
"Transformarei o luto deles em alegria" 

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:  

O que O Feiticeiro de Oz tem em comum com o Livro de Jeremias? O Dr. S. Michael Wilcox explora os 
temas da saudade, perda e redenção. 

Parte 2: 

O Dr. S. Michael Wilcox continua a examinar os temas em Jeremias e Lamentações. 
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Códigos de tempo: 
 
Parte 1  
   

● 00:00 Parte 1-Dr. S. Michael Wilcox 
● 01:16 Introdução do Dr. S. Michael Wilcox 
● 02:26 Dr. Wilcox tour information 
● 02:55 Chamada de Jeremias 
● 05:12 O mito grego de Cassandra  
● 07:13 Jeremias é um profeta político 
● 08:14 O Dr. Wilcox compartilha uma história pessoal de gado correndo 
● 12:30 Jeremias advertirá Israel e lamentará 
● 15:37 Que canção moderna capta a esperança e o desejo de Israel 
● 25:16 A missão de Jeremias 
● 27:00 Deus como o grande médico 
● 29:12 A esperança nas lamentações 
● 33:41 Jeremias escreve de voltar-se para Deus 
● 36:21 Linguagem metafórica de Deus como defensor e Deus como médico 
● 38:29 Esperança em meio a provações 
● 39:58 Rembrant pinta Jeremias e a perda de Jerusalém 
● 44:45 Jeremias tem "fogo em seus ossos" para testemunhar 
● 47:51 A política babilônica 
● 50:44 Profetas e repetição 
● 54:46 A Proclamação sobre a Família 
● 1:01:31 Fim da Parte I-Dr. S. Michael Wilcox 

 
Parte 2 
 

● 00:00 Parte II- Dr. S. Michael Wilcox 
● 00:10 A importância de Zedequias e Jeremias é atirada para a prisão 
● 06:03 Jeremias na lama 
● 09:18 Jeremias pede aos demais israelitas que sigam uma coisa da lei de Moisés 
● 11:20 A lição objetiva de Jeremias com um jugo 
● 13:00 Jeremias se dirige aos falsos profetas e líderes de pensamento 
● 20:02 Os profetas raramente são populares e se pergunta por que os ímpios prosperam 
● 23:34 A esperança de Jeremias 
● 25:53 O amor do Senhor 
● 29:08 O Senhor redime Israel e o mundo 
● 30:25 Theodor Herzl e o estado moderno de Israel 
● 36:27 Lendo Jeremias através das lentes dos últimos dias 
● 39:18 Dr. Wilcox compartilha uma história pessoal envolvendo Jeremias e o amor de Deus 
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● 53:31 As lamentações e o Senhor nos asseguram a paz e o que precisamos, no final 
● 57:17 Fim da Parte II 
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Informações biográficas: 
 
 

 
S. Michael Wilcox recebeu seu PhD da Universidade do Colorado e lecionou por muitos anos no LDS 
Institute of Religion adjacente à Universidade de Utah. Ele falou para multidões lotadas na Semana de 
Educação da BYU e organizou visitas à Terra Santa, à China, a locais de história da Igreja e mais além. 
Ele tem servido em uma variedade de chamados, inclusive como bispo e conselheiro em uma presidência 
de estaca. Ele escreveu muitos artigos e livros, incluindo House of Glory, Sunset, 10 Great Souls I Want 
to Meet in Heaven, Twice Blessed, e Finding Hope. Ele e sua falecida esposa, Laurie, são os pais de cinco 
filhos. 
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O Follow Him Podcast com Hank Smith e John Bytheway pode fazer uso de material com direitos 
autorais, cujo uso nem sempre foi especificamente autorizado pelo detentor dos direitos autorais. Isto 
constitui um "uso justo" e qualquer material com direitos autorais, conforme previsto na seção 107 da Lei 
de Direitos Autorais dos EUA. De acordo com o Título 17 da Seção 107 da U.S.C., o material deste 
podcast é oferecido publicamente e sem fins lucrativos, ao público ou à Internet para comentários e fins 
educacionais e informativos sem fins lucrativos. A isenção de direitos autorais nos termos da Seção 107 
da Lei de Direitos Autorais de 1976, é permitido o uso justo" para fins tais como crítica, comentário, 
reportagem de notícias, ensino, bolsas de estudo e pesquisa. Nesses casos, é permitido o uso justo. 
 
