei como um 
prego em um lugar seguro, e ele será para um trono glorioso na 
casa de seu pai". E pendurarão sobre ele toda a glória da casa 
de seu pai, a prole e a questão, todos os vasos de pequenas 
quantidades dos vasos de copos, até mesmo a todos os vasos de 
bandeiras". 

Dra. Kerry Muhlestein:  00:48:52  Portanto, no contexto original, isto ainda está falando de 
Eliakim e há um par de símbolos, acho que com este prego em 
um lugar seguro. Um deles é que estou dando a ele este 
escritório com tanta segurança que é como, eu prendi isto com 
um prego que não pode sair. É o quanto eu o estou colocando 
neste escritório e ninguém o está tirando dele. Ele vai cumprir 
este escritório tão bem que vai tornar a casa de seu pai gloriosa. 
Ele dá glória ao seu pai e ao nome de sua família, e ele será o 
mais glorioso de todos os membros de sua família por causa 
disto. 

Dra. Kerry Muhlestein:  00:49:23  Então esse é um dos cumprimentos ou um dos símbolos. Mas 
há um segundo símbolo. Em pelo menos na Mesopotâmia. E 
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assim, esta é uma cultura vizinha do Oriente próximo, com a 
qual Israel estaria muito familiarizado, e eles podem ter feito 
isso também em lugares israelitas, e talvez não tenhamos 
encontrado os exemplos arqueológicos, mas na Mesopotâmia, 
em um templo ou em alguns palácios e algumas casas 
realmente importantes, eles pegariam simbolicamente um 
grande prego de barro e escreveriam os termos do tratado ou 
do pacto. Assim, o acordo com Deus de que serviriam ao Deus 
daquele templo ou o acordo com este rei, o escreveriam 
naquele prego de barro e depois o afundariam naquele templo 
ou naquela casa. E isso diz simbolicamente que este templo 
funciona e é construído sobre este acordo de convênio. 

Dra. Kerry Muhlestein:  00:50:10  Isso é um prego em um lugar seguro. Então eu acho que há aqui 
também algum simbolismo, que o pacto com a casa de David, 
este pacto davídico vai funcionar aqui. Vou salvá-los como 
prometi que faria por causa do que Eliakim vai fazer. E o que 
Eliakim faz? Ele trabalha com Ezequias quando Ezequias 
consegue que seu povo se livre de sua idolatria, se arrependa, 
renove seu pacto e sirva a Deus para que eles sejam 
milagrosamente poupados. 

Dra. Kerry Muhlestein:  00:50:37  Esse é o contexto original. Mas quando penso nisso, isso me 
ajuda a entender melhor como isso se aplica a Cristo, porque 
Cristo também é a realização de alguém que traz glória ao trono 
de seu pai e tem o governo sobre seus ombros e tem a chave da 
casa de Davi e está preso com um prego em um lugar seguro. 

Hank Smith:  00:50:58  Uau. 

Dra. Kerry Muhlestein:  00:50:58  E nos livra de nossa idolatria e nos arrepende, e renova nosso 
pacto para que possamos servir a Deus e assim sermos salvos. 
Entendo isso melhor sobre Cristo porque vejo que o que está 
acontecendo com Eliakim veio aqui. 

John Bytheway:  00:51:13  Tão bom. 

Dra. Kerry Muhlestein:  00:51:14  Também devo observar que o versículo 25, o último versículo 
do capítulo, é um pouco difícil de entender. Primeiro de tudo, o 
hebraico dele é um pouco estranho e, em segundo lugar, Joseph 
Smith nos diz que ninguém entende este versículo. Portanto, 
não me importo de não entender. Eu me encaixo nessa 
categoria do "ninguém". Não tenho muito a dizer sobre esse 
versículo, mas os versículos anteriores a ele, sinto que podemos 
entender bastante bem. 
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John Bytheway:  00:51:34  Há uma nota de rodapé para nossos ouvintes, nota 20A, que diz 
que Eliakim substituirá Shebna. Além disso, o nome simbólico 
Eliakim em seguida versus torna-se representativo do Messias, 
o Salvador, especialmente nos versículos 23 a 25. O nome 
significa que Deus fará surgir. Portanto, este é um daqueles em 
que quero marcar a nota de rodapé, assim como os versículos. 

Dra. Kerry Muhlestein:  00:51:58  De acordo. 

John Bytheway:  00:51:59  Quando fizemos Ezra capítulo 9, versículo 8 diz o seguinte: "E 
agora, por um pouco de espaço, a graça foi mostrada pelo 
Senhor, nosso Deus, para nos deixar um remanescente para 
escapar, e para nos dar um prego em seu lugar santo, para que 
nosso Deus ilumine nossos olhos e nos dê um pouco de 
reavivamento em nossa escravidão". Essa é uma frase 
interessante, um prego em seu lugar santo, mas a nota de 
rodapé 8B nos leva a Isaías 22 versículos 23 e 25, que acabamos 
de ler. Então, eram estes que eu queria amarrar juntos. 

Dra. Kerry Muhlestein:  00:52:39  E isso me faz pensar que eles podem ter feito isso da mesma 
forma que estávamos falando com aqueles templos da 
Mesopotâmia, que eles podem ter tido um prego no templo. E 
não é um prego real que mantém as coisas juntas, porque é 
feito de barro, mas pode ter havido algo que tinha os termos do 
pacto que é colocado no templo, porque o templo é muito 
sobre o pacto com a casa de Israel hoje e em seus dias. 

Hank Smith:  00:53:02  Então eu só quero ter certeza de que entendo isso 
corretamente, Kerry. Há um prego simbólico colocado no 
templo com os termos do pacto e que seria este prego no lugar 
certo. 

Dra. Kerry Muhlestein:  00:53:13  E é o prego que faz tudo certo. O pacto é o que o faz seguro. E 
isso porque Cristo torna possível que o pacto seja cumprido. E 
assim você pode ver o simbolismo indo e voltando entre o pacto 
e Cristo e o prego e o que Cristo sofre e assim por diante. Eu 
acho que é apenas um belo entrelaçamento de linguagem e 
símbolos. 

Hank Smith:  00:53:34  Sim. Definitivamente, um deles liga o Antigo e o Novo 
Testamento juntos. 

John Bytheway:  00:53:39  É por isso que Isaías foi brilhante. Poderia haver um 
cumprimento presente e poderia haver um cumprimento futuro 
de tantas das coisas que ele disse, ou talvez até mesmo 
múltiplos cumprimentos. 
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Dra. Kerry Muhlestein:  00:53:53  Sim, com certeza. Cumprimentos múltiplos. E novamente, acho 
que se você entender o contexto original, geralmente você 
entende as outras realizações ainda melhor. Como eu disse 
quando você entende um símbolo, você precisa olhar primeiro 
para o símbolo literal e então você pode entender todas as 
formas como ele pode ser aplicado. Se você entender o 
contexto original, você entenderá melhor todas as outras 
formas como ele pode ser aplicado. 

Hank Smith:  00:54:15  Certo. Não pule automaticamente para o segundo nível ou 
terceiro nível. Fique em seu tempo e seu período de tempo. As 
coisas com que eles estão lidando em seus dias porque são 
incríveis. 

Dra. Kerry Muhlestein:  00:54:30  Sim. Essa é uma das razões pelas quais escrevi o comentário 
que fiz. Eu adoro todos os comentários que nossos amigos e 
colegas escreveram e eles são maravilhosos. E então pensei: 
"Bem, será que eu preciso mesmo de outro?". Mas uma das 
coisas que eu sentia é que nós, mesmo em todos esses 
comentários, pulamos para a realização dos últimos dias e não 
gastamos muito tempo no contexto original e isso prejudica 
nossa capacidade de realmente compreendê-lo. Por isso tentei 
passar muito tempo, não tanto tempo quanto podíamos e não 
em cada verso, mas muito tempo no contexto original para nos 
ajudar a entender a história, a geografia e a cultura e como eles 
a teriam tomado. E então podemos dar esse próximo passo. 

Dra. Kerry Muhlestein:  00:55:06  Portanto, eu tento fazer isso, tenha também o próximo passo. 
Não o faço para cada verso porque o livro seria muito grande, 
mas sinto que, como membros da igreja, podemos fazer melhor 
este ano do que nunca, porque pagamos o preço para entender 
a história melhor este ano do que nunca. Portanto, devemos ser 
capazes de tirar mais desse contexto original para que 
possamos então tirar mais de como ele se aplica a nós. 

Hank Smith:  00:55:28  Isso é maravilhoso. 

John Bytheway:  00:55:29  Bem, eu acho que esta é uma das razões pelas quais Jesus diria 
grande são as palavras de Isaías, porque ele faz isto. Ele fala das 
coisas em um tempo e isso se aplica em outro tempo. E você 
pensa: "Uau, como ele fez isso?". Eu já tive alunos: "Bem, ainda 
não entendo porque grandes são as palavras de Isaías". Bem, 
veja o que ele foi capaz de fazer aqui. Acho que para mim, o que 
é incrível é que ele pode descrever o próximo exército assírio 
com uma intenção do tipo exército e um futuro exército de 
missionários nos últimos dias. E ele usa as mesmas palavras e 
funciona para os dois lados e você pensa: "Como ele fez isso?" 
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Dra. Kerry Muhlestein:  00:56:11  Ele é impressionante. Não sei dizer quantas vezes. Eu já estudei 
muito Isaías. Quero dizer, escrevi sobre cada um dos versos. Eu 
o estudei intensamente. Já dei aulas em Isaías por um bom 
tempo. E ainda assim, sempre que o leio, penso: "Oh, eu nunca 
notei isso. Bem, isso é bom. Isso é muito bom". 

Hank Smith:  00:56:30  É por isso que Jesus, sempre que ele vê Isaías, certamente diz: 
"Ame seu livro". Sempre que parece que Jesus quer citar a 
Escritura, ele cita Isaías. 

Dra. Kerry Muhlestein:  00:56:39  Sim. Isaías e Salmos estão onde ele mais vai e depois os faz. 

Hank Smith:  00:56:42  Sim, certo. 

Dra. Kerry Muhlestein:  00:56:44  Bem, e se nós saltarmos à frente e nós vamos apenas resumir 
uma das coisas que eu acho que pode ser útil para entender 
Isaías é entender seções ou pedaços de Isaías que trabalham 
juntos. Na verdade, essa é outra pista que eu adoraria dar a 
todo o seu público. Muitas vezes. Não sei dizer com que 
freqüência, em meu comentário, escrevi isto. No primeiro verso 
de um capítulo, eu diria que isto apenas continua o pensamento 
que estava no último capítulo, mas vemos um título de capítulo 
e... 

Hank Smith:  00:57:08  Fazemos uma limpeza de memória. 

Dra. Kerry Muhlestein:  00:57:10  Sim. Mas tantas vezes é como dizer, seis, capítulos que são 
realmente um só pensamento. Eles simplesmente vão juntos. 
Não é mesmo? 

John Bytheway:  00:57:17  Sim. 

Dra. Kerry Muhlestein:  00:57:18  E se você puder ver esse tipo de pedaços e perceber, "Certo, 
estes vão juntos e aqui realmente é uma pausa e depois estes 
vão juntos". Acho que isso é realmente útil. Portanto, eu diria 
que os capítulos 24 a 27 são uma unidade coesiva ou 

John Bytheway:  00:57:29  Um pensamento, oh uau. 

Dra. Kerry Muhlestein:  00:57:31  Sim. Vale a pena ver dessa forma. Então Isaías terminou de 
profetizar para todas as nações e agora ele vai começar a se 
concentrar realmente em Judá novamente. Conseguimos esta 
unidade que se une onde algumas pessoas realmente pensam 
que a 24ª ou 27ª era tão coesa. Eles sentem que foi escrito por 
uma pessoa diferente em um período posterior e que alguém 
simplesmente o enfiou aqui. Teologicamente, eu não tenho 
nenhum problema com isso. Estou bem se houvesse algum 
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outro escritor inspirado que as pessoas dissessem: "Oh, isto é 
como Isaías". Eu coloquei isso no livro de Isaías. Se é inspirado, 
por mim tudo bem". 

Dra. Kerry Muhlestein:  00:58:02  Não estou convencida disso porque parece tão parecido com 
Isaías, os temas funcionam com Isaías. Eu acho que é apenas 
uma unidade realmente coesa. Portanto, para mim é 
provavelmente mais provável que seja assim em algum 
momento, provavelmente, quando Israel está começando a se 
dispersar ou algo assim, e ele quase talvez esteja em pânico 
sobre Judá e quer salvar Judá, algo assim. Ele escreve ou um 
sermão ou dois sermões juntos em sua mente e eles se tornam 
estes capítulos. 

Dra. Kerry Muhlestein:  00:58:28  Não sei se foi assim que realmente funcionou, mas acho que é 
algo assim. E o tema principal aqui é que enquanto Judah 
precisará ser humilhado, eles podem ser resgatados e serão 
resgatados por Deus e poderão se regozijar como resultado. 
Portanto, de muitas maneiras, estas são: "Eu sei que você vai 
ser humilhado, mas há razões para se regozijar porque Deus o 
entregará", seção dos capítulos. Agora, este é um tema que está 
presente em todo Isaías e nós o recebemos repetidas vezes, 
mas está particularmente ligado a estas seções. 

Dra. Kerry Muhlestein:  00:59:03  Na verdade, eu diria que pacto e redenção são os dois temas 
mais prevalecentes no Livro de Isaías. E é claro que a redenção 
vem por causa do servo de Deus que é principalmente Cristo, 
mas também de outros servos. Mas Cristo é primariamente o 
servo que nos dá a redenção. E, portanto, a aliança e a 
redenção são o que é tão importante para ele. E isso é 
realmente forte nesta área. Estes capítulos, de 24 a 27, às vezes 
são chamados de pequeno apocalipse porque se trata desta 
idéia de que você terá coisas ruins acontecendo com você, mas 
não se preocupe, Deus aliviará a opressão e você será libertado 
e terá alegria. Isto realmente tem algumas realizações 
realmente importantes nos últimos dias, certo? Realizações 
apocalípticas. Sabemos que isso vai acontecer no final dos 
tempos. 

Hank Smith:  00:59:45  Kerry, então se estou colocando isto na minha linha do tempo, é 
quando a Assíria tomou o reino do norte e está vindo para o 
reino do sul e você está pensando que acabou para nós. 

Dra. Kerry Muhlestein:  00:59:58  Sim. Não sei com que precisão podemos colocá-la. Acho 
provável que seja entre 730 e 720 quando Israel começou a se 
dispersar, mas não está completamente disperso, mas Isaías 
pode ver: "Oh, Judá é o próximo". Ou pode estar entre 720 e 
dizer 700 quando o reino do norte tiver sido espalhado e Isaías 
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ver que Judá é o próximo. Portanto, está em algum lugar lá 
dentro. Eu realmente tenho a sensação de que ele diz: "Tudo 
bem". Estamos começando a ver como isto se parece quando 
acontece. Eu não gosto disso e realmente quero que meu povo 
sinta falta disso". Mas ele sabe que isso vai acontecer e quer 
dar-lhes motivos para se regozijarem, mesmo assim. Não é 
mesmo? 

Dra. Kerry Muhlestein:  01:00:38  Como Néfi que diz: "Ok, eu sei que meu povo é destruído, mas 
Isaías me dá razão para ter conforto". Com o tempo, tudo se 
torna bom. Por mais ruim que seja, eventualmente fica bom. 

Hank Smith:  01:00:49  Isso é apenas uma lição em si mesmo. Sermão em uma frase, 
por mais ruim que ela seja, eventualmente fica boa. 

John Bytheway:  01:00:57  Eu ia perguntar-lhe antes quem dividiu estes capítulos em 
capítulos? Quando isso realmente aconteceu quando um 
pensamento coeso foi dividido em capítulos que usamos hoje? 

Dra. Kerry Muhlestein:  01:01:06  Para alguns profetas, não sabemos como a palavra deles é posta 
por escrito. Alguém como Amós, que estava trabalhando atrás 
do rebanho e assim por diante, provavelmente nem era 
alfabetizado. E o que ele profetizou, provavelmente alguém 
mais teve que escrever. Jeremias era alfabetizado, mas sabemos 
que ele tinha um escriba que escrevia suas palavras. Com Isaías, 
eu suspeito que Isaías fez sua própria escrita porque 
provavelmente é muito complexa para qualquer outra pessoa 
fazer e fazer bem. Ele inventa palavras. Ele faz todo tipo de 
coisas. 

Dra. Kerry Muhlestein:  01:01:35  Não estou exagerando. Ele inventa palavras, faz jogos de 
palavras e inventa coisas. Na verdade, veremos alguns exemplos 
em um minuto. Acho que ninguém mais conseguiria escrever as 
coisas que Isaías escreve. Ele provavelmente tem que escrever 
suas próprias palavras porque ninguém mais pensou: "Espere, 
como ele disse isso de novo? 

Hank Smith:  01:01:50  Elder Maxwell. 

Dra. Kerry Muhlestein:  01:01:52  Sim. É exatamente isso. Sim. Como você gostaria de tentar 
baixar todas as frases do Elder Maxwell na perfeição se ele fizer 
tudo oralmente e for seu trabalho consegui-lo em um livro. 
Certo? Boa sorte. A pergunta que você está fazendo é: depois 
que está escrito, como está dividido? E eu não sei. Foi Isaías 
quem fez um pouco disso? Talvez. Ou serão algumas pessoas 
mais tarde que acabaram de coletar todos os seus escritos e 
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estão colocando em...? E a resposta é: não sabemos. Nós 
realmente não sabemos. 

John Bytheway:  01:02:16  E quando encontramos os pergaminhos do mar morto e Isaías 
estava lá? Eles estavam divididos? 

Dra. Kerry Muhlestein:  01:02:21  Sim, eles são praticamente como nós os temos. Mas isso é 200 
a.C., então isso é 500 anos depois disso. Então, aquele grande 
pergaminho de Isaías é um dos pergaminhos mais antigos que 
eles tinham nos pergaminhos do mar morto. Portanto, 500 anos 
depois, pelo menos já estava bem perto do mesmo fórum em 
que o temos. 

Hank Smith:  01:02:40  Fascinante. 

Dra. Kerry Muhlestein:  01:02:41  Então vamos começar no capítulo 25 e ler apenas alguns desses 
versos e depois podemos falar sobre isso. Vamos começar no 
versículo 1. "Ó Senhor, tu és o meu Deus". Agora vou parar aqui 
mesmo e dizer, eu falei sobre a linguagem da aliança 
Abraâmica. Uma das frases que é tanto sobre o pacto 
Abraâmico é que Deus é nosso Deus e nós somos seu povo, 
certo? Isso acabou de ser dito a Abraão. É uma parte 
consistente disso. Portanto, realmente, sempre que você vir a 
frase, meu povo ou a frase meu Deus, deve ser uma pequena 
pista de que estamos lidando com a linguagem do pacto. Então 
é assim que isto começa. "Ó Senhor, essa arte é meu Deus". 
Este é um mantenedor do pacto que está dizendo isto. 

Dra. Kerry Muhlestein:  01:03:22  É Isaías, é claro, mas é também Isaías, penso eu, falando por 
qualquer pessoa que esteja realmente cumprindo o pacto. "Ó 
Senhor, tu és o meu Deus". Eu te exaltarei. Louvar-te-ei por 
teres feito coisas maravilhosas, pois teus conselhos de outrora 
são fidelidade e verdade". Vamos reconhecer quão 
surpreendente e maravilhoso Deus é. É quase como aquele 
versículo do Salmo. 

Hank Smith:  01:03:43  É, sim. 

Dra. Kerry Muhlestein:  01:03:45  "Porque tu fizeste de uma cidade e de um monte de cidade 
defendida uma ruína". Um palácio de estranhos para não ser 
cidade". Nunca será construído". Agora, quando penso em 
louvar a Deus, a primeira coisa que penso não é: "Homem, você 
destruiu muitas cidades". Isso foi tão legal". Mas para alguém 
que está sendo atacado por exércitos estrangeiros de novo e de 
novo, e de novo... 

John Bytheway:  01:04:10  Bem visto. 
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Dra. Kerry Muhlestein:  01:04:11  ... é nisto que você pensa. Você pode pegar cidades inteiras e 
desperdiçá-las. A esta altura, talvez Isaías esteja pensando em 
cidades do reino do norte que foram destruídas. Versículo 3: 
"Portanto, o povo forte te glorificará, a cidade das nações 
terríveis te temerá". Acho que ele está dizendo: "Vamos 
glorificar-te e a Assíria deve ter medo". Mas é claro que isto vai 
ter aplicações em todos os tipos de formas. Não é apenas em 
seus próprios dias. Deveríamos pensar: "Está bem. Bem, a 
maneira como Néfi colocaria isso se ele está pensando em sua 
visão que tem em 1 Néfi 14 é que os filhos do cordeiro de Deus, 
a igreja do cordeiro de Deus e a grande e abominável igreja, ele 
vai ver isso nesses termos. 

Dra. Kerry Muhlestein:  01:04:52  Há todo tipo de formas que podemos ver isso. Agora, o 
versículo quatro é lindo, eu acho. "Porque tu tens sido uma 
força para os pobres, uma força para os necessitados em sua 
angústia". Isto soa como algo que ouvi na introdução. "Um 
refúgio da tempestade, uma sombra do calor quando a 
explosão dos terríveis é como uma tempestade contra a 
parede". Você deve derrubar o ruído de estranhos como o calor 
em um lugar seco". Mesmo o calor com a sombra de uma 
nuvem, o ramo do terrível deve ser derrubado". Assim, aqueles 
que nos oprimem serão derrubados, assim como você pode ver 
o calor caindo. "Nesta montanha, o Senhor dos Exércitos fará 
para todos os povos um banquete de coisas gordas". 

Dra. Kerry Muhlestein:  01:05:33  Portanto, observe como ele continua contrastando estas 
imagens. Você está se livrando de nossos opressores e está 
cuidando de nós, que é exatamente o que o pacto promete que 
vai acontecer. Portanto, o versículo 5 é o de se livrar dos 
opressores. Versículo 6, e a montanha que tipicamente se 
refere, nem sempre, mas tipicamente se refere ao templo ou 
pelo menos ao monte do templo. Então lá, o Senhor fará um 
banquete de coisas gordas, o banquete de vinhos sobre as 
borras, coisas gordas cheias de tutano de vinhos sobre as borras 
bem refinados, certo? Então ele está dizendo: "Você está nos 
dando o melhor do melhor". Vamos ter aqui um banquete 
fantástico". 

Dra. Kerry Muhlestein:  01:06:04  E agora que estamos chegando à parte, eu realmente quero me 
concentrar nos versos 7 e 8. "E ele destruirá nesta montanha, a 
face da cobertura lançada sobre todas as pessoas e o véu que 
está espalhado por todas as nações". Isso provavelmente deve 
ser lido de várias maneiras, mas pelo menos uma das maneiras 
importantes que leio é a coisa que nos separa de Deus será 
destruída. 
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Dra. Kerry Muhlestein:  01:06:22  Novamente, é nesta montanha, é o templo. E assim há um véu 
que está espalhado por todas as nações, mas que nos cobre e 
nos separa de Deus. Portanto, acho que essa é uma das 
interpretações. Tenho certeza que há outras, mas uma das 
interpretações estaria aqui quando tivermos esta grande festa, 
quando Deus realmente cuidar de nós, não vai haver algo que 
nos separe. 

Dra. Kerry Muhlestein:  01:06:42  Agora, veja o versículo 8. "Ele engolirá a morte na vitória e o 
Senhor Deus limpará as lágrimas de todos os rostos". Essa é 
uma das minhas linhas favoritas em toda a Escritura. "Ele 
engolirá a morte em vitória e o Senhor Deus enxugará as 
lágrimas de todos os rostos e a repreensão de seu povo ele 
tirará de toda a terra, porque o Senhor o disse". É tão 
maravilhoso pensar em Deus enxugando nossas lágrimas. 

Dra. Kerry Muhlestein:  01:07:13  A morte é conquistada. Portanto, não é só a Assíria que é 
conquistada. Neste caso, a Assíria está de pé como um símbolo 
da própria morte e Cristo ou Jeová está vencendo a morte e 
enxugando as lágrimas de nós. Verso 9. "E se dirá naquele dia 
lo, este é o nosso Deus". Lá está novamente aquela imagem do 
pacto. "Temos esperado por ele e ele nos salvará". Este é o 
Senhor". Temos esperado por Ele. Ficaremos felizes e nos 
alegraremos com a salvação d'Ele". Apenas belas imagens de 
como toda a opressão, todo tipo de opressão terá fim e Deus 
nos salvará e enxugará nossas lágrimas. 

John Bytheway:  01:08:00  Por favor, junte-se a nós para a parte dois deste podcast. 
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John Bytheway:  00:00:01  Bem-vindo à parte dois de Isaías 13 a 35 com a Dra. Kerry 
Muhlestein. 

Dra. Kerry Muhlestein:  00:00:08  Eu gostaria de saltar um pouco para o capítulo 27. 24 a 27, cada 
capítulo, de certa forma, diz a mesma coisa que o capítulo 
seguinte. É apenas este tema que ele continua repetindo, mas 
ele o faz de forma tão bonita. Eu só quero olhar o versículo um 
do capítulo 27. 

John Bytheway:  00:00:25  Isso é realmente poderoso, bonito, e eu adoro que você tenha 
dito que não são apenas os assírios e babilônios e os romanos 
do Novo Testamento que são nossos inimigos. Eu vou engolir a 
morte. 

Dra. Kerry Muhlestein:  00:00:36  Vamos pensar por um momento. Meus alunos muitas vezes se 
sentem desconfortáveis, e encontramos isto em todas as 
escrituras, mas especialmente em Isaías, eles se sentem 
desconfortáveis quando lêem algo sobre Deus destruindo 
cidades ou sendo violentos. Há momentos em Isaías em que ele 
diz: "Você é violento". Eles se sentem desconfortáveis com isso, 
mas nós temos que unir isso com os versículos oito e nove. 
Acho que o capítulo 27:1 realmente nos ajuda com isto. Esta é 
uma frase com a qual muitos dos meus alunos não se sentem 
confortáveis, mas eu me regozijo. 

Dra. Kerry Muhlestein:  00:01:04  Assim, capítulo 27:1: "Naquele dia, o Senhor com sua dolorosa e 
grande e forte espada castigará o leviatã, a serpente 
perfuradora, até mesmo o leviatã, e matará o dragão que está 
no mar". Depois o versículo dois: "E naquele dia cantai-lhe um 
vinhedo de vinho tinto". Ele está cantando porque Deus tem 
uma espada dolorida e grande e forte com a qual castiga. 

Dra. Kerry Muhlestein:  00:01:30  A maioria de nós não gosta de pensar em Cristo ou Jeová 
andando por aí com uma grande espada, mas gostamos de 
pensar que ele tem um lenço na mão que pode enxugar todas 
as lágrimas do nosso rosto, mas a razão pela qual ele pode 
enxugar as lágrimas do nosso rosto é porque ele tinha uma 
espada e matou o leviatã com ela. O leviatã é esta grande 
serpente que provavelmente não é real, mas representa o caos 
e a morte e o inferno e tudo mais, e é porque Cristo é um 
guerreiro divino, é porque ele destruirá toda a opressão que ele 

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

Isaiah 13-39 Parte 2 followHIM Podcast Página 1



pode enxugar nossas lágrimas. Não há como enxugar nossas 
lágrimas se ele não tiver uma espada na outra mão. 

Dra. Kerry Muhlestein:  00:02:08  Acho que temos que entender isso. Até certo ponto, há um 
grande conforto. Todos nós temos algo que está nos oprimindo. 
Há assírios por toda parte em nossa vida, e pode ser 
pornografia. Pode ser depressão e/ou ansiedade. Pode ser que 
eu nunca vá me casar. Pode ser que sejam coisas físicas que nos 
afligem. Seja o que for, todos nós temos um assírio em nossa 
vida, mas o que podemos ter certeza é que Cristo pode 
conquistar cada um deles porque ele tem uma espada dolorida 
e grande e forte, e depois de conquistar essas opressões, então 
ele pode enxugar nossas lágrimas. 

Dra. Kerry Muhlestein:  00:02:44  Essa imagem é tão comovente para mim como qualquer coisa 
em qualquer lugar da escritura. Ela me fala enquanto eu vejo 
meus filhos lutando com as coisas. Fala comigo enquanto 
observo meus alunos e os membros da minha ala lutarem com 
as coisas. Enquanto luto com as coisas, eu me alegro em saber 
que Jeová tem uma espada, e um dia essa espada conquistará e 
assolará tudo o que é difícil, e então ele simplesmente se virará 
e enxugará minhas lágrimas. 

Hank Smith:  00:03:15  Oh, quão grande é a bondade de nosso Deus que prepara um 
caminho para a nossa fuga do alcance deste monstro horrível. 
Poderia até mesmo dizer leviatã lá, certo? A morte desse 
monstro e o inferno. 

Dra. Kerry Muhlestein:  00:03:28  Lembre-se, Jacó está no meio do ensino sobre os capítulos de 
Isaías quando ele diz isso. Não tenho dúvidas de que ele tem 
estas coisas em sua mente. 

John Bytheway:  00:03:34  Sim. Ele acabou de ensinar em 2 Néfi sete e oito capítulos ou 
Isaías, e então eu chamei nove capítulos de Os e os sofrimentos 
porque no início, há tudo isso, "Ó, a grandeza de nosso Deus", e 
então se torna, "Mas ai de ...". 

Dra. Kerry Muhlestein:  00:03:47  Você pode ver que é a mesma coisa. É este mesmo tema que 
Deus é grande, e como resultado, Ele vai se livrar de todas as 
coisas ruins e os Os são o Deus é grande, e as tristezas são todas 
as coisas ruins de que Ele vai se livrar. Só precisamos ter 
certeza, e esta é uma verdadeira lição, é melhor ter certeza de 
que você está do lado certo dessa espada. Se você está 
oprimindo o povo de Deus, você está em apuros. Conheço 
pessoas que sentem que estão realmente fazendo o trabalho de 
Deus, mas na realidade, estão oprimindo o povo de Deus. Eles 
estão lutando contra o profeta. Eles estão dizendo: "Bem, o 
profeta não vê as coisas da maneira correta". Esta é a maneira 
correta e, por favor, me escutem", mas quando estão fazendo 
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isso, estão realmente oprimindo o povo de Deus. Oh, você vai 
acabar do lado errado dessa espada. Se você está do lado 
errado do profeta, você está do lado errado dessa espada. 

Dra. Kerry Muhlestein:  00:04:31  Então, você está na parte dos sofrimentos, e é exatamente isso 
que ele diz em 2 Nephi 9: "Bem, você está aprendido, e assim 
você pensa que sabe o que está fazendo, mas não está ouvindo 
Deus". Então você tem os sofrimentos em vez dos Os. Eu diria 
que 2 Néfi 9, que é o comentário de Jacó sobre os capítulos de 
Isaías que ele tem lido, mas eu acho que é um comentário sobre 
estas coisas. Ele tem isto em sua mente, penso eu, firmemente 
em sua mente enquanto fala sobre as coisas, conquistando a 
morte e o inferno e assim por diante. 

Hank Smith:  00:04:56  Sim. Kerry, você mencionou anteriormente a idéia de paciência. 
De volta em 25 versículo nove: "Dir-se-á naquele dia: 'Lo, este é 
o nosso Deus'. Esperamos por ele e ele nos salvará". Este é o 
Senhor". Esperamos por Ele. Ficaremos felizes e nos 
alegraremos com a sua salvação". Portanto, há um elemento 
que você pode ver que Isaías está dizendo: "Sejam pacientes". 
Que este plano se concretize". 