Nenhum copyright(s) é(são) reivindicado(s). 
 
O conteúdo é transmitido para fins de estudo, pesquisa e educação. 
A emissora não obtém nenhum lucro com o conteúdo transmitido. Isto se enquadra nas diretrizes de "Uso 
justo": www.copyright.gov/fls/fl102.html. 
 
Nota: 
 

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

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

Hank Smith:  00:00:11  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 O seguimos. 

Hank Smith:  00:00:20  Olá, meus amigos. Bem-vindos a mais um episódio do 
FollowHIM. Meu nome é Hank Smith, sou seu anfitrião. Estou 
aqui com meu co-apresentador, que descreverei como 
transformando minha manhã em alegria. Agora, deixe-me 
explicar isto, John. John, você transforma minha manhã em 
alegria porque normalmente gravamos nosso podcast pela 
manhã, e eu me sento, me preparo, e quando vejo seu rosto 
aqui para gravar, isso transforma minha manhã em alegria. Ora, 
não era isso que o Senhor queria dizer aqui em Jeremias. A 
manhã é soletrada um pouco diferente, mas eu só tinha que 
dizer obrigado por transformar minhas manhãs em alegria. 

John Bytheway:  00:00:54  Hank, eu tenho meu deslizador de melhoria da aparência até a 
direita. Está taxando meu laptop ao máximo, mas... 

Hank Smith:  00:01:02  O ventilador está realmente cozinhando esta manhã. Ei, 
estamos no livro de Jeremias e Lamentações desta manhã, 
John. Quem está se juntando a nós hoje? 

John Bytheway:  00:01:13  Bem, estou tão feliz por ter o Dr. Michael Wilcox de volta, S. 
Michael Wilcox, que já tivemos antes. E nosso público adora o 
irmão Wilcox, e nós também adoramos. Uma rápida introdução. 
Mike Wilcox recebeu seu PhD da Universidade do Colorado e 
lecionou por muitos anos no Instituto de Religião adjacente à 
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Universidade de Utah. Ele falou a multidões na Semana da 
Educação, organizou visitas à Terra Santa, à China, a locais de 
história da igreja e mais além. Ele também serviu em uma 
variedade de chamados, incluindo bispo, conselheiro em uma 
presidência de estaca. Ele escreveu muitos artigos e livros, 
incluindo House of Glory, Sunset, 10 Great Souls I Want to Meet 
in Heaven, Twice Blessed, Finding Hope. 

John Bytheway:  00:01:55  Ele e sua falecida esposa, Laurie, são os pais de cinco filhos e 14 
netos. E estou lendo esta introdução de, acho que este pode ser 
o seu último livro, Holding On. E o subtítulo é Impulsos para 
partir e estratégias para ficar. Este foi publicado em 2021. E 
estamos muito contentes por tê-lo de volta e animados por tê-
lo ajudado através de Jeremias. 

Dr. S. Michael Wilcox:  00:02:20  Obrigado. Agradeço por estar aqui. É sempre divertido. Não 
consigo pensar em duas pessoas com quem eu preferiria 
conversar sobre escrituras. 

John Bytheway:  00:02:26  Oh, que legal. 

Hank Smith:  00:02:28  Mike, você se vê fazendo muitas excursões e viajando. Se um de 
nossos ouvintes quisesse fazer uma excursão com você ou viajar 
com você, como é que eles procuram isso? 

Dr. S. Michael Wilcox:  00:02:36  Sempre viajo com uma empresa chamada Fun for Less Tours, e 
vamos ao redor do mundo. 

Hank Smith:  00:02:43  Como você quer saltar para Jeremiah hoje, Mike? Estamos na 
segunda parte de Jeremias e deste livro, Lamentations. Não 
estamos tão familiarizados com ele como estamos com o livro 
de Isaías, que estudamos há tanto tempo. Como você gostaria 
de abordar isto? 