John Bytheway:  00:05:22  Rapaz, sabe o que isso me faz lembrar, Hank? Acabei de ter uma 
experiência na piscina de Bethesda neste último ano. Li uma 
palestra do Presidente Packer sobre aqueles que ainda estão 
esperando pela mudança da água. Oh, é uma bela conversa 
sobre aqueles que cuidam daqueles que têm deficiências de 
qualquer tipo e como eles ainda estão esperando pela mudança 
da água como o homem que esperou por 38 anos quando Jesus 
veio vê-lo. É uma linda conversa. Se você quiser, nossos 
ouvintes querem ir à procura disso, mas muita vida está 
esperando, não é mesmo? 

Dra. Kerry Muhlestein:  00:05:57  Sim. Conheço e conheço muitas outras pessoas nesta situação 
em que temos entes queridos que estão lutando contra a 
depressão ou ansiedade ou algo do gênero. Você só quer que 
eles sejam curados agora mesmo, e é de partir o coração que 
eles não estão curados agora, mas até certo ponto, estamos 
apenas esperando, sabendo que em algum momento essa cura 
acontece, aquela besta de um opressor vai encontrar a espada 
do Salvador e então nos regozijaremos, mas é difícil esperar. 

John Bytheway:  00:06:29  Muito bem colocado. Obrigado. 

Hank Smith:  00:06:31  Por falar nisso, recebemos um e-mail maravilhoso e ele disse: 
"Eu só queria expressar minha gratidão a você e ao irmão, 
Bytheway, pelos episódios do "Venha me seguir". Em outubro 
passado, minha filha, uma de suas ex-alunas, morreu em um 
acidente de carro com seu melhor amigo. Ainda estou 
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devastado e chocado que esta seja nossa nova vida para viver 
sem ela". Minha esposa e eu temos outros quatro filhos para 
criar e estamos fazendo o melhor que podemos na situação em 
que vivemos. Eu encontro muita força com estes podcasts. Só 
queria que vocês soubessem como sou grato por estarem 
fazendo isso por todos nós. Estes episódios realmente me 
ajudaram durante o ano mais negro da minha vida". 

Hank Smith:  00:07:10  Essa é realmente nossa esperança aqui é continuar esperando. 
Como você disse, Kerry, nós só queremos tanto por agora, 
queremos nos reunir com pessoas queridas que já faleceram. 
Queremos curar-nos agora. Isaías 25:9, "Este é o nosso Deus". 
Nós esperamos". Continuem esperando, continuem esperando. 
Como nos disse Michael McClain, John: "Espere. A luz virá". 

Dra. Kerry Muhlestein:  00:07:39  Sim. Não sei dizer quantas vezes nos últimos seis meses eu 
tenho rezado pelos meus entes queridos, e apenas rezado: 
"Você pode fazer isso agora? Precisamos disto agora", e apenas 
suplicando com todo o meu coração: "Nós realmente 
poderíamos usar isto agora". No entanto, o que tenho que me 
lembrar é que vi momentos em que posso me alegrar, que 
queria tudo melhor agora, mas vi que é um pouco melhor, e 
preciso me alegrar nesses pequenos momentos melhores 
enquanto ainda estou esperando pelas coisas grandes. Eu me 
regozijarei naqueles pequenos momentos e poderei sobreviver 
por mais longa que seja a espera, porque tenho plena confiança 
no que Isaías está me ensinando que eventualmente pode não 
ser o agora que eu quero, mas eventualmente isto acontece. 

Hank Smith:  00:08:28  Eventualmente, as lágrimas serão enxugadas de seus rostos. 

Dra. Kerry Muhlestein:  00:08:33  Sim. Bem, nossas orações e pensamentos vão para o bispo 
Hanson... 

John Bytheway:  00:08:38  Oh, cara. Absolutamente. 

Dra. Kerry Muhlestein:  00:08:40  ... e sua família. Bem, devemos saltar para o capítulo 28? 

Hank Smith:  00:08:45  Por favor, faça. 

John Bytheway:  00:08:45  Com certeza. 

Dra. Kerry Muhlestein:  00:08:46  Capítulos 28 e 29, estamos bastante familiarizados com eles 
como membros da igreja porque Néfi faz referência a eles e eles 
têm muitas maneiras de interpretá-los por causa de Néfi e dos 
profetas dos últimos dias como sendo aplicáveis aos últimos 
dias, e eu acho que esses são válidos, mas eu quero que 
vejamos algum outro contexto que eu acho que pode nos 
ajudar a tirar ainda mais deles. 
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Dra. Kerry Muhlestein:  00:09:04  Antes de chegarmos aos versos que todos conhecem, acho que 
precisamos ler o início do capítulo 28 porque isso realmente nos 
ajuda a entender esses versos. Então começaremos no versículo 
um: "Ai da coroa de orgulho, dos bêbados de Efraim que são 
gloriosos ...". Portanto, isto é especificamente para o reino do 
Norte, mas ele vai então começar a falar sobre o reino do Sul 
também. Portanto, é também para o reino do Sul. Então isso 
significa que é para todas as pessoas do pacto, e isso significa 
que é para mim e para você, mas de qualquer forma, "Ai da 
coroa de orgulho, dos bêbados de Efraim, cuja gloriosa beleza é 
uma flor desbotada". 

Dra. Kerry Muhlestein:  00:09:33  Então agora em Israel, você recebe estas lindas flores, e quando 
a estação das chuvas pára, você tem duas semanas e elas se 
foram, simplesmente se foram, certo? Tanto que quando eu 
ensino no Jerusalem Center quando os estudantes do semestre 
de inverno partem, ainda há flores silvestres por todo o lugar. 
Você tem uma semana e meia até a chegada dos alunos do 
semestre de primavera, e é uma chance de 50/50 se eles verão 
alguma flor. Se a chuva durar mais alguns dias, então eles verão 
as flores. Se a chuva terminar bem, bem, semana e meia é 
muito longa, não há mais flores, certo? É isso mesmo. 

Dra. Kerry Muhlestein:  00:10:03  Então é isso que ele está dizendo a esses bêbados: "Você está 
tão entusiasmada com essas coisas que o mundo lhe diz que é 
importante, e vai desvanecer como uma flor", que estão na 
cabeça dos vales gordos, aqueles que são superados com o 
vinho. Portanto, muita imaginação sobre ser transitório na 
natureza e sobre a embriaguez. Tenha isso em mente. 

Dra. Kerry Muhlestein:  00:10:22  Versículo dois: "Eis que o Senhor tem um poderoso e forte, que 
como tempestade de granizo e tempestade destruidora, como 
inundação de águas impetuosas que transbordam, descerá à 
terra com a mão". Então, mais uma vez, esta imagem de que 
haverá um servo ou o próprio Deus virá para humilhar estes 
bêbados que se acham tão grandes. 

Dra. Kerry Muhlestein:  00:10:40  Verso três: "A coroa de orgulho, os bêbados de Efraim, serão 
pisados debaixo dos pés". Tão transitório, o que eles acham tão 
maravilhoso não vai durar. Só para o caso de não termos 
conseguido isto, ele vai dizer novamente: "E a beleza gloriosa, 
que está na cabeça do vale gordo, será uma flor desbotada, e 
como o fruto apressado antes do verão; que quando aquele que 
olha para ela vê, enquanto ainda está em suas mãos, ele a 
come". Este é o fruto que vem e é melhor comê-lo logo, porque 
com o calor do verão, esse fruto não vai durar. Temos 
geladeiras para que não pensemos nisso tanto como se você 
não tivesse geladeiras, mas se você colher um pêssego 
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enquanto estiver a 90 graus e deixá-lo de fora, não é tão bom 
assim tão cedo, certo? 

John Bytheway:  00:11:16  Você está certo. 

Hank Smith:  00:11:17  Então Kerry, este é um daqueles casos em que conversamos 
com o Dr. Combs sobre o qual ele se repete. Ele é um poeta. 
Então ele só se repetiu duas vezes. Disse basicamente a mesma 
coisa duas vezes. 

John Bytheway:  00:11:29  Certo. É o paralelismo. É o paralelismo. 

Dra. Kerry Muhlestein:  00:11:31  É o paralelismo, e isso também dá ênfase e nos ajuda a lembrar. 
Isto é importante. Ele quer que a gente consiga, e vai continuar 
dizendo isso por um tempo. Ele vai falar sobre a beleza e o 
julgamento deles, e o versículo sete é mais sobre o fato de que 
eles erraram através do vinho e da bebida forte e estão fora do 
caminho por causa da bebida forte. Quero olhar para o final do 
versículo sete: "Eles erram na visão, tropeçam no julgamento". 
Mantenha-os em mente. 

Dra. Kerry Muhlestein:  00:11:55  Agora, o versículo oito é uma imagem que não queremos ter, 
mas Isaías pinta esta imagem muito bem. "Pois todas as mesas 
estão cheias de vômito e sujeira, de modo que não há lugar 
limpo". Agora, você entende isso com um bando de bêbados. 
Eles já beberam tanto, é o que acontece, certo? Eles beberam 
tanto que simplesmente vomitaram em toda a mesa. Quer 
dizer, ele está pensando em ritualmente limpo. Está tudo 
arruinado agora, porque todos vocês vomitaram tudo porque 
estão tão bêbados, mas isso nos leva ao versículo nove: "A 
quem ensinará o conhecimento, e a quem fará entender a 
doutrina? Aqueles que são desmamados do leite, e tirados dos 
seios". Então é aqui que obtemos esta coisa do leite antes da 
carne, mas uma vez que você teve o leite, agora você pode ter 
carne. 

Dra. Kerry Muhlestein:  00:12:35  Então ele está dizendo: "Eu tenho todos esses bêbados que 
pensam que sabem o que estão fazendo, e eles são esses falsos 
profetas e falsos líderes. Eles são as pessoas que deveriam estar 
ensinando a verdadeira doutrina, mas não estão. Eles estão 
preocupados com as coisas do mundo, e por isso, na verdade, 
estão bêbados". 

Dra. Kerry Muhlestein:  00:12:48  Agora, quero apenas tirar um segundo e dizer que isto está 
realmente acontecendo para Judá e Israel. Eles realmente têm 
líderes que deveriam estar os liderando em retidão, líderes 
políticos, líderes espirituais que deveriam estar os liderando em 
retidão e eles não estão, e eles se embebedam tanto nas idéias 
do mundo quanto no vinho real. Portanto, eles os estão 
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conduzindo à injustiça, mas devemos pensar em como isso 
acontece em nossa vida também. Escolhemos todos os tipos de 
líderes, líderes de pensamento em nossas vidas. Há pessoas de 
Hollywood que se autoproclamam como profetas. Há pessoas 
na cidade do rádio. Há pessoas em podcasts. Vocês não. Há 
pessoas em programas de TV nas Torres do Marfim, em colunas 
de jornais, todo tipo de pessoas que estão vomitando sujeira 
em nome do mundo, sabedoria do mundo, e nós estamos 
devorando isso. Quero que vocês pensem nessa imagem. Você 
está devorando a sujeira que eles estão vomitando em sua 
embriaguez espiritual. 

Hank Smith:  00:13:48  As mesas de vômito e imundície. Sim. 

John Bytheway:  00:13:51  Oh, cara. 

Dra. Kerry Muhlestein:  00:13:51  Sim, sim. Quando ouvimos estas idéias, estas idéias que vão 
diretamente ao contrário do que os profetas estão nos 
ensinando, estamos comendo vômito espiritual. Como 
resultado, não somos nós que ele vai ensinar o conhecimento e 
compreender a doutrina. Portanto, vamos continuar. Versículo 
10: "Porque preceito deve estar sobre preceito, preceito sobre 
preceito; linha sobre linha, linha sobre linha; aqui um pouco, e 
ali um pouco". 

Hank Smith:  00:14:20  Eu amo o contraste, Kerry. É nojento, mas o vômito que sai 
dessas pessoas contra o leite materno no versículo nove, é a 
diferença mais forte que se pode conseguir. 

Dra. Kerry Muhlestein:  00:14:33  Você está absolutamente certa. Após ele dizer preceito sobre 
preceito, e vamos voltar a isso, e linha sobre linha, versículo 11, 
"Porque com lábios gaguejantes e outra língua ele falará a este 
povo". A quem ele disse: 'Este é o resto com que podereis fazer 
descansar os cansados; e este é o refrescante: contudo, eles 
não quiseram ouvir', mas a palavra do Senhor foi para eles: 
'Preceito sobre preceito, preceito sobre preceito; linha sobre 
linha, linha sobre linha; aqui um pouco, e ali um pouco;' para 
que fossem, e caíssem para trás, e fossem quebrados, e 
enlaçados, e tomados". 

Dra. Kerry Muhlestein:  00:15:02  Então, veja o que temos nos versículos 12 e 13. Não é assim que 
costumamos pensar. Isto está dizendo que há pessoas que não 
são compreensivas e recebem preceito sobre preceito, linha 
sobre linha, e são enganchadas e caem fora disso. Isso parece 
um pouco estranho para nós. 

Dra. Kerry Muhlestein:  00:15:18  Bem, vamos investigar isto um pouco mais porque este é na 
verdade o versículo 10 e o versículo 13 são na verdade 
incrivelmente difíceis de traduzir parcialmente porque Isaías 
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não está usando completamente palavras reais. As palavras que 
traduzimos são preceito sobre preceito e linha sobre linha não 
são palavras completas. São palavras parciais, e nós as 
traduzimos dessa forma porque elas vêm da raiz para uma linha 
de medida que você mediria e um mandamento, está bem? 
Então, isso é preceito sobre preceito e linha sobre linha, mas ele 
não dá a palavra completa. 

Dra. Kerry Muhlestein:  00:15:49  Então deixe-me recitá-lo para você um pouco em hebraico. 
Parece uma algaraviada, não é? Não é uma palavra completa, e 
por isso tem a intenção de soar como algaraviar para que 
quando você receber esta frase com lábios gaguejantes e outra 
língua, ele fale para o povo? A tradução é boa, "Preceito sobre 
preceito, linha sobre linha", porque ele está claramente usando 
uma forma dessas palavras, mas é como se eu estivesse 
dizendo, "exceto para exceto para exceto para exceto", e então, 
não sei o quê, "ine to ine to ine to ine", e você fica, "Ok. Acho 
que ele está dizendo preceito e linha, mas eu não sei, e soa 
simplesmente estúpido". 

Dra. Kerry Muhlestein:  00:16:29  O que ele parece estar dizendo é para as pessoas que estão 
espiritualmente bêbadas, que se encheram de vinho em vez do 
leite e agora alguma oportunidade para a carne, mas Isaías está 
ensinando-lhes que o que Deus lhes dá é algaraviar. É 
gobbledygook. Para eles, isso não faz sentido. Agora lembre-se, 
o chamado de Isaías era ensinar de tal forma que aqueles que 
não estivessem preparados não o conseguiriam, e somente 
aqueles que estivessem preparados o conseguiriam. Acho que 
esta é outra versão disso. 

Dra. Kerry Muhlestein:  00:17:00  Assim, para aqueles que estão preparados, na verdade está 
vindo linha após linha, preceito após preceito, e Néfi vai usá-lo 
dessa forma, e é uma interpretação perfeita, maravilhosa e 
válida disso, mas para aqueles que não estão preparados, é 
[língua estrangeira 00:17:13] é apenas algaraviar, e eles caem 
para trás, e estão quebrados, e estão enganados. Parece que se 
alguém com um lábio gaguejante e outra língua significa como 
uma língua estrangeira, isso soa apenas como uma língua 
estrangeira para eles, porque não faz sentido. 

Dra. Kerry Muhlestein:  00:17:28  Acho que isto é tão verdade. Quando estamos mergulhados no 
que o mundo nos diz, as coisas que os profetas dizem não fazem 
sentido. Nós dizemos: "Você está errado. Não, eu não posso 
acreditar que você acabou de dizer isso. Não computa para 
alguém que está cheio do vômito espiritual do mundo", mas 
para aqueles que estão preparados, eles dizem: "Oh, espere, eu 
entendo o que você está dizendo". Se as pessoas estão ainda 
mais preparadas, recebem ainda mais, e as pessoas estão mais 
preparadas do que recebem ainda mais, e nós vamos pouco a 
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pouco, linha por linha, preceito por preceito quando estamos 
preparados e vamos para trás da mesma forma quando não 
estamos preparados. 