Dr. S. Michael Wilcox:  00:02:55  Há muito o que tentar cobrir. E uma coisa boa sobre Jeremias, 
sabemos um pouco mais sobre sua vida do que sabemos sobre 
a vida de Isaías. Mas talvez um par de histórias que darão a 
sensação, o poder temático de Jeremias. Basta ver esta imagem 
no céu de Deus que tem quatro, cinco homens alinhados que 
ele vai chamar para serem profetas. Sabemos por Jeremias, na 
primeira parte, que você teria falado sobre isso na semana 
passada, Deus o conhecia. 

Dr. S. Michael Wilcox:  00:03:25  Ali estão Jeremias, Ezequiel, Isaías, Daniel, Lehi, todos eles de 
pé. E Jeremias é o último na fila. E o Senhor diz a Isaías: "Bem, 
vou lhe dar este grande dom de poesia, e você vai escrever 
algumas das mais belas profecias e descrições de Deus". As 

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

Jeremiah, Lamentations Part 1 followHIM Podcast Página 2



pessoas vão estudar você para sempre. Você será um pouco 
confuso para algumas delas. E você vai trabalhar com Hezekiah, 
um dos grandes reis". 

Dr. S. Michael Wilcox:  00:03:52  E Isaías diz: "Bem, obrigado. Agradeço por isso". E então Lehi: 
"Bem, Lehi, eu vou te dar um mundo totalmente novo. Agora, 
você terá que vagar pelo deserto por um tempo, e terá um par 
de filhos que lhe darão ataques e um coração partido. Mas vou 
lhe dar outros dois filhos maravilhosos que serão profetas. E 
vocês terão uma terra prometida". E Lehi diz: "Está bem, isso é 
bom". "Ezequiel, Daniel, vocês vão ser levados cativos. Mas 
Daniel, você estará no tribunal, você será conselheiro de reis. 
Vocês terão um tempo maravilhoso em um poço de leões. Fora 
isso, a vida vai ser muito boa para você". 

Dr. S. Michael Wilcox:  00:04:29  E então Jeremias se levanta, e o Senhor diz: "Bem, agora, 
Jeremias, ninguém vai acreditar em nada do que você disser a 
eles. Eles vão perseguir você. Eles vão te deixar em fossos. Eles 
vão te colocar no estoque. Não importa quantas vezes você 
esteja certo, eles não vão lhe dar ouvidos. E eventualmente, 
eles o arrastarão para o Egito, e então lá o matarão". 

Dr. S. Michael Wilcox:  00:04:56  Sinto-me um pouco mal por Jeremias, sábio na tarefa. Ele 
recebe uma tarefa bastante difícil e aprendemos um pouco 
sobre profetas e a alma de um profeta. Quando leio Jeremias, 
penso sobre a alma de um profeta. 

Dr. S. Michael Wilcox:  00:05:12  Há um mito grego que se encaixaria muito, muito bem em 
Jeremias. E é o mito de uma mulher, ela se chama Cassandra. 
Cassandra é a filha do rei de Tróia durante a Guerra de Tróia. Ela 
era amada por Deus, Apolo. Os deuses gregos estavam sempre 
se apaixonando por mulheres mortais. E para tentar ganhar o 
favor dela, ele lhe dá o dom da profecia, de que ela sempre será 
capaz de ver o futuro e ser correta no que ela vê no futuro. 

Dr. S. Michael Wilcox:  00:05:50  Mas Cassandra ainda resiste, depois que ele lhe deu o presente, 
seus avanços amorosos. E assim, com raiva e frustração, Apolo 
diz: "Bem, eu não posso aceitar o presente de volta, os deuses 
não podem aceitar o presente de volta, mas eu acrescentarei 
uma maldição a ele. E a maldição é que ninguém jamais 
acreditará em qualquer profecia que você der". 