Hank Smith:  00:18:06  Aqui é 1 Coríntios 2:14. Paulo diz: "O homem natural não 
recebe as coisas do espírito de Deus, pois elas são tolices...". 

John Bytheway:  00:18:16  Eles são tolices, sim. 

Hank Smith:  00:18:17  "... para ele. Nem ele pode conhecê-los porque eles são 
discernidos espiritualmente". Quando você está se 
empanturrando no vômito do mundo, o espírito de Deus é 
qualquer coisa que vem do espírito parecerá uma algaraviada, 
como você disse. 

Dra. Kerry Muhlestein:  00:18:32  Agora, normalmente, você não percebe que está comendo 
vômito. É porque você está tão bêbado que não sabe. Você já 
ouviu as idéias do mundo por tanto tempo. Acho que o 
Presidente Nelson, isto é parte do que ele está tentando 
descobrir quando disse: "Arranje mais tempo para Cristo". Se a 
maior parte de suas informações vem da mídia social ou de 
outro lugar, então você precisa obter mais informações de 
Cristo. Pare de ouvir tanto isso e reserve mais tempo para 
Cristo, porque quando ouvimos tanto isso, não percebemos que 
agora todo nosso pensamento é tão colorido pelas lentes do 
mundo, que não podemos vê-lo ou entendê-lo corretamente, e 
não percebemos que estamos começando a comer vômito 
espiritual. 

John Bytheway:  00:19:09  Oh, cara. O que você mencionou, Presidente Nelson, e eu amo 
essa declaração. A maioria das informações que você recebe 
vem da mídia social. Sua capacidade de sentir o espírito será 
diminuída. Estou me lembrando quando Moroni, sozinho, o 
último adulto solteiro, nos escreve e diz: "Você tem que ler esta 
carta que meu pai me enviou". Este Moroni 9, e ele está 
dizendo a ele: "É muito ruim, filho. As coisas estão muito ruins. 
Os nefitas, são tão ruins quanto isso. Estão matando uns aos 
outros". 

John Bytheway:  00:19:41  Então ele diz: "Que as coisas que eu escrevi não te façam sofrer 
até a morte", mas então ele o lembra: "Aqui está o que eu 
quero", a última frase ali dentro. "Pense em Cristo e em como 
ele nos visitou e deixe essas coisas repousarem em sua mente". 
É a frase mais legal para mim: "Deixe isso descansar em sua 
mente para sempre", em vez de, como você tem dito, Kerry, 
todas essas coisas que o mundo está vomitando, os líderes de 
pensamento que você usou. Se isso é o que está descansando 
em sua mente, sua capacidade de sentir o espírito será 
diminuída. 
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Dra. Kerry Muhlestein:  00:20:11  Veja, e nós escolhemos nossos líderes. Escolhemos quem 
ouvimos e podemos ouvir as coisas sem parar, hoje em dia. 
Podemos estar ouvindo algo a cada momento acordado e, 
principalmente, estamos ouvindo ou lendo em nossos 
telefones. Temos tantas coisas chegando e temos que ter 
cuidado com quem estamos escolhendo. Se é a mídia social ou a 
maioria das fontes, é este vômito espiritual. Adoro a linha que 
você acabou de nos dar do Presidente Nelson, onde se é onde 
estamos conseguindo a maioria de suas coisas, e não importa se 
você lê as escrituras todos os dias, se 99% do que você está 
recebendo é em outro lugar, você perderá o espírito. Bem, se 
você não tem o espírito com você, como você pode entender as 
coisas espirituais como Paulo disse ou como Isaías disse aqui, 
certo? Você simplesmente não pode. 

John Bytheway:  00:20:56  Sim. Na conversa da juventude, uma vez, eu só tive este 
pensamento. Eu estava falando sobre como aprendemos a linha 
em ... Eu estava fazendo isso com minhas mãos, linha sobre 
linha, preceito sobre preceito, como aprendemos, e viramos 
tudo de cabeça para baixo. O que Satanás faz? Deita-se sobre a 
mentira, decepcionado sobre decepcionado. 

Dra. Kerry Muhlestein:  00:21:15  Isso é muito bom. 

John Bytheway:  00:21:16  Isso foi meu, como você disse [língua estrangeira 00:21:19]? 

Dra. Kerry Muhlestein:  00:21:20  Sim, sim, sim. 

John Bytheway:  00:21:22  Ele nos levará cuidadosamente para o inferno, deitado sobre a 
mentira, decepcionado sobre decepcionado. 

Hank Smith:  00:21:26  Uma coisa que notei até agora é que Isaías não se retrai quando 
ele pensa que a liderança está fazendo as coisas erradas. Eis o 
que você me lembra. Você me lembra de bêbados, vomitando e 
as pessoas o estão consumindo. É o que eu penso de sua 
liderança. 

John Bytheway:  00:21:41  Deixe-me pintar um quadro de palavras para você aqui, uma 
cafeteria muito ruim. 

Dra. Kerry Muhlestein:  00:21:47  Isso mesmo. Sim. Esta é a cafeteria que você quer evitar, mas 
todos nós vamos lá. Agora que você sabe que estas palavras, 
linha sobre linha, preceito sobre preceito, estão se baseando na 
idéia de pelo menos uma sobre linha ou desenho sobre uma 
linha que você usa para medir as coisas, e quando você está 
construindo coisas, certo? É uma ferramenta de construção. Ela 
pode acrescentar um pouco mais de significado aos versículos 
16 e 17. 

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

Isaiah 13-39 Parte 2 followHIM Podcast Página 10



Dra. Kerry Muhlestein:  00:22:10  Então, esta é a cura. Este é o antídoto para o vômito espiritual. 
Versículo 16: "Portanto, assim diz o Senhor Deus: 'Eis que eu 
ponho em Sião para um fundamento uma pedra, uma pedra 
provada, uma pedra preciosa de canto, um fundamento seguro: 
aquele que crê não se apressará'. Juízo também farei a linha, e a 
justiça o prumo; e o granizo varrerá o refúgio da mentira, e as 
águas transbordarão o esconderijo"". 

Dra. Kerry Muhlestein:  00:22:38  Você vê o que ele está dizendo? Ele está tomando o mesmo 
[língua estrangeira 00:22:40] e dizendo: "É uma algaraviada 
para você, mas eu vou usar estas ferramentas, e para aqueles 
que estão recebendo linha por linha e preceito por preceito, eu 
vou expor, medir o fundamento certo que lhe permitirá, que é a 
verdade e que é Cristo e Cristo é a verdade, que lhe permitirá 
resistir quando eu enviar uma tempestade que varrer as 
mentiras, você vai ficar bem porque você está em um 
fundamento certo. Eu vou me livrar das mentiras". 

Dra. Kerry Muhlestein:  00:23:12  Em algum momento, só restará a verdade, mas aqueles que 
estão nadando nas mentiras vão ser lavados. Aqueles que 
aprenderam linha após linha e preceito após preceito estarão 
sobre uma base segura e poderão resistir à tempestade. 
Portanto, ele é tão esperto. Este é um daqueles lugares onde se 
vai: "Uau, Isaías é bom". 

John Bytheway:  00:23:27  Não é divertido ver estas frases que provavelmente estamos 
mais familiarizados com outros livros das escrituras como, "Oh, 
uma fundação segura, uma fundação na qual se os homens 
construírem ..." Bem, eles não podem. Você pode ouvir Helamã 
falando com Néfi e Lehi, e para ver pedra angular e fundação, 
eu adoro como, e isto é o que eu penso, Hank, não é verdade 
que um dos comentários que estamos recebendo é: "Eu estou 
vendo tanto do Livro de Mórmon aqui em Isaías", ou "Eu estou 
vendo outras escrituras". 

Dra. Kerry Muhlestein:  00:23:54  Bem, e aqui está uma pequena e divertida corrente para você 
passar então. Helaman, quem ele lê? Ele lê Nephi e Jacob. Bem, 
Jacob é quem fala sobre uma fundação quando faz Jacob 6 e 
assim por diante. Ele está pensando no pacto e em Cristo e 
Isaías. Então ele está tirando suas coisas destes capítulos, mas 
na verdade, você entra em Salmos, estou falando de uma 
fundação também, Isaías, muitas vezes, você encontrará muitas 
frases ao redor de Isaías que na verdade apareceram primeiro 
nos Salmos. 

Dra. Kerry Muhlestein:  00:24:22  Mas, apesar disso, temos Salmos e Isaías, mal terminados, e 
agora estamos no meio de Isaías, e eles são a base de muitas 
das imagens que estão no Livro de Mórmon via ... Por isso, 
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recebemos Salmos e Isaías via Néfi e Jacó para todos os outros 
profetas do Livro de Mórmon. 

Hank Smith:  00:24:38  Também estou fascinado com esta idéia que o Senhor está 
dizendo: "Virá uma tempestade para varrer o refúgio que os 
líderes colocaram lá fora". Quase como se ele estivesse dizendo: 
"Aguente firme e tudo isso será lavado e você ficará com a 
verdade". 

John Bytheway:  00:24:56  Caramba, um refúgio de mentiras. Uau. 

Dra. Kerry Muhlestein:  00:24:59  Sim. Curiosamente, e eu não acho que esta seja a única 
interpretação disso, e eu nunca pensei nisso até que você 
acabou de dizer isso, Hank, mas como penso nisso, quando 
penso em Deus enviando uma tempestade que varre as coisas 
eu penso, bem, na visão de Enoque que está em Moisés 7, onde 
ele fala de Deus varrendo a terra com uma inundação, com as 
chuvas que vêm de cima e, bem, a verdade de cima e, oh, a 
justiça de cima e a verdade de baixo. 

Dra. Kerry Muhlestein:  00:25:23  Em seguida, o Presidente Benson interpretando isso como uma 
inundação da terra com o Livro de Mórmon. Então eu penso: 
"Bem, o que expõe as mentiras e nos dá a verdade melhor do 
que o Livro de Mórmon? Portanto, não acho que seja o único. 
Acho que os profetas atuais também são outra parte dessa 
enchente. Acho que essas são provavelmente as maiores partes 
dessa enchente é o Livro de Mórmon e os profetas que temos 
hoje. Eles são as únicas maneiras de mantermos a verdade em 
vez de sermos enganados ou enganados, se quisermos seguir a 
frase de João, mas seremos enganados por todo esse lixo que 
está flutuando no mundo. Portanto, um viva para o Livro de 
Mórmon e os profetas. 

Hank Smith:  00:25:57  Sim. A cada seis meses temos uma chance de limpar o lixo, as 
mentiras, o vômito ao nosso redor. 

Dra. Kerry Muhlestein:  00:26:04  Suspeito que um dia haja uma tempestade maior, que tome a 
forma da espada do Salvador, certo? 

Hank Smith:  00:26:09  O próprio Salvador. 

Dra. Kerry Muhlestein:  00:26:11  Bem, e se passarmos apenas um pouco de tempo com o 
capítulo 29 também, porque há alguns versos aqui que falamos 
o tempo todo que eu acho que podemos lançar um pouco de 
luz se não houver problema. 

Hank Smith:  00:26:19  Certo. Isso parece ótimo. 
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Dra. Kerry Muhlestein:  00:26:22  Vamos ao capítulo 29 e começa com estas coisas interessantes: 
"Ai da Ariel, da Ariel, a cidade onde David morava"! Então há 
novamente a cidade de Davi, mas é Jerusalém. "Acrescente ano 
após ano; deixe-os matar sacrifícios". No entanto, angustiarei 
Ariel, e haverá pesar e tristeza; e será para mim como Ariel". 

Dra. Kerry Muhlestein:  00:26:38  Então, antes de tudo, vamos tentar descobrir o que no mundo 
ele quer dizer com Ariel. Há uma palavra hebraica ariel, que 
significa "coração" ou "pedra do coração". Então ele pode estar 
dizendo: "Ai de sua pedra do coração", mas esta palavra na 
verdade pode ser traduzida de uma maneira diferente. Está no 
que chamamos em hebraico de sua forma construtiva, onde 
você pega duas palavras e as coloca juntas. Portanto, isto 
poderia ser ari el, e ari em forma de construção seria leão, e el é 
Deus. Portanto, este poderia ser leão de Deus, leão de Deus, 
que, por sinal, David e seu leão são considerados como o leão 
de Deus. Portanto, isso faz um pouco mais de sentido para mim 
porque estamos falando da cidade de Davi e da cidade onde 
Davi habitou. 

Dra. Kerry Muhlestein:  00:27:16  Então ele diz: "Ano após ano, você pode ter sacrifícios, mas eu 
ainda vou vir e te angustiar porque você não está cumprindo o 
pacto, é claro". Vou trazer tristeza porque você não está 
cumprindo o pacto", mas é realmente isso que ele está dizendo: 
"Ai de você". Você pode fazer todos os sacrifícios que quiser, 
mas quando não estiver vivendo corretamente, a angústia ainda 
virá na forma do versículo três: "E acamparei contra ti em redor, 
e te cercarei com um monte, e levantarei fortes contra ti". Ele 
está lhe dizendo: "O cerco está vindo". 

Dra. Kerry Muhlestein:  00:27:42  Agora, é claro que de certa forma isto é Deus, mas de certa 
forma isto são os assírios. Os assírios vão sitiar Jerusalém. 
Definitivamente, eles vão cercar Jerusalém e as pessoas vão 
morrer da fome e da espada e de todo tipo de outras coisas lá. 

Hank Smith:  00:27:57  Assíria não toma Jerusalém, mas com certeza chegam perto. 

Dra. Kerry Muhlestein:  00:28:01  Eles são milagrosamente poupados, mas irão cercá-los. 
Versículo quatro: "E tu serás abatida, e falarás do chão, e tua 
fala será baixa do pó, e tua voz será, como de quem tem 
espírito familiar, do pó, e tua fala sussurrará do pó". Esse é um 
verso com o qual estamos familiarizados, certo? Como 
costumamos interpretar isso? Acho que é uma ótima 
interpretação. 

Hank Smith:  00:28:28  É o Livro de Mórmon. Sim. 

Dra. Kerry Muhlestein:  00:28:30  Faz sentido, certo? Em parte porque as placas douradas, e 
Nephi nos ajuda a dar essa interpretação. Ele gosta muito do 
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capítulo 29. Ele se inspira muito nele. Então ele nos ajudará com 
esta interpretação, mas pensamos nas placas de ouro que estão 
literalmente enterradas no chão, e elas saem do chão e temos a 
voz das pessoas que morreram que falam conosco e nos dão a 
verdade. Soa familiar porque é verdade. Maravilhosa, 
fantástica, interpretação absolutamente precisa, mas vamos 
nos perguntar, e esta é uma das coisas que espero que nosso 
público faça o tempo todo, como os ouvintes de Isaías a teriam 
tomado? Mais uma vez, se pudermos descobrir esse contexto 
original, isso pode realmente nos ajudar. Então, como eles o 
teriam tomado em seus dias e na próxima geração? 

Dra. Kerry Muhlestein:  00:29:12  Portanto, lembrem-se do que acontece quando Jerusalém 
cercada. Sennacherib passou e destruiu todas as grandes 
cidades e todas as cidades defensivas com muros ou qualquer 
coisa em Judá. Todas elas foram destruídas. Quando 
Sennacherib destrói, ele destrói. Ele arde como um louco. Vocês 
conhecem Jeff Chadwick, que é um colega nosso, é um 
arqueólogo que vem escavando no Egito há 30 anos. Ele esteve 
uma vez em um local onde atingiram esta camada de cinzas, e 
vocês fazem isso enquanto escavam. Se houve destruição lá, 
você vai atingir uma camada de cinzas onde você pensa: "Ok, 
alguém queimou a cidade neste ponto historicamente". 

Dra. Kerry Muhlestein:  00:29:48  Você sempre pode dizer quando é Sennacherib porque é mais 
intenso, é uma camada maior. Aquele cara acabou de queimar, 
certo? Se você está fazendo a cronologia e conhece a cerâmica 
e tudo mais, você pode dizer: "Certo, sim". Aqui é onde 
esperamos que Sennacherib se encaixe cronologicamente e 
aqui está", mas um cara veio visitar este site, e como ele está 
vindo, é outro arqueólogo que teve muita experiência lá, e 
como ele está vindo e não esteve lá para ver toda esta 
estratigrafia e a cerâmica e conhecer os encontros e outras 
coisas, então ele não pode dizer: "Ok. É aqui que eu deveria 
esperar ver Sennacherib", mas ele simplesmente aparece e vê a 
camada de cinza e diz: "Oh, Sennacherib estava aqui". Você 
pode simplesmente dizer. 

Hank Smith:  00:30:20  Uau. 

Dra. Kerry Muhlestein:  00:30:20  Aquele cara foi tão destrutivo que literalmente 2.700 anos 
depois um arqueólogo pode subir e ver a destruição e dizer: 
"Oh, Sennacherib estava aqui", e ele estava. Era Sennacherib. 
Ele estava certo. É assim que este cara é destrutivo. 

Hank Smith:  00:30:36  Esse cara de quem falamos com o Dr. Sears que vinha a 
Hezekiah com uma mensagem de: "Eu levei tudo o resto e vou 
levar você". 
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Dra. Kerry Muhlestein:  00:30:46  É exatamente isso. Então este é o cara que passou, e estamos 
falando de uma cidade em Judá, esta camada de destruição, ele 
passou e queimou aquelas cidades assim, e ele mata todas as 
pessoas ao redor e o faz freqüentemente de maneiras 
desagradáveis. Ele os leva para a próxima cidade que ele vai 
agir. Portanto, temos provas pictóricas disso porque ele 
esculpiu em seu próprio palácio. 

Dra. Kerry Muhlestein:  00:31:06  Depois de conquistar Azekah, ele vai para Lachish e está 
sitiando Lachish, e traz com eles prisioneiros de Azekah fora dos 
muros enquanto ele está sitiando. Ele os empurra. Ele está 
esfolando-os. Ele está cortando as mãos e os pés deles para 
assustar a todos dentro de Laquis, para que eles simplesmente 
desistam. Eu diria que ele provavelmente fez a mesma coisa em 
Jerusalém. Eu não sei. Não se fala sobre isso. 

Dra. Kerry Muhlestein:  00:31:30  Assim, quando ele chega a Jerusalém, tantas pessoas já 
morreram, e muitas dessas cidades nunca mais são habitadas. 
Ele acabou de devastar a zona rural. Tantas pessoas morreram e 
pessoas morrem também em Jerusalém. Agora, todas essas 
pessoas estão em baixo na terra. Elas estão em baixo na poeira. 

Dra. Kerry Muhlestein:  00:31:49  No momento em que Ezequias está conseguindo que as pessoas 
em Jerusalém se arrependam, já há pessoas em Judá em outros 
lugares que estão morrendo. Aquelas pessoas que estão 
deitadas no chão estão falando do pó para o povo em Jerusalém 
e suas mortes, seus corpos moldados moribundos estão lhes 
dizendo: "A destruição está chegando". Você mantém o pacto 
ou é isto que acontece". 

Dra. Kerry Muhlestein:  00:32:11  Acho que foi assim que nos dias de Hezekiah e de Isaías e nas 
gerações seguintes, foi assim que eles interpretaram isto. Nós 
sabemos sobre as pessoas que morreram. Sabemos que isto era 
real e eles falam conosco. O reino do Norte foi disperso e 
destruído. Temos algumas das pessoas que vivem aqui em 
nossa cidade em Jerusalém, cujos familiares foram mortos no 
reino do norte ou espalhados e destruídos, e eles estão falando 
conosco. 

Dra. Kerry Muhlestein:  00:32:35  Portanto, eu diria que esse é o contexto original para isso. Não é 
diferente do que o Livro de Mórmon que nos fala. Esta é a Bíblia 
sendo uma voz que sai do chão falando conosco. Sinto que este 
ano, mais do que nunca, este versículo foi cumprido nestes 
termos. Sinto que a Bíblia e nossos antepassados israelitas 
sobre os quais estamos lendo estão nos falando fora do chão 
com um espírito familiar, fora do pó. Eles estão voltando à vida 
como se fosse para nós, e nós estamos aprendendo as lições 
que eles nos fariam aprender de suas vidas. 
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Dra. Kerry Muhlestein:  00:33:11  Fora do pó é uma frase importante para mim. Eu chamo meu 
site de que. Chamo isso de quase tudo o que faço, porque é isso 
que quero é que aprendamos com essas pessoas. Quero que 
sejamos capazes de pegar as escrituras e que elas saiam do pó e 
se tornem reais para nós, para que possamos aprender com 
elas, com os nefitas, com certeza, mas também com as pessoas 
do Antigo Testamento e do Novo Testamento e das Doutrinas e 
Convênios e tudo mais. Todas essas pessoas devem falar baixo 
do pó, e devem falar fora do chão, e nós devemos aprender 
com elas. 

John Bytheway:  00:33:45  Eu gosto da palavra familiar. Levei anos para ver a palavra 
família ali dentro. Esta é nossa família familiar. Somos Israel de 
hoje. Nossa família está falando conosco. 

Dra. Kerry Muhlestein:  00:33:56  Muito bom, e também há um elemento cultural que, na lei de 
Moisés, eles continuam a ir atrás deles e não procuram por 
espíritos familiares. Você não quer necromantes e assim por 
diante porque há uma cultura onde você tenta falar com 
alguém que é um membro da família com quem você está 
familiarizado ou com alguém que você está familiarizado, mas 
em grande parte membros da família. Parte disto vem do Egito 
porque é uma coisa real no Egito que eles escrevem cartas aos 
mortos e pedem aos mortos que venham intervir em suas vidas 
e tentem ter experiências com os mortos, certo? 

Dra. Kerry Muhlestein:  00:34:24  Deus não quer que isso aconteça de uma maneira falsa. Então é 
por isso que Ele diz que você deve matar necromantes e 
pessoas que estão lhe dizendo a bruxa de Endor que Saul usa. 
Você não deve usar essas pessoas para tentar interagir com as 
pessoas que já morreram. Essa não é a maneira de fazer isso. Há 
uma maneira correta de fazer isso, e esta é a maneira correta. 

Dra. Kerry Muhlestein:  00:34:42  Portanto, há uma maneira de ter um espírito familiar ou uma 
voz familiar que vem até você, e é ler as escrituras. É ler isto e 
deixá-los falar com você e ensiná-lo e aprender as lições e não 
repetir seus problemas, não repetir sua história. Portanto, 
espero que estejamos aprendendo com nossos ancestrais 
israelitas sobre ouvir as vozes erradas, sobre adorar mais de um 
Deus, e se essas são as idéias do mundo é nosso falso deus ou o 
que quer que ele seja. Temos que aprender com essas vozes 
familiares que nos falam do pó. 

John Bytheway:  00:35:13  Obrigado. Ouvi críticos do Livro de Mórmon falarem de um 
espírito familiar porque uma das maneiras que essa frase é 
usada, que você acabou de articular, é para o tipo de coisa, um 
espírito familiar, e isto é usá-la de uma maneira mais oposta, 
uma maneira positiva. Esta é a nossa família falando conosco. 
Então eu só queria esclarecer isso porque ouvi dizer que como 
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anti-argumento, "Oh, espírito familiar, isso é uma sessão". Não, 
não é sobre isso que estamos falando aqui. As mesmas palavras, 
mas não é sobre isso que estamos falando. 

Dra. Kerry Muhlestein:  00:35:43  Certo. Veja, e isso é que o que acontece com tanta freqüência é 
que Satanás toma um princípio, um bom princípio de Deus e lhe 
dá uma perversão satânica, combinações secretas ao invés de 
pactos sagrados e assim por diante. Esse é apenas o MO de 
Satanás. Então é isso que acontece aqui é que há uma maneira 
que Deus quer que aprendamos com nossos antepassados, e é 
assim, das escrituras, do trabalho no templo, da leitura da 
história da família, não pedindo a alguém que trabalha com 
Satanás que tente entrar em contato com alguém do outro lado 
do véu. 

Dra. Kerry Muhlestein:  00:36:18  Agora, achamos que pessoas do outro lado do véu podem vir e 
entrar em contato conosco? Sim. Temos muitas histórias em 
nossa história da igreja de Deus enviando pessoas para fazer 
isso. É Deus enviando pessoas. Não somos nós que recebemos 
uma pessoa estranha para tentar fazer essa interação por conta 
própria, mas a principal maneira é através das escrituras. Sei 
que disse isto logo no primeiro episódio deste ano com vocês, 
mas espero que pensemos no Antigo Testamento como nossa 
história familiar. Esta é a história de nossa família. Estamos 
lendo sobre a história deles. Vamos aprender com isso. Vamos 
deixá-los falar conosco do pó. 

Hank Smith:  00:36:51  Isto tem sido fantástico, Kerry. Mais tarde em 29, tenho razão 
em dizer, será que este Isaías está dizendo que virá um exército 
que pensa que vai nos vencer, mas que vai acordar? São os 
versos sete e oito? "A multidão de todas as nações que lutam 
contra Ariel, mesmo todas as que lutam contra ela e sua 
munição, e que a angustiam, será como um sonho de uma visão 
noturna". É isso que ele procura aqui? Será que aqui vem o 
exército assírio e eles pensam que vão ganhar, e depois vão 
acordar e descobrir que não estavam ganhando nunca? 

Dra. Kerry Muhlestein:  00:37:28  Sim. Eles podem ter conquistado por um momento, mas não 
realmente. Acho que você está certa. Vamos ler sete e oito. 
Acho que pode ser dado esse contexto histórico, e depois 
também pode ser dada alguma aplicação pessoal. Assim, como 
você disse: "A multidão de todas as nações que lutam contra 
Ariel, mesmo todas as que lutam contra ela e sua munição, e 
que a angustiam, será como um sonho de uma visão noturna, e 
será até como quando um homem faminto sonha, e eis que ele 
come; mas ele desperta, e sua alma está vazia": ou como 
quando um homem sedento sonha, e eis que bebe; mas ele 
desperta, e eis que está fraco, e sua alma tem apetite; assim 
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será a multidão de todas as nações que lutam contra o monte 
Sião." 

Dra. Kerry Muhlestein:  00:38:02  Então sim, a Assíria virá e eles sentirão que conquistaram e 
conseguiram o que queriam, e então vão descobrir que não têm 
o que queriam, e isso não funciona 

Hank Smith:  00:38:12  Como um homem que come em uma visão. Ele come em seus 
sonhos e acorda e pensa: "Oh, espere. Isso foi apenas um 
sonho". 

Dra. Kerry Muhlestein:  00:38:20  Isso mesmo, e vai acontecer com a Babilônia, vai acontecer com 
Roma, vai acontecer com todos os tipos de pessoas. Eles dizem: 
"Ei, nós conquistamos". Fizemos isto", e então eles vão 
descobrir que isso não lhes dá realmente o que eles querem. 
Isto é verdade para todos, não apenas para quem luta, e mais 
especificamente para qualquer um que lute contra o povo de 
Deus. Há pessoas hoje que estão lutando contra nós de todas as 
maneiras. 

Hank Smith:  00:38:40  ... e pensam que estão ganhando. 

Dra. Kerry Muhlestein:  00:38:41  Sim, isso mesmo, mas o que eles vão encontrar é que as 
pequenas vitórias que acham que estão obtendo ou aquela 
satisfação que esperam obter do que estão fazendo não os 
satisfazem realmente. Isso fala a um princípio maior. Há tantos 
de nós, o mundo nos diz: "Isto é uma coisa importante, e é 
assim que você satisfaz essa necessidade", e você já ouviu esta 
metáfora, tenho certeza, mas é como quando você sobe uma 
escada e chega ao topo dessa escada e descobre que a teve na 
parede errada. Você não pode satisfazer sua alma com as coisas 
do mundo. Quando você tenta, é como se tivesse sonhado que 
comeu e acordou e ainda está com fome. Acho que esta é uma 
lição profunda. 

Hank Smith:  00:39:22  E é. Eu tenho esta citação. Este é abril de 2009, Elder Robert D. 
Hales, "Ao procurar superar dívidas e comportamentos 
viciantes, devemos lembrar que o vício é o desejo do homem 
natural e nunca pode ser satisfeito. É um apetite insaciável". 
Quando somos viciados, buscamos aqueles bens mundanos ou 
prazeres físicos que parecem nos atrair, mas como filhos de 
Deus, nossa fome mais profunda e o que devemos buscar é o 
que o Senhor sozinho pode proporcionar, seu amor". 

Dra. Kerry Muhlestein:  00:39:53  É exatamente isso. É isso mesmo. Então você se lembra daquela 
parte do meio onde ele disse: "O homem caído anseia por 
aquilo que..." Leia essa parte novamente. 
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Hank Smith:  00:40:00  Ele disse: "Devemos lembrar que o vício é o desejo do homem 
natural e nunca pode ser satisfeito. É um apetite insaciável". 

Dra. Kerry Muhlestein:  00:40:13  Sim, e eu acho que isso é verdade. Qualquer coisa que tenha a 
ver com o homem caído, o que o homem caído deseja não pode 
ser saciado. É impossível porque não satisfaz a alma. Consegui-
lo de novo e de novo e de novo o que você almeja como o 
homem caído, mas na verdade não satisfaz nenhuma de suas 
necessidades reais, e o que precisamos é o que irá satisfazê-lo. 

John Bytheway:  00:40:38  Sim. É uma decepção tão grande dessa maneira. Pois é. Qual é a 
outra frase? Nunca se pode ter o suficiente do que não se 
precisa. 

Hank Smith:  00:40:45  Volta para Jacob. Jacob disse quase a mesma coisa: "Por que 
você gasta dinheiro para aquilo que não tem valor nem trabalho 
para aquilo que não pode satisfazer"? 

Dra. Kerry Muhlestein:  00:40:56  Na verdade, ele está parafraseando Isaías quando ele fala em 
trabalhar para isso, o que não tem valor. Mas eu adoro esta 
imagem. Acho que é uma das imagens mais poderosas que já 
encontrei, esta idéia de sonhar que você comeu e acordou 
ainda com fome. Isso é o que muitos de nós estamos fazendo. 

Hank Smith:  00:41:13  Eu não uso isto como um verso hahaha, mas muitas vezes penso 
nisso quando ouço um crítico da igreja dizer que a igreja está 
caindo, está caindo, e penso de volta a este verso: "Oh, você 
está em um sonho onde pensa que está ganhando e logo vai 
acordar e descobrir que não estava ganhando em nada". 

Dra. Kerry Muhlestein:  00:41:33  Sim. Na verdade, vou usar um exemplo e tentar ser bastante 
vaga porque não quero implicar muito com alguém, mas sei de 
alguém, uma pessoa em particular, que não gosta de algumas 
das coisas que escrevo sobre o livro de Abraão e por isso tentou 
dizer publicamente coisas sobre minha bolsa de estudos e não 
tem nada real para dizer. Ela apenas escolhe coisas que 
realmente não são verdadeiras, mas repetidamente diz: "Ok. 
Esta bolsa de estudos é ..." e repete uma série de coisas que não 
são verdadeiras. Ela se sente muito feliz no momento com o 
que ela sente que realizou, e ainda assim é uma das pessoas 
menos felizes que eu conheço em geral. 

Dra. Kerry Muhlestein:  00:42:09  Isso me deixa triste porque ela está tentando encontrar a 
felicidade e a fazer isso de uma maneira que não ajuda e parece 
que está nos machucando. Não nos machuca, mas dá aquela 
adrenalina rápida com o acidente depois. É isso que o sonho de 
comer é. Tantas vezes, é isso que são esses comportamentos 
viciantes e todo tipo de outras coisas. Sentimos a necessidade 
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de algo e temos a adrenalina rápida e depois temos que 
chafurdar no acidente. 

Hank Smith:  00:42:41  Está vazio. 