Dr. S. Michael Wilcox:  00:06:15  Durante toda a vida de Cassandra, ela está constantemente 
correta em tudo o que diz, mas ninguém nunca acredita nela. 
Por exemplo, quando os gregos deixam o cavalo de Tróia para 
ser puxado para Tróia, é Cassandra que diz: "Não, este vai ser o 
fim". Mas, é claro, ninguém nunca acredita nela. 
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Dr. S. Michael Wilcox:  00:06:37  Em certo sentido, Jeremias é a Cassandra do Antigo 
Testamento. Ele tem razão novamente e novamente e 
novamente. Ele dá coisas reconfortantes. Ele tem alguns temas 
principais. Ele é um profeta político. Suas principais mensagens 
certamente para a segunda metade do livro de Jeremias para a 
corte: "Não lute contra os babilônios". Submetam-se aos 
babilônios. Não lute contra eles, e você ficará bem". 

Dr. S. Michael Wilcox:  00:07:13  Eles levam algumas das pessoas em cativeiro. Ezequiel vai em 
cativeiro, Daniel e Meshach, Shadrach e Abednego vão em 
cativeiro para a Babilônia. Mas a mensagem de Jeremias é: "Não 
se pode lutar contra os babilônios". Você não pode vencer. 
Confie em Deus. Basta submeter-se a eles". Que é uma 
mensagem política, não uma mensagem política muito popular, 
mas essa é a mensagem dele. E como ele é um Cassandra, 
ninguém vai acreditar nele. Eles farão alianças com os egípcios, 
esperando que os egípcios possam salvá-los. E, como resultado 
disso, eles serão destruídos, o templo será destruído. Jeremias é 
um profeta muito político. Às vezes, as pessoas não gostam que 
os religiosos se metam com a política. Pode ser bom e mau. 
Agora, seu segundo tema tem que fazer... Como eles vão ser 
levados cativos, é preciso ter esperança. Sempre, os profetas do 
Antigo Testamento têm esperança. Eles sempre dão esperança. 
Há perdão, como o título da lição é, o luto será transformado 
em alegria. 

Dr. S. Michael Wilcox:  00:08:20  O segundo é que eles retornarão. E esse retorno tem muitas 
realizações; eles serão reconstruídos novamente. E podemos 
falar de três ou quatro maneiras diferentes de que esse 
cumprimento vem na segunda grande mensagem de Jeremias a 
respeito de reuni-los de volta, retornando à terra. 

Dr. S. Michael Wilcox:  00:08:41  Eu costumava cuidar de gado quando era menino, e uma vez 
estávamos fazendo marca. E costumávamos separar os bezerros 
e as vacas dos touros e dos novilhos depois de marcarmos a 
marca. E eu tinha acabado de empurrar os bezerros com suas 
mães através de uma cerca, subindo uma pequena encosta, e 
tínhamos mantido os bezerros e os touros no curral. Um dos 
touros, um pouco ansioso que seu harém lhe fosse tirado, 
quebrou o curral e começou a subir a colina com a madeira. 

Dr. S. Michael Wilcox:  00:09:07  E meu tio, a quem eu idolatrava... Ele foi o maior macho da 
minha vida. Eu nunca havia desobedecido ao meu tio. 
Estávamos a cerca de 100 metros de distância e ele gritou 
comigo: "Cabeça o touro, Mike, cabeça o touro". Eu comecei a 
virar meu cavalo para baixo da colina. Agora, a coisa inteligente 
a fazer teria sido apenas ficar no portão, não deixá-lo passar, 
mas este foi o meu momento de herói John Wayne. Eu vou 
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parar este touro em alvoroço que está subindo a colina em 
minha direção. E por isso, consegui que meu cavalo andasse o 
mais rápido que você conseguiu descer aquela colina. 

Dr. S. Michael Wilcox:  00:09:44  Quando desci, pude ver meu tio no fundo da colina apenas 
agitando freneticamente suas mãos para frente e para trás e 
gritando: "Não, Mike, não". Volte para o portão. Não, não, não 
desça a colina". E eu vi meus primos. Havia sempre um pouco 
de competição unilateral entre mim e meus primos por sermos 
verdadeiros cowboys. E eu pensei que ele achava que eu não 
podia fazer isso. E ele estava enviando meus primos, porque 
eles estavam subindo em seus cavalos para vir atrás do touro. E 
eu estava determinado a chegar primeiro àquele touro, então 
ignorei meu tio. Pela primeira vez na minha vida, desobedeci e 
acabei de fazer aquele cavalo descer aquela colina o mais rápido 
que pude com meu tio acenando: "Não, Mike, não". Pare". 

Dr. S. Michael Wilcox:  00:10:33  Agora, meu tio não estava preocupado em provar que eu podia 
parar um touro, mas ele sabia com a escova de salva e as rochas 
e a inclinação da colina que qualquer um que corresse um 
cavalo tão rápido por aquele tipo de colina era capaz de rolar o 
cavalo. Ele estava preocupado com meu pescoço e com o fato 
de estar gravemente ferido. Mas eu sou John Wayne cheirando 
sálvia e o vento soprando meu chapéu, e estou descendo a 
colina com toda a força. E eu rolo o cavalo. E, de repente, não 
consegui tirar o pé do estribo e fui derrubado no chão, e o 
cavalo rolou sobre mim e me bateu no chão e rolou sobre mim. 
E quando, parando, o cavalo estava deitado sobre mim. E eu 
estou sentado ali, e posso me lembrar do canto do meu olho, 
vendo meu tio naquelas pernas arqueadas que ele tinha 
correndo pela colina acima para pegar os pedaços. 

Dr. S. Michael Wilcox:  00:11:28  Por causa disso, eu me dei uma pequena frase para me lembrar, 
e tentei ensinar aos meus filhos nas aulas a frase que os velhos 
olhos vêem melhor. Os olhos velhos vêem melhor. Eles são 
experientes. E como os jovens cuja visão pode nem sempre ser 
tão boa, chamamos os profetas videntes. Eles são videntes. Eles 
vêem coisas. 

Dr. S. Michael Wilcox:  00:11:54  E minha visão de Jeremias, em certo sentido, eu gosto dele 
como uma Cassandra. Ele também está no fundo da colina 
acenando para as crianças de Israel. "Não, não faça isso. Não se 
revolte contra os babilônios". Não confie nos egípcios". Confie 
em Deus. Não continue por este caminho destrutivo". E não são 
apenas eles que estão confiando nos egípcios e rejeitando o 
jugo da Babilônia por um tempo, são eles que estão adorando 
falsos deuses e ouvindo as vozes erradas, e estão descendo a 
colina para uma queda. 
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Dr. S. Michael Wilcox:  00:12:30  Essa é uma maneira de ver alguns dos elementos temáticos do 
que Jeremias é. E ele é a Cassandra do Antigo Testamento. O 
povo o está ignorando. Ele é o tio ao pé da colina acenando, 
tentando deter o desastre. E ele não vira as costas depois que o 
desastre vem e diz: "Bem, seu povo estúpido, eu lhe disse". Ele 
vai chorar. E é disso que se trata o Lamentations. Essa é uma 
maneira de olhar para Jeremias. 

John Bytheway:  00:13:02  Ainda me pergunto o que acontece a um jovem com um cavalo 
em cima dele. Como você saiu desse evento? 

Dr. S. Michael Wilcox:  00:13:09  Bem, eu tive sorte. Minha prima, uma vez ela rolou um cavalo 
perseguindo um bezerro e quebrou as costas, então tive muita 
sorte que acabei com hematomas e cortes e fiquei muito 
dolorido, mas não com danos permanentes, graças aos céus. Foi 
uma grande lição. E agora me ajuda com Jeremias. Ajuda com 
todos os profetas. Todos eles estão dizendo isso. Mas ninguém 
como Jeremias está acenando para o povo em termos de 
reviravolta, porque Jeremias vai testemunhar o grande 
desastre. Isaías vê isso em visão, eu acho. Ezequiel ouve sobre 
isso e Daniel ouve sobre isso. Eles já estão na Babilônia quando 
o templo é queimado e a cidade destruída. Mas Jeremias o vê, e 
por isso é provavelmente apropriado que haja um pequeno livro 
separado para Jeremias chamado Lamentations, porque eles 
vão reconstruir aquele templo, e então os romanos vão destruí-
lo novamente. 