Dra. Kerry Muhlestein:  00:42:41  Sim, e o acidente depois, e isso é o que o mundo nos dá. As 
idéias de vômito do mundo não nos dão nenhuma substância 
real para comer. 

Hank Smith:  00:42:51  Eu tinha um amigo íntimo que decidiu deixar a igreja. Ficamos 
amigos. Ele acabou voltando, levou alguns anos, mas acabou 
voltando para seu comentário: "Eu estava vazio ali". Pensei que 
estaria cheio, então voltei". Era uma história de redenção, mas 
era uma história triste de se ouvir. 

Dra. Kerry Muhlestein:  00:43:11  Sim, mas tão feliz por ele porque tantos não são tão sábios 
quanto ele, que sentem o vazio, mas nunca voltam atrás. 
Bendito seja ele por ter feito essa escolha. 

John Bytheway:  00:43:21  Espero que esse tipo de história dê esperança às pessoas. Tenho 
um amigo cuja filha andou vagando por um tempo. Ele notou 
algo no Livro de Mórmon que eu achei tão interessante que 
quando o anjo veio em Mosias 27 para Alma e os quatro filhos 
de Mosias, ele está falando principalmente com Alma, ele disse: 
"Seu pai orou com muita fé a respeito da frase exata para que 
você pudesse apenas ser levado ao conhecimento da verdade. 
Não foi com muita fé que ele orou a seu respeito que você 
voltaria à igreja". Era para que você chegasse a um 
conhecimento da verdade. 

John Bytheway:  00:43:55  Meu amigo usou essa linguagem em sua própria oração, e 
talvez esse tenha sido um caminho estranho para seu amigo, 
Hank, ir e descobrir como não há mais nada lá fora, está tão 
vazio, mas ele o fez. Ele chegou ao conhecimento da verdade, e 
espero que as pessoas tenham esperança se tiverem um ente 
querido lá fora naquela situação vê o que o anjo disse que Alma 
rezou. Eles chegarão a um conhecimento da verdade e você não 
desistirá, e talvez essa oração seja respondida e eles chegarão a 
um conhecimento da verdade talvez de uma forma que você ou 
eles não esperem. 

Dra. Kerry Muhlestein:  00:44:30  Talvez isto nos permita voltar ao que estávamos falando 
anteriormente com a idéia de que Isaías continua mantendo 
esta promessa de que haverá um remanescente e esse 
remanescente voltará. Às vezes isso é um remanescente, 
enquanto você tem toda a casa de Israel e muitos são 
destruídos, mas um remanescente está preservando que 
voltará. Às vezes é um resquício de mim. Espero que isso 
signifique que o homem natural está sendo morto em mim, e o 
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que resta depois que eu passei por todas aquelas coisas 
dolorosas que estão separando o homem natural em mim é o 
remanescente que voltará, e a mensagem de Isaías é que Deus 
sempre aceita esse remanescente de volta, sempre. 

John Bytheway:  00:45:13  Adoro-o. 

Hank Smith:  00:45:14  Sim. Duvido que haja alguém lá fora ouvindo que esteja lutando 
do lado oposto, mas a história precisa ser contada. Você pode 
sentir que está ganhando que de alguma forma está 
prejudicando o trabalho e que vai derrubá-lo. A mensagem de 
Isaías 29:7&8 é não, você não está. Nenhuma mão não 
autorizada pode impedir que este trabalho avance. O que diz 
Joseph Smith? "Calumny pode difamar. As multidões podem se 
reunir, os sites da internet podem aparecer, mas a verdade de 
Deus irá adiante com ousadia, nobreza e independência. Ela 
está ganhando e continuará ganhando". 

Dra. Kerry Muhlestein:  00:45:56  Amém. Portanto, vamos continuar no capítulo 29 um pouco, e 
vamos apenas recapitular brevemente isto enquanto ele fala no 
versículo 10: "O Senhor derramou sobre vós o espírito do sono 
profundo, e fechou os vossos olhos; os profetas e os vossos 
governantes, os videntes ele cobriu", e o 29 continua os 
pensamentos do 28. Estes são os líderes a quem o que o Senhor 
está realmente ensinando é algaravia. É lábios esmagadores e 
uma língua estrangeira. São os líderes com os quais ele está 
falando. Portanto, nada disto faz sentido para eles. 

Dra. Kerry Muhlestein:  00:46:22  Então recebemos o versículo 11: "E a visão de todos se vos 
tornou como as palavras de um livro que é selado, que os 
homens entregam a um que é instruído, dizendo: 'Lê isto, peço-
te'; e ele diz: 'Não posso, porque é selado'; e o livro é entregue 
ao que não é instruído, dizendo: 'Lê isto, peço-te'; e ele diz: 'Não 
sou instruído'", mas então ele é capaz de lê-lo. 

Dra. Kerry Muhlestein:  00:46:37  Agora, é claro que conhecemos a interpretação do Livro de 
Mórmon sobre isto, que é absolutamente correta. Nephi alude 
que isto vai acontecer, e então quando Martin Harris vai até 
Charles Anthon e lhe mostra alguns personagens, nós temos um 
cumprimento disto em alguns anos, você vai rever esta história 
novamente. Acho que isso é absolutamente um cumprimento 
correto, mas se continuarmos com esse contexto original, acho 
que podemos ver mais algumas maneiras que isso se aplica à 
nossa vida porque o que ele está dizendo, se continuarmos com 
o que estávamos falando em 28 e estes versos em 29, o que ele 
está dizendo é que quando você está cheio do vômito espiritual 
do mundo, e então você se sente muito bem consigo mesmo 
porque sabe tanto e está cheio deste vômito espiritual, então 
todas estas palavras verdadeiras são seladas. Elas não fazem 
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sentido para você, mas aqueles que são humildes o suficiente 
para saber que precisam aprender de Deus, isso fará sentido 
para eles. 

Dra. Kerry Muhlestein:  00:47:31  Você se lembra quando estávamos falando de 2 Nephi 9 e os Os 
e woes? Um dos infortúnios é o infortúnio dos sábios porque 
ele pensa que sabe o que está fazendo. Eles acham que são 
sábios, mas ser aprendido é bom se você se insere nos concílios 
de Deus. Eu penso, novamente, que Jacó tinha estes versículos 
em mente. Este é o aprendido que não pode aprender, e quem 
não é aprendido, aprende. Portanto, mais uma vez, Jacó só tem 
outra maneira de dizer o que Isaías está aqui. Acho que é 
apenas mais um comentário em Isaías. Portanto, eu realmente 
acho que Jacó está se baseando nos dias 28 e 29 enquanto fala 
sobre isso. Em meu comentário, eu não falei sobre isso. Eu 
gostaria de ter feito isso. Talvez na próxima edição. 

Dra. Kerry Muhlestein:  00:48:07  Este é um assunto importante. Mais uma vez, acho que 
podemos entender essa interpretação do Livro de Mórmon, 
mas podemos aplicá-la melhor a nós mesmos se pensarmos 
também nesse contexto original que, "Qual sou eu? Porque 
obviamente, não sou Charles Anthon e não sou Joseph Smith, 
mas talvez eu seja algumas das pessoas em Israel que pensam 
que sabem do que estão falando. Vamos ser claros. Quero dizer, 
eu tenho um doutorado nestas coisas. Estou na categoria de 
risco, segundo Jacob. Eu realmente deveria parar e me 
perguntar. Tenho tanta certeza de que sei do que estou falando 
que não escuto o profeta, que não escuto o espírito que está 
selado para mim e não posso aprender preceito sobre preceito, 
linha sobre linha, é algaravia para mim ou sou humilde o 
suficiente para dizer: 'Sabe de uma coisa? Vou aprender o que 
Deus vai me ensinar hoje', e se vai contra o que eu pensava, e se 
vai contra meu treinamento, ainda vou aprender com Deus. Isso 
vai contra o que o mundo está me dizendo? Ainda vou aprender 
de Deus'". 

Dra. Kerry Muhlestein:  00:49:04  Essas são algumas lições importantes que podemos aprender 
com isso. Quando estamos aprendendo dessa maneira, e então 
podemos evitar o versículo 13 e podemos passar ao versículo 
14. O versículo 13 é: "Por isso o Senhor disse: 'Porque por mais 
que este povo se aproxime de mim com a boca, e com os lábios 
me honre, mas tenha afastado de mim o seu coração, e o seu 
temor para comigo seja ensinado pelo preceito dos homens'". 
Isso não se encaixa tão perfeitamente naquilo de que temos 
falado? 

Dra. Kerry Muhlestein:  00:49:26  Tantas pessoas que foram tão influenciadas pelo que o mundo 
ensina, há mil maneiras de isto se manifestar, mas estamos 
dizendo que estamos seguindo a Cristo e provavelmente em 
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seus corações eles pensam que estão seguindo a Cristo, mas 
não realmente porque o que eles estão realmente fazendo é 
porque seu coração foi dado às idéias do mundo. Portanto, 
queremos evitar ser essas pessoas e, em vez disso, ser o que 
vemos no versículo 14: "Portanto, procederei para fazer um 
trabalho maravilhoso entre este povo, mesmo um trabalho 
maravilhoso e uma maravilha". 

Dra. Kerry Muhlestein:  00:49:54  Agora, não queremos ser que a sabedoria de seus sábios 
pereça, e a compreensão de seus homens prudentes seja 
escondida. Queremos fazer parte da obra maravilhosa e da 
maravilha, que conhecemos uma realização muito específica e 
talvez a mais importante é o Livro de Mórmon, mas é qualquer 
verdade que está sendo ensinada por Deus. É qualquer linha 
sobre linha, preceito sobre preceito que o espiritualmente 
sensível pode entender. Essa é a obra maravilhosa, e ela está 
indo adiante, e nós queremos fazer parte dela. Essa é a reunião 
de Israel. É assim que acontece. 

Dra. Kerry Muhlestein:  00:50:23  Queremos fazer parte do que o Presidente Nelson nos diz ser a 
causa mais importante na Terra é que queremos ser este 
trabalho maravilhoso para fazer com que as pessoas deixem de 
ouvir o mundo. Pare de obter a maior parte de suas 
informações a partir da mídia social e de fontes on-line e o que 
quer que seja e reserve mais tempo para Cristo para que você 
possa entender as coisas pelo espírito, para que elas façam 
sentido para você ao invés de tolices para você, não são 
algaraviadas para você, e então podemos realmente vir a Cristo. 
Quem me dera que todos nós pudéssemos estar fazendo 
melhor nisso. 

Hank Smith:  00:50:50  Yup. Já o disse uma vez, mas vou dizê-lo novamente porque é 
preciso repetir. 1 Coríntios 2, "O homem natural não recebe as 
coisas do espírito de Deus, pois são tolices, tolices para ele. 
Nem ele pode conhecê-las porque elas são discernidas 
espiritualmente". É exatamente disso que estamos falando aqui. 
Não é que eles não os ouçam. É que não há sequer uma 
compreensão. 

Dra. Kerry Muhlestein:  00:51:14  Sim. Está além de sua capacidade de entender. É uma língua 
estrangeira, uma língua gaguejante. Agora, vamos pular para 
outra parte de Isaías que tenho certeza que você cobrirá mais 
tarde, mas vamos aludir a isso. Quando divido capítulos de 
Isaías e digo: "Este capítulo é sobre isto", e assim por diante, 
sempre coloco o capítulo 58 como um ponto de virada, e é 
porque é aqui que eles começam a realmente guardar o sábado. 
Eles vão realmente guardar o jejum, esse tipo de coisas, mas é 
no capítulo 58 que ele diz: "Meus pensamentos não são seus 
pensamentos e meus caminhos não são seus caminhos". 

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

Isaiah 13-39 Parte 2 followHIM Podcast Página 23



Dra. Kerry Muhlestein:  00:51:40  Essa é a razão disso. O que Deus está tentando nos ensinar está 
além de nossa capacidade natural de entender. A única maneira 
de compreendê-lo é se tivermos o espírito conosco, porque 
estamos apenas brincando como seres mortais. Não somos 
capazes disso. Você só pode compreendê-lo se o espírito estiver 
com você, e é por isso que é tolice para você ou é [língua 
estrangeira 00:52:04] porque nosso vômito espiritual nos 
tornou espiritualmente impuros, de modo que não podemos ter 
o espírito conosco. Se o espírito não está com você, as coisas 
que estão além de sua capacidade de compreender vão 
permanecer além de sua capacidade de compreender, mas se o 
espírito está com você, sua capacidade aumentou e você pode 
compreender linha após linha, preceito após preceito. 

John Bytheway:  00:52:25  Acho que com tudo o que temos dito aqui, eu amo a maneira 
como o Presidente Nelson disse isso. Ele não está dizendo para 
não estarmos cientes. Não estamos nos escondendo do mundo. 
Você sabe o que está acontecendo no mundo, mas se a maior 
parte de suas informações, se sua confiança está nisso em vez 
de confiar em Cristo e se concentrar em Cristo, e o que mais o 
Presidente Nelson disse? Sua felicidade tem mais a ver com o 
foco de suas vidas do que com as circunstâncias de suas vidas. 

Dra. Kerry Muhlestein:  00:52:50  Sim. 

John Bytheway:  00:52:54  Vamos estar no mundo, mas não vamos ser dele. Vamos estar 
conscientes, mas nosso foco, nossa confiança e nossa devoção, 
nossa lealdade vai ser a Cristo. 

Dra. Kerry Muhlestein:  00:53:01  Amém. 

Hank Smith:  00:53:02  Seção 93, vocês dois saberão disso. A glória de Deus é 
inteligência ou em outras palavras, luz e verdade. Este é o 
versículo 37. A luz e a verdade abandonam esse maligno. 
Portanto, quanto mais você se envolve com a luz e a verdade, 
menos desejável é o vômito do mundo para você. 
Simplesmente, não é. Torna-se cada vez menos atraente. Ele 
diz: "Mas o maligno vem", este é o versículo 39, "e tira a luz e a 
verdade através da desobediência". 

Hank Smith:  00:53:33  Nenhum de nós é imune. A luz e a verdade que temos pode ser 
tirada através da desobediência. Se pararmos de ouvir, se 
pegarmos uma nova voz de vômito e começarmos a encher 
nossa vida com ela, então as coisas de Deus que antes nos 
pareciam tão belas serão de repente algaraviadas, serão tolices. 

Dra. Kerry Muhlestein:  00:53:53  É bem verdade. Quando você diz que eu penso, eu me lembro 
de Wendy Watson Nelson, Irmã Nelson, falando sobre o 
Presidente Nelson e as coisas que ela viu nele. Acho que ela 
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estava dizendo que elas estavam até um pouco mais elevadas 
quando ele se tornou profeta, mas que ela tinha visto nele de 
qualquer maneira, e uma delas era que ele não suportava a 
contenda. Se há sequer um pouco de contenda na TV, ele tem 
que desligá-la. Acho que isso se liga à sua conversa, na qual ele 
nos disse recentemente: "Por favor, livrem-se da contenção em 
suas vidas". Na verdade, eu já vi isso. Pude ver um pouco do 
Presidente Nelson pessoalmente, onde algumas pessoas 
estavam conversando com ele e havia alguns adolescentes. Eles 
provocaram um pouco uns aos outros e deu para perceber que 
ele simplesmente seguiu em frente. Ele não queria fazer parte 
daquela provocação. Apesar de ter sido gentil e não ruim, foi 
apenas contenção suficiente. Ele só queria não ter nada a ver 
com isso. 

Dra. Kerry Muhlestein:  00:54:38  Acho que este é um exemplo desta idéia onde ele está tão cheio 
de luz que abandona coisas pelas quais muitos de nós nos 
sentiríamos bem. Descobri isso mesmo comigo mesma. Mostra 
que eu costumava pensar que estava bem em termos de 
violência, espero que eu esteja continuamente me tornando um 
pouco mais piedoso, e há coisas que eu pensava que estavam 
bem há alguns anos atrás que eu olho para isso e penso: "Oh, 
meu Deus, desligue isso". Não posso suportar isso", mas como 
você disse, o o oposto disso também acontece. 