Dr. S. Michael Wilcox:  00:14:09  Mas se há uma coisa que realmente define o povo judeu em 
particular, é o lamento da perda de seu templo. No momento 
de sua maior alegria, um casamento, é que muito judeu, esta 
mistura de tristeza com alegria, eles esmagam o vidro para 
lembrá-los de que o templo está destruído. E Jeremias o vê, ele 
o vê. Falaremos talvez um pouco mais tarde, eles colocam no 
manual "Venha me seguir" um quadro de Rembrandt. Ele capta 
algo essencialmente na pintura de Jeremias. Essa é uma 
maneira de sentir Jeremias e o que está acontecendo em 
Jeremias. 

Dr. S. Michael Wilcox:  00:14:56  Eu adoro contar esta história. É uma bela história, e capta um 
grande elemento do capítulo 31, o verso principal que eles 
tomaram. É um dos versos mais importantes de Jeremias: 
"Transformarei seu luto em alegria, os consolarei, os farei 
regozijar-se de sua tristeza". E você recebe a tristeza de 
Jeremias em lamentações. Jeremias 31:25 diz: "Eu saciei a alma 
cansada". Eu tenho reabastecido toda alma triste". 

Dr. S. Michael Wilcox:  00:15:37  Agora, há no povo judeu, e você vai ver isso em todos os 
profetas, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Josias, Joel, Miquéias, 
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todos eles têm este sentido, este espírito de alegria, esperança, 
anseio, anseio por um tempo de paz onde todos os deixarão em 
paz. Eles se alegrarão com esse anseio, esperança, tristeza, 
mistura que provavelmente Jeremias, entre todos os profetas, é 
a melhor ilustração dessa estranha combinação de emoções 
que definirá o judaísmo e o povo judeu a partir de Jeremias, 
certamente a partir de Roma. 

Dr. S. Michael Wilcox:  00:16:27  Eu gosto de perguntar às pessoas: "Qual foi a canção número 
um do século 20? A canção mais influente do século 20 votada 
pela Academia Nacional das Artes e da Indústria Fonográfica, a 
guilda da tela do cinema". Todos votam a mesma canção, é a 
minha música favorita cantada pelo Coro do Tabernáculo, como 
a canção número um mais influente do século 20. Em 100 anos, 
qual você acha que a conseguiu? Eu lhe darei a número dois. A 
número dois foi o Natal Branco. Irving Berlin. Escrito por um 
filho judeu de um imigrante. Bem, o número um ganhou o 
prêmio da Academia de melhor música em 1940; um ano 
interessante. Foi escrito por um filho judeu de uma família de 
imigrantes do Leste Europeu chamado Isadora Hochberg. Agora, 
ninguém nunca ouviu falar de Isadora Hochberg. Ninguém 
sequer ouviu falar de seu nome americanizado. Ele 
americanizou seu nome para Edgar Harburg. E ele tinha um 
apelido de sua juventude, Yipsel, então todos o chamavam de 
Yip Harburg. 

Dr. S. Michael Wilcox:  00:17:46  E Yip Harburg era um imigrante judeu de segunda geração. 
Entre 1880 e 1920, dois milhões e meio de judeus da Europa, 
em sua maioria da Europa Oriental e da Rússia, vieram para os 
Estados Unidos. Ele queria ser compositor de canções. Agora, 
ele acaba vendendo eletrodomésticos. Seus pais são pobres. E a 
depressão chega, e ele escreve o hino da Grande Depressão. 
Todo mundo conhece esta canção. Ninguém conhece Yip 
Harburg, mas todos conhecem a canção. Se eu começar, você 
vai terminá-la. Amigo, você pode poupar... 

John Bytheway:  00:18:22  Um centavo. 

Dr. S. Michael Wilcox:  00:18:23  ... um centavo?. Esse é Yip Harburg. Muita gente sente que essa 
música colocou Franklin Roosevelt na Casa Branca. Bem, em 
1939, os imigrantes judeus na América... Não quero ir muito 
longe nisto porque queremos mergulhar em Jeremias, é que se 
eu tiver esta canção em sua mente, ela o ajudará a entender 
Jeremias e todos os profetas a partir deste ponto e aquela 
mistura de esperança e desejo. 

Dr. S. Michael Wilcox:  00:18:49  Os judeus rapidamente puderam ver que a indústria 
cinematográfica seria muito influente, e eles queriam levantar a 
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oportunidade para os americanos de classe média terem 
grandes obras de literatura. Muita gente não podia se dar ao 
luxo de ir ao teatro, mas a televisão ia ser a forma de trazer, 
edificando entretenimento poderoso para os americanos... E 
assim Hollywood é realmente iniciada pelos judeus. Cada 
grande estúdio de Hollywood, Universal, Paramount, Fox, 
Warner Brothers, MGM, todos eles são iniciados por judeus. 

Dr. S. Michael Wilcox:  00:19:25  E em 1939, mais uma vez, pense no que está acontecendo na 
Europa em 1939. Louis Mayer da MGM quer pegar um livro 
infantil e transformá-lo em um filme com cores pela primeira 
vez. E qual é a história das crianças? 

John Bytheway:  00:19:42  Feiticeiro de Oz. 

Dr. S. Michael Wilcox:  00:19:43  Você tinha mencionado, John, O Feiticeiro de Oz. E eles pediram 
a Yip Harburg, imigrante judeu de segunda geração, que 
escrevesse a letra primeiro. E eles decidiram escrever a primeira 
canção que Judy Garland vai cantar. E agora você sabe qual é a 
canção mais influente do século 20? Algures Over the Rainbow. 

Dr. S. Michael Wilcox:  00:20:09  Agora, quando ouvimos Somewhere Over the Rainbow, 
pensamos em Judy Garland. E foi realmente difícil colocar essa 
canção nela porque não há nada no Mágico de Oz sobre o arco-
íris ou desejando terras sobre o arco-íris. Mas Yip Harburg e 
Harold Arland lutaram para manter aquela canção dentro. Eles a 
tiraram várias vezes. Número de razões. Eles não queriam Judy 
Garland em um galinheiro cantando uma canção por muito 
tempo. Eles queriam tirá-la do galinheiro. Não estava no livro, 
não estava no romance. Atrasaram o início do filme, por isso 
continuaram a eliminá-lo. E Harburg e Arlen continuaram 
insistindo, e finalmente Louis Mayer, que era um pouco 
sentimentalista, disse: "Vamos deixá-lo dentro". E o resto é 
história. Ela se torna a canção mais influente dos últimos 100 
anos. Todo mundo sabe Somewhere Over the Rainbow. 

Dr. S. Michael Wilcox:  00:21:04  O que eles não percebem, que é uma canção escrita por dois 
meninos judeus em 1939. Em 1940, o Oscar, o Oscar será dado 
a essa canção. E o que está acontecendo na Europa em 1939 e 
1940? Se você pensar na letra, e eu vou citá-la aqui para você, 
você entende uma perspectiva totalmente nova sobre Over the 
Rainbow. Se você entende essa nova perspectiva, você entende 
algo do poder do impacto emocional de Jeremias e de todos os 
profetas e algo que todos nós temos em nós, este anseio, 
saudade em nossos lamentos, em nossas tristezas, em nossos 
mundos imperfeitos, sejam eles quais forem para alegria e 
regozijo e um fim a essas coisas. 
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Dr. S. Michael Wilcox:  00:22:10  E é apenas mais poderoso se você fizer Somewhere Over the 
Rainbow não sobre uma garotinha do Kansas. Para que uma 
pequena garota americana do Kansas estaria cantando uma 
canção como essa? Mas um pequeno menino judeu, acabado 
de sair dos shtetls da Europa Oriental, entenderia essa canção. 

Dr. S. Michael Wilcox:  00:22:31  Aqui está a letra da canção: Em algum lugar sobre o arco-íris, 
bem alto, há uma terra que eu ouvi falar uma vez em uma 
canção de ninar. Em algum lugar sobre o arco-íris, os céus são 
azuis, e os sonhos que você ousa sonhar realmente se tornam 
realidade. Um dia eu desejarei a uma estrela e acordarei onde 
as nuvens estão muito atrás de mim, onde os problemas 
derretem como gotas de limão acima do topo da chaminé, é lá 
que você me encontrará. Em algum lugar sobre o arco-íris, 
pássaros azuis voam. Os pássaros voam sobre o arco-íris. Por 
que então, oh, por que não posso? Se os passarinhos azuis 
felizes voam além do arco-íris, por que, oh por que eu não 
posso? 