Dra. Kerry Muhlestein:  00:55:04  Mais uma vez, obtemos estas unidades coesivas. Então, falamos 
de 24 a 27. Eu diria que de 28 a 30, você pode fazer um 
argumento para depois disso, mas pelo menos de 28 a 30, você 
recebe esta mesma coisa. Você recebe isto abandonando o lixo 
do mundo e só se volta para Deus, e se não o fizer, então as 
coisas de Deus vão parecer lixo para você, que é exatamente o 
que você acabou de ler na seção 93, eu acho, Hank, que é 
exatamente a mesma coisa. Portanto, há alguns versos 
maravilhosos no capítulo 30 que eu acho que destacam a 
mesma coisa que continuam falando sobre os mesmos temas. 
Estes três capítulos têm apenas os mesmos temas ditos de 
muitas maneiras diferentes. 

John Bytheway:  00:55:39  Bem, Samuel, o Lamanita, apenas fala se um profeta vier entre 
vocês e disser isto, diz: "Faça o que seu coração desejar", você o 
segurará. Você vai dizer que ele é um profeta. Você vai 
alimentá-lo. Você os vestirá com as melhores roupas, mas se um 
profeta vier e lhe falar de seus pecados, você dirá que ele é um 
falso profeta e tudo mais. Aqui está anotado a pé. Vamos fazer 
nove e dez. Este é um povo rebelde, crianças mentirosas, 
crianças que não ouvirão a lei do Senhor, e há uma diferença 
entre não querer e não querer. Isto é escolher não, certo? 
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Dra. Kerry Muhlestein:  00:56:11  Bom. Você ouve os ecos do capítulo 28 lá dentro, certo? Porque 
lembre-se da lei, esse mandamento, essa linha porque a raiz 
para [língua estrangeira 00:56:19] é o mandamento, certo? 
Então você tem esta idéia de que eles ainda estão escolhendo 
não ouvir o que Deus está tentando ensinar-lhes linha após 
linha, preceito após preceito. Enfim, desculpe. Continuem. 

John Bytheway:  00:56:30  Oh, obrigado. Sim. Então o versículo 10, que diz aos videntes: 
"Não veja", e o que é o vidente? Aquele que vê. 

Dra. Kerry Muhlestein:  00:56:39  "Pare de ver". 

John Bytheway:  00:56:40  Sim, "Pare de fazer isso. Parem de ser o que são", que dizem ao 
vidente: "Não vejam", e aos profetas: "Não nos profetizem 
coisas corretas". Fale conosco coisas suaves. Profetiza enganos", 
e era isso que Helaman estava dizendo. Se um profeta vem 
entre vocês e diz isto e diz: "Faça o que seu coração desejar", eu 
acho que é o que diz Samuel, o Lamanita. Oh, eu gosto deste 
cara. Esse é o seu líder de pensamento ali mesmo. Certo, Kerry? 
Se um profeta vier e o advertir sobre seus pecados, você vai 
querer expulsá-lo para o que Samuel, o Lamanita, diz. Eu gosto 
de Isaías 30. O que você acha que são coisas suaves? Coisas que 
não são muito difíceis, coisas que você está fazendo, tudo está 
bem em Zion, você está bem, não se preocupe com isso. 

Dra. Kerry Muhlestein:  00:57:26  Bem, essa é a coisa mais suave e fácil de sempre: "Ok, eu sou o 
que sou". Você se lembra quando o rei Ahab quis ir à batalha e 
Jehoshaphat estava com ele e eles disseram: "Bem, vamos pedir 
a alguns profetas que nos digam". Então eles pegam todos esses 
profetas que estavam dizendo a eles: "Sim, vai fazer isso. Vai ser 
ótimo. Vai ser ótimo". Jehoshaphat diz: "Espere, não há um 
profeta de Jeová por perto?" e Ahab diz: "Sim, há um cara, 
Micaiah, mas eu não gosto dele". Ele sempre diz coisas ruins 
sobre mim para que eu não o chame mais". 

Dra. Kerry Muhlestein:  00:57:52  É exatamente disso que estamos falando. Ele queria alguém que 
lhe dissesse o que ele queria ouvir. Ele não queria alguém que 
lhe dissesse: "Certo, isso não é tão bom assim". Nós te amamos, 
mas você ainda vai ter que cumprir os mandamentos", uma 
espécie de coisa. Acho que vemos isso em nossos dias, e isso 
chega até onde você está dizendo ao vidente que não vê e ao 
Profeta que não profetiza. Mesmo o que recebemos nos 
versículos 11 e 12, "Tire você do caminho, afaste-se do 
caminho, faça com que o Santo de Israel cesse diante de nós". 
Portanto, assim diz o Santo de Israel: "Porque desprezais esta 
palavra, e confiais na opressão e na perversidade, e 
permaneceis nela", portanto esta iniqüidade vos será como uma 
brecha pronta para cair". 
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Hank Smith:  00:58:26  Vai descer. 

Dra. Kerry Muhlestein:  00:58:27  Você vai cair por causa disso, e note a progressão. Você mente e 
quer esses falsos profetas, esses falsos líderes de pensamento, e 
então por causa do que você acredita deles, você não quer ouvir 
de profetas e videntes reais, e então você não quer nem mesmo 
Cristo. Vocês não querem o Santo de Israel. Essa é a progressão. 
Passe muito do seu tempo obtendo informações de fontes não 
cristãs, e muito em breve você não quer fontes de Cristo e 
depois não quer Cristo. Esse é um mau lugar para se estar. 

John Bytheway:  00:59:02  Isso é mentira sobre mentira, decepcionado sobre 
decepcionado tipo de progressão. 

Dra. Kerry Muhlestein:  00:59:06  Exatamente. 

John Bytheway:  00:59:07  Você está diminuindo na descrença. Sim. Você está descendo 
cuidadosamente para o inferno. 

Dra. Kerry Muhlestein:  00:59:13  Isso é dito profundamente. 

Hank Smith:  00:59:14  Ouçam isto da conferência geral de abril de 2014, Elder Holland: 
"Infelizmente, meus jovens amigos, é uma característica de 
nossa era que se as pessoas querem deuses, elas querem que 
eles sejam deuses que não exigem muito, deuses confortáveis, 
deuses suaves, que não só não balançam o barco, como nem 
mesmo o remam, deuses que nos dão tapinhas na cabeça, nos 
fazem rir e nos dizem para correr e pegar calêndulas. Fale sobre 
o homem criando Deus à sua própria imagem". 

Hank Smith:  00:59:46  Kerry, você disse anteriormente que há pessoas que dizem: 
"Oh, Jesus disse: amem a todos". Jesus disse isto". Às vezes eu 
penso: "Você leu o Novo Testamento?". Jesus tem padrões. Ele 
tem limites e padrões que são tão difíceis de alcançar sobre 
perdão, sobre moralidade, e apenas um pequeno: "Se você me 
ama, guarde meus mandamentos". Essa foi uma espécie de que 
é atirada pela janela porque Jesus disse: "Amai a todos". Sim. 
Jesus disse que ama a todos, mas Jesus disse muito mais do que 
isso. Ele tinha muito mais a dizer do que isso. 

John Bytheway:  01:00:21  Se amamos a Deus, estamos preocupados com seus 
mandamentos. É difícil, não é, Hank e Kerry? Acho que foi o 
Ancião Christofferson quem disse: "Bem, Deus não quer 
nenhum de nós de volta exatamente como somos". 

Dra. Kerry Muhlestein:  01:00:35  Isso mesmo. Ele nos quer melhor. É exatamente isso. Ele não 
quer que fiquemos satisfeitos apenas com a nossa maneira de 
ser. Pense sobre isso. Você quer um pai ou quer um treinador? 
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Vamos usar uma analogia de treinador. Você quer um treinador 
que apenas diga: "Está bem. Você é bom o suficiente"? 

Hank Smith:  01:00:49  Você está indo muito bem. 

Dra. Kerry Muhlestein:  01:00:50  "Não precisamos praticar. Não vamos ajudar você a atingir um 
potencial maior. Você é bom do jeito que é", certo? Ninguém 
quer isso. Como você diz tudo isso sobre os padrões, e eu não 
sei se eles leram o Novo Testamento, mais uma vez, isto me 
ajuda a voltar ao que estávamos falando antes. Já ouvi muitas 
pessoas que dizem: "Bem, o Deus do Antigo Testamento é um 
Deus de justiça e o Deus do Novo Testamento é um Deus de 
misericórdia". Acho que você não leu nenhum dos livros. 

Hank Smith:  01:01:12  Sim. 

Dra. Kerry Muhlestein:  01:01:13  Certo? O que no mundo? Você escolheu os dois versículos que 
não gostava no Antigo Testamento e dois versículos que não 
gostava no Novo Testamento porque tem muitos dos dois em 
ambos. Como dissemos anteriormente, queremos tanto a 
justiça quanto a misericórdia, porque a justiça se livra daqueles 
que nos oprimem injustamente, e a misericórdia faz com que, 
se estamos tentando manter o pacto, fiquemos bem. 

John Bytheway:  01:01:39  Isso é voltar para Alma dizendo a Corianton: "Que sua justiça, 
sua misericórdia e seu longo sofrimento tenham todo o peso 
em seu coração". Obtenha o quadro completo de todos esses 
atributos que ele tem e olhe para tudo isso. É um evangelho 
rigoroso. O que nos pedem para fazer é que não podemos fazê-
lo sem nos apoiarmos em Cristo. 

Dra. Kerry Muhlestein:  01:01:59  Sim, e com isso, confiança em sua espada. 

Hank Smith:  01:02:02  Kerry, isto tem sido fantástico hoje. Acho que esta é a quarta 
vez que você está em nosso podcast. Obrigado por não se 
cansar de nós. 

Dra. Kerry Muhlestein:  01:02:08  Sim. Você está ficando desesperada. 

Hank Smith:  01:02:09  Sim. 

Dra. Kerry Muhlestein:  01:02:10  Posso dizer que você está ficando desesperada. 

John Bytheway:  01:02:11  Somos afortunados. 

Hank Smith:  01:02:14  Gostaríamos de encorajar a todos a voltar e ouvir alguns dos 
episódios anteriores de Kerry. Eles são simplesmente 
maravilhosos. Eles realmente são. No final deste episódio, 
Kerry, por que não fazemos grandes tomadas de posição apenas 
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de Isaías em geral? Eu sei o quanto você ama Isaías e sei o 
quanto muitos de nossos ouvintes não amam Isaías. 

Dra. Kerry Muhlestein:  01:02:35  Eles vão amá-lo até o final deste ano. Sim. 

Hank Smith:  01:02:38  Eles querem. Portanto, vamos falar de grandes tomadas não só 
desta seção, mas de Isaías em geral. O que você ama nele? 
Fazer com que nossos ouvintes se entusiasmem para estudar 
Isaías. 

Dra. Kerry Muhlestein:  01:02:48  Sim, fico feliz em fazer isso. Na verdade, foi por isso que eu 
intitulei meu comentário, Aprendendo a Amar Isaías. Isso é o 
que eu quero. Eu quero que eles não apenas o estudem, o que 
nos é ordenado a fazer ou que busquem suas palavras, eu quero 
que amemos Isaías. Acho que realmente entre podcasts como o 
seu e todas as ferramentas e recursos que estão lá fora para 
ajudar as pessoas, acho que as pessoas vão estar amando Isaías 
quando terminarmos com isto. 

Dra. Kerry Muhlestein:  01:03:12  Talvez alguns pensamentos que possam ajudar com isso. Como 
estudei Isaías, e às vezes eu me perco na pequena mata, 
quando você está fazendo um comentário versículo por 
versículo, você está olhando para cada versículo pequeno, e de 
vez em quando eu parava e dizia: "Certo. Vamos olhar para o 
panorama geral. Vamos ver como estes versos se encaixam, 
como estes capítulos se encaixam, como o livro se encaixa". Ao 
fazer isso, eu descobri realmente o chiasmus. Chiasmus, acho 
que nunca ninguém tinha visto antes. Acho que o meu 
comentário é o primeiro lugar em que é publicado. Isso vai do 
capítulo 40 ao capítulo 57. 

Hank Smith:  01:03:43  Uau. 

Dra. Kerry Muhlestein:  01:03:43  Enorme chiasmus, e o capítulo central, assim em um chiasmus, 
o ponto central é o ponto mais importante, e os capítulos 
centrais são na verdade os que Néfi ama é o capítulo 48 e 49. 
Estes capítulos, e o chiasmus como um todo é sobre pacto e 
redenção, e os capítulos centrais lá são que você está em 
apuros se não fizer e guardar um pacto e for redimido, mas se 
você fizer e guardar um pacto, Deus enviará servos, e 
especialmente um servo que irá redimi-lo. Esse é o tema 
principal desse chiasmus é que o pacto está disponível para 
todos, mas você tem que fazer esse pacto e fazer o melhor para 
mantê-lo, e então a redenção está disponível. 

Dra. Kerry Muhlestein:  01:04:28  Ao perceber que aquele era o centro daquele chiasmus, 
comecei a procurar o que são os principais temas de Isaías. 
Notei que é a redenção. Então, recentemente, eu estava 
realmente trabalhando em um pequeno livreto que eu acho que 
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deveria sair em algum momento do próximo ano com 
comunicações sobre o pacto. É um pequeno livrinho onde estou 
tentando me concentrar em como reconhecer as bênçãos que 
são prometidas a Israel como o Presidente Nelson nos pediu e o 
que isso nos ensina sobre como é realmente o caminho do 
pacto. 

Dra. Kerry Muhlestein:  01:04:55  Como parte disso, eu fiz um exercício que você se lembra há 
pouco, eu disse que as duas principais frases que nos alertam 
sobre este relacionamento com Deus que foi criado no pacto, e 
esse é o objetivo principal do pacto é ter esse relacionamento 
com Deus. As duas frases principais são que Deus é nosso Deus 
e nós somos seu povo. Assim, comecei a procurar cada vez nas 
escrituras que falava de seu povo ou de meu povo, dizer ou um 
profeta dizendo seu povo ou Deus ou Cristo dizendo meu povo 
e comecei apenas a discutir quais são as promessas que estão lá 
dentro. Se eu visse a mesma promessa mais de uma vez, então 
eu colocaria essa referência repetidas vezes. 

Dra. Kerry Muhlestein:  01:05:33  A mais longa, a que tinha mais referências era a frase redeem. É 
a frase que Isaías, especialmente em Isaías, mas é verdade em 
todas as escrituras, mas especialmente em Isaías, Deus quer nos 
redimir, e Ele nos preservará e nos redimirá. É por isso que Ele 
envia seu filho, e é por isso que Ele fez um pacto, e é por isso 
que Ele está fazendo tudo o que Ele faz porque Ele quer nos 
redimir para que possamos voltar a estar com Ele, como 
dissemos, em um estado superior, mas podemos ter esse 
relacionamento mais próximo com Ele porque fomos redimidos. 

Dra. Kerry Muhlestein:  01:06:04  Se você procurar esse tema em Isaías, o tema de Deus enviando 
servos para nos ajudar a ser redimidos, e que Ele nunca deixará 
de trabalhar conosco até que sejamos redimidos, e que quando 
recebermos essa redenção receberemos alegria, se você 
procurar esse tema, você o encontrará por toda parte em Isaías. 
Há mais sobre elogios e alegria em Isaías do que eu teria 
adivinhado antes de começar a estudar realmente Isaías, mas 
está por toda parte. Também há muito sobre o aviso de 
conseqüências. Se você não se arrepende, mas há muito sobre a 
alegria, mas é a alegria dos redimidos, como lemos aqui, porque 
esperamos. Esperamos por Cristo, porque mantivemos o pacto. 
Fizemos o que precisávamos, e então veio a redenção, que 
trouxe alegria com ela. 

Dra. Kerry Muhlestein:  01:06:48  Se procurarmos esses temas, acho que teremos Isaías nos 
desdobrando de uma forma alegre. Na verdade, Néfi diz que 
uma das razões pelas quais ele nos dá as palavras de Isaías é 
porque quer que não só nos deleitemos nelas, mas que nos 
deleitemos por todos os homens. Nós realmente nos 
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deleitaremos para todos porque vemos a alegria e a redenção 
que está disponível para todos nós, e é disso que se trata Isaías. 

Hank Smith:  01:07:11  Kerry, você não diria também para ser paciente? Você não vai 
receber cada palavra na primeira vez. Fazemos isto há muito 
tempo. Continue voltando para Isaías. 

Dra. Kerry Muhlestein:  01:07:21  Sim. Então, talvez eu fale um pouco sobre o processo de 
escrever este comentário. Como eu estava escrevendo, eu o fiz 
durante um período de anos porque leva muito tempo, certo? 
Então eu faço talvez um capítulo e depois volto e assim por 
diante. Tive a sorte de ser presidente de nosso departamento 
na época, Dana Pike, eu fui e disse: "Estou trabalhando neste 
comentário e realmente acho que poderia fazer melhor se 
estivesse ensinando a classe ao mesmo tempo". Assim, durante 
os dois anos em que estive trabalhando nisso, infelizmente, isso 
me levou a esta rotação onde agora leciono regularmente. 
Estou muito feliz com isso, mas durante os anos em que estive 
trabalhando nisso, eu estava ensinando também para que 
pudesse levar o que estava aprendendo enquanto escrevia o 
comentário para a sala de aula, e então eu aprenderia junto 
com meus alunos e veria o que eles entendiam e o que eles 
faziam, e eu o traria de volta e o incorporaria ao comentário. 

Dra. Kerry Muhlestein:  01:08:01  O que eu descobri é que cada vez que eu passava por isso, 
porque isso me ajudava a passar por cada capítulo novamente e 
novamente porque eu estava ensinando neste semestre e 
novamente no semestre seguinte e novamente no seguinte, 
havia mais coisas que eu estava aprendendo. Aprendi algo 
diferente a cada vez, mas o que é mais, eu diria, escreva suas 
anotações. Confesso que enquanto fazíamos isto juntos, eu 
estava lendo em meu comentário. Tem o capítulo ou os versos 
de um lado e o comentário na coluna adjacente. Eu estava 
lendo os versículos aqui, mas estava fazendo isso porque sei 
que há toneladas de coisas que um dia aprendi que não me 
lembro agora, mas as escrevi aqui. Portanto, esta foi minha 
cábula enquanto estávamos passando, meu próprio 
comentário. Tenho que olhar para o que eu disse. 

Dra. Kerry Muhlestein:  01:08:42  Na verdade, eu ouvi as pessoas lerem algo sobre Isaías e fiquei 
tipo: "Isso é muito bom", e eu subi e perguntei: "De onde você 
tirou isso? "Esse é o seu comentário. " "Oh, esse fui eu. Que 
bom. Bem, deve ter sido inspirado naquele dia", mas há tanta 
coisa aqui. Não há como você conseguir fazer tudo de uma só 
vez e não há como você se lembrar de tudo isso. Portanto, 
escreva o que você aprendeu, mas também procure aprender 
algo novo a cada vez e seja feliz com o que você aprendeu, 
mesmo que desta vez você só tenha entendido um pouquinho 
de um verso. Tudo bem. Da próxima vez você terá um pouco 
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mais e da próxima vez um pouco mais. Se você conseguiu algo 
bom com isso, isso é ótimo, e anote-o para que você possa se 
lembrar da próxima vez. 

John Bytheway:  01:09:18  Essa é sua linha sobre linha ali mesmo. 

Dra. Kerry Muhlestein:  01:09:20  Sim, é. 

John Bytheway:  01:09:22  Ei, tenho uma pergunta rápida. Kerry, você falou sobre o você 
será meu Deus, e eu estava pensando um pouco na primeira 
palavra de Jesus, o Cristo ressuscitado, para Maria: "Eu ascendi 
para meu pai e seu pai e para meu Deus e seu Deus". Era o 
mesmo tipo de coisa que estava acontecendo lá? 

Dra. Kerry Muhlestein:  01:09:42  Acho que sim. Penso porque, mais uma vez, o que essa frase 
designa é a relação especial. Portanto, há uma relação diferente 
para os detentores de pactos do que para os que não são 
pactos. É por isso que somos seu povo e ele é nosso Deus 
porque criamos formal e oficialmente esse relacionamento, e 
uma vez que estamos nesse relacionamento um com o outro, 
ele simplesmente continua aumentando como qualquer 
relacionamento que você tenha com seu cônjuge. Quanto mais 
tempo vocês passam um com o outro nesse relacionamento 
íntimo, mais vocês se tornam como o outro, mais vocês se 
entendem, mais se aproximam um do outro. Portanto, isso 
denota um relacionamento, mas Cristo tem um relacionamento 
ainda maior. 

Dra. Kerry Muhlestein:  01:10:17  Então eu acho que é isso que ele está dizendo ali: "Ele é seu 
Deus, Maria, você é uma pessoa do pacto". Você tem essa 
relação com ele. Ele também é meu Deus, e não estou dizendo 
nosso Deus porque meu relacionamento com ele é diferente do 
seu", mas note o que ele tinha acabado de rezar por alguns dias 
antes disso no capítulo 17, a grande oração intercessória. Pouco 
antes de morrer, ele reza para que o relacionamento que ele 
tem com Deus, todos possam desfrutar. Ele basicamente, 
depois do livro de João, ensina em quase todos os capítulos do 
livro de João algo sobre seu relacionamento com Deus. Você vai 
encontrá-lo. Acho que há apenas dois capítulos onde você 
encontrará alguns versículos onde Cristo fala sobre seu 
relacionamento com Deus, mas lá no final, ele nos convida para 
esse relacionamento. Portanto, quando Ele fala com Maria, 
ainda há uma diferença entre o relacionamento, mas não tem 
que ficar assim. Em algum momento, teremos o mesmo 
relacionamento com Deus que Cristo tem por causa de Cristo. 

John Bytheway:  01:11:13  Adoro-o. Eu ia comentar também que esse tema da redenção, 
eu adoro apontar que estávamos tentando descobrir qual é a 
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frase mais usada para descrever o plano de salvação no Livro de 
Mórmon e é o plano de redenção. 

Dra. Kerry Muhlestein:  01:11:29  Então eu acho que o próximo é o plano de felicidade. Portanto, 
é essa redenção e alegria. 

John Bytheway:  01:11:34  Os estudantes adoram o plano de felicidade. Quando lhes 
pergunto: "Qual é o seu favorito?", eles adoram o plano de 
felicidade. Então, quando você lê, quem usou a frase plano de 
redenção? É a mais Alma e os filhos de Mosias, que 
experimentaram ser derrubados e eu penso: "Oh, é muito legal 
como eles se concentrariam em sua parte de redenção". Acho 
que o Salvador da salvação também está lá dentro, mas eu 
sempre gostei disso. 

Dra. Kerry Muhlestein:  01:11:59  Certo, mas eles certamente sabiam e entendiam que 
precisavam de redenção. Eu concordaria com você. É o tema 
principal e depois leva à felicidade ou alegria. 

Hank Smith:  01:12:10  Absolutamente. Obrigado, Dr. Muhlestein, por estar novamente 
conosco. Na verdade, quero terminar hoje lendo o nosso 
manual "Venha me seguir". Acho que ele tem um parágrafo 
maravilhoso na lição desta semana. Ele diz: "Isaías tinha uma 
mensagem de esperança. Mesmo que a destruição profetizada 
tenha acabado por vir sobre estes reinos, Isaías previu uma 
chance de restauração e renovação. O Senhor convidaria seu 
povo a voltar para ele. Ele faria do solo ressequido uma piscina 
e da terra sedenta uma fonte de água. Ele realizaria uma obra 
maravilhosa e se maravilharia, restaurando a Israel as bênçãos 
que ele lhes havia prometido. Nem Isaías nem ninguém vivo 
naquela época vivia para ver esta obra maravilhosa, mas hoje 
estamos vendo sua realização final. Na verdade, somos parte 
dela". 

Hank Smith:  01:13:02  Queremos agradecer à Dra. Kerry Muhlestein por estar conosco 
novamente hoje. Esta não será a última vez que o veremos. 
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. Temos mais uma lição sobre Isaías, a ser dada 
no FollowHIM. 

Hank Smith:  01:13:22  Temos uma incrível equipe de produção que queremos que 
você conheça, David Perry, Lisa Spice, Jamie Nielsen, Will 
Stoughton, Krystal Roberts, e Ariel Cuadra. Obrigado à nossa 
incrível equipe de produção. 
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Hank Smith:  00:05  Olá a todos. Bem-vindos de volta a mais uma semana de 
FavoritosHIM seguidores. Meu nome é Hank Smith. Estou aqui 
com o incrível John Bytheway. A cada semana, tiramos uma 
única pergunta da lição "Venha me seguir". Então John, a 
pergunta esta semana é: por que ouvimos esta frase tantas 
vezes na igreja, "Linha sobre linha, preceito sobre preceito"? 
Vem aqui desta seção de Isaías em que estamos esta semana, 
onde Isaías diz várias vezes: "Linha sobre linha, um pouco aqui, 
um pouco ali". 

Hank Smith:  00:34  O que isso significa, sequer? Eu ouvi isso toda a minha vida. E 
ainda assim, será que eu realmente entendo o que significa? O 
que essa frase significa para você? 

John Bytheway:  00:41  Esta é uma daquelas coisas que estou tão feliz por haver essa 
frase porque ela nos diz que o Senhor é paciente mesmo 
conosco e com nosso aprendizado, que não conseguimos tudo 
de uma só vez, e que não é suposto ser assim. Mas aprendemos 
linha após linha, preceito após preceito. Conseguimos algo e, 
rapaz, esses são momentos maravilhosos. Aprendi algo no 
seminário de hoje. Tire isso daqui. Ei, eu aprendi algo alguns 
dias depois no seminário que foi ótimo. Ei, eu aprendi algo 
estudando minhas escrituras. Tudo isso se acumula. 

John Bytheway:  01:09  Você já viu, Hank, como em uma visita à história da igreja ou 
algo onde eles demonstram como costumavam fazer velas e 
como pegavam um fio e o molhavam na cera e depois o 
puxavam para cima? Eles têm que esperar que ele seque. E 
depois mergulham, e depois têm que... 

Hank Smith:  01:23  E faça-o novamente. 

John Bytheway:  01:23  É um processo muito lento. Isso me faz lembrar a mesma coisa. 
Na verdade, sempre penso nisso quando o Livro de Mórmon 
fala sobre: "Ele começou a envelhecer". Eu penso em cera de 
vela. Pouco a pouco, pouco a pouco. Fico feliz por essa frase 
porque ela nos diz que o Senhor é paciente com nosso 
aprendizado, eu acho. Mas também acho que Satanás tem sua 
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falsificação, gosto de chamá-la, mentira sobre mentira, engano 
sobre engano onde ele não diz tudo de uma só vez: "Sim, vai 
quebrar este mandamento". 

John Bytheway:  01:54  Ele apenas diz: "Desça de sua montanha apenas um pouco", e 
depois nos leva cuidadosamente para longe. Assim, da mesma 
forma, podemos aprender linha a linha. Sou grato por isso. O 
Espírito não grita ou envia trovões e relâmpagos. Às vezes é 
apenas uma pequena linha, uma linha sobre linha. Isso é o que 
eu penso. O que você acha? 

Hank Smith:  02:12  Um pouquinho de cada vez. Em minha experiência, a maior 
parte das vezes é assim que a revelação tem vindo em minha 
vida. Houve tempos de wowzer, santo, que foi, wow, revelação. 
Mas esses parecem ser mais raros, onde meu aprendizado, meu 
testemunho, as coisas que eu entendo vieram um pouquinho de 
cada vez. Acho que Elder Bednar descreveu isso como o nascer 
do sol. Aos poucos vai ficando mais brilhante, quase 
imperceptível que está chegando. É preciso muita paciência 
para aprender desta maneira. 

Hank Smith:  02:44  Vivemos em um mundo de impaciência, de mensagens 
instantâneas e download que agora mesmo e Google que. Eu 
quero cinco bilhões de respostas em 2,1 segundos. Vivemos em 
um mundo que quer respostas agora mesmo, e o Senhor está 
dizendo: "Não é assim que eu trabalho". Eu sou lento. Vou lhe 
dar o suficiente para que você pense, mastigue, absorva. E 
então você estará pronto para sua próxima mordida. Um pouco 
devagar, tome posse". Você tem que ter cuidado, eu acho, John, 
porque é tão lento e imperceptível. 

Hank Smith:  03:16  Às vezes o adversário volta e diz: "Oh, isso não foi revelação", 
apenas uma mentira sobre mentira. Vamos tirar isso apenas um 
pouco de cada vez. Isso não foi revelação. Veja como isso veio 
devagar. Isso não pode ser revelação. A revelação precisa ser 
anjos e coros, quando realmente o Senhor nos diz uma e outra 
vez, especialmente no Livro de Isaías, "linha sobre linha, 
preceito sobre preceito, um pouquinho de cada vez". 

John Bytheway:  03:38  Você me fez lembrar de algo. Acho que foi David O. McKay que 
disse isto: "O Espírito fala através da voz da consciência". Eu 
pensei: "Oh, então quando eu estava no colegial e fui a uma 
festa e tive este pensamento, 'eu não deveria estar aqui', soou 
realmente como minha voz, mas poderia ter sido o Espírito 
dizendo: 'John, você não deveria estar aqui'". Mas soava como 
se eu estivesse falando. Adoro essa idéia de que você tem a luz 
de Cristo. Talvez o Espírito fale através da voz da consciência, às 
vezes. 

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

Isaiah 13-39 followHIM Favoritos Página 2



John Bytheway:  04:11  Acho que talvez, Hank, nós usemos que ... Livro de Mórmon, eu 
estava no Moroni 7, "Será que ele convida você a fazer o bem, 
amar a Deus e servi-Lo? Então você pode saber que isso foi de 
Deus". Essa é uma chave realmente útil também em toda a 
linha, entendendo isso. 

Hank Smith:  04:25  Absolutamente. Portanto, quando se trata de respostas 
espirituais, eu acho, John, que quando se trata de sabedoria, 
não de informação, você pode obter informações o mais rápido 
que quiser. Mas se você quer sabedoria, você terá que ser 
paciente. Você vai ter que estar disposto a fazê-lo à maneira do 
Senhor, linha após linha, preceito sobre preceito. 

John Bytheway:  04:43  Se algum de vocês não tiver informações, deixem-no perguntar 
ao Google. Se algum de vocês tiver falta de sabedoria, essa é 
uma pergunta completamente diferente. Veja Tiago 1:5. Isto é o 
que eu digo aos meus alunos do Gen Z, Hank. Eu digo: "Às vezes 
eu me preocupo com sua geração porque você quer respostas 
rápidas do Google a perguntas douradas". As perguntas de ouro 
são as de onde eu vim? Por que eu estou aqui? O que é uma 
boa vida? O que é uma boa pessoa? Deus é real? Esses vêm no 
tempo de Deus, não no tempo do Google. 

Hank Smith:  05:11  É exatamente isso. Quando você leu Joseph Smith-History, ele 
disse: "Ele respondeu minhas perguntas, me disse muitas outras 
coisas, que eu não posso escrever neste momento, e me 
mandou seguir meu caminho". Ele não disse: "Muito bem, 
Joseph, vamos precisar de códigos de barras nas 
recomendações do templo". Você vai ter que esboçar o novo 
programa Pela Força da Juventude". Ele não explicou tudo. Ele 
disse: "Deixe-me dar-lhe apenas o suficiente para que você 
avance alguns passos e esteja atento e pronto". Mais virão mais 
tarde". Então aprenda a ser paciente, e eu acho que você vai 
aprender a voz da revelação, como ela fala. 

Hank Smith:  05:42  Esperamos que você se junte a nós em nosso podcast completo. 
É chamado followHIM. Estamos no Livro de Isaías esta semana. 
Vamos lá. Eu sei que isso parece aliciante. Venha e veja o que 
você pensa. E então junte-se a nós na próxima semana para 
mais um followHIM Favoritos. 
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