Dr. S. Michael Wilcox:  00:23:27  E há algo dentro, Harburg e Arland casaram com o anseio e a 
ânsia judaica que todos nós sentimos à nossa maneira, mas eles 
puderam sentir especialmente. Eles uniram o anseio e a ânsia 
judaica por um mundo melhor, um mundo mais feliz com o 
americano, neste caso, o otimismo e a esperança. E essa 
mistura de saudade, anseio, tristeza com a esperança que essa 
canção captura e que todos nós amamos, e esperamos que 
vocês a amem mais quando souberem os antecedentes por trás 
dela e quem a escreveu e o momento de escrevê-la e o que está 
acontecendo quando ela está sendo escrita. Isso, para mim, e 
talvez eu compartilhe isso mais tarde, é a razão pela qual essa 
canção, de uma forma pessoal, tem tal poder que se transfere 
para minha vida a partir do capítulo 31 de Jeremias. 

Dr. S. Michael Wilcox:  00:24:32  Eu sei que é uma longa introdução. Lamento ter feito demais 
Cassandra e Tio Verlin balançando os braços e Yip Harburg's 
Over the Rainbow, mas não consigo pensar em nenhuma 
maneira de agarrar o poder do que Jeremias quer dizer e do que 
todos os profetas... Esse espírito. E vamos olhar para alguns dos 
outros profetas, mas especialmente Jeremias, porque ele tinha 
a maior causa para lamentar. Ele viu o templo queimado, ele viu 
a nação destruída. E ele poderia ter evitado isso se eles só o 
tivessem escutado, mas eles não o escutam. Esses são alguns 
dos temas. 

John Bytheway:  00:25:16  Gosto desse pano de fundo de emoção e sentimentos em 
relação a isso. No manual Vem e Segue-me, começa: "Quando o 
Senhor chamou Jeremias pela primeira vez para ser um profeta, 
ele lhe disse que sua missão seria erradicar e derrubar. E, em 
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Jerusalém, havia muita maldade para arrancar e derrubar. Mas 
isso era apenas uma parte da missão de Jeremias. Ele também 
foi chamado a construir e a plantar. O que poderia ser 
construído ou plantado nas ruínas desoladas deixadas pela 
rebelião de Israel? Da mesma forma, quando o pecado ou a 
adversidade deixaram nossas vidas em ruínas, como podemos 
reconstruir e plantar novamente"? E então nos diz que a 
resposta está no ramo da retidão, o Messias prometido. Com 
tudo isso de que você está falando, há uma resposta. 

Dr. S. Michael Wilcox:  00:26:06  Capítulo 8, versículo 22, não há bálsamo em Gilead? Havia um 
certo óleo curativo. Gilead ficava no lado leste do rio Jordão. 
"Não há lá um médico? Por que, então, a saúde da filha do meu 
povo não está recuperada?" 

Dr. S. Michael Wilcox:  00:26:32  Essa é uma pergunta que, suponho, nos é feita sobre todos os 
nossos próprios desafios. Temos um médico e há um bálsamo 
em Gilead. E Jeremias, suas profecias sobre o ramo, Jeremias 
não fala tanto messiânico como Isaías fala. Isaías é o grande 
profeta messiânico. Mas tem pequenos momentos como este e 
outros lugares. 

Dr. S. Michael Wilcox:  00:27:00  Nossa principal imagem de entender o Salvador e o que Ele fez 
por nós é uma metáfora de advogado. O ortodoxo oriental, é 
uma metáfora do médico. No cristianismo ocidental, não 
consigo lembrar se já fizemos isso uma vez, o pecado é uma lei 
violada. E eu vou ser julgado perante a Ordem de Deus, e 
preciso de um advogado, preciso de um advogado de defesa, 
preciso de alguém que me defenda. E Jesus se torna o advogado 
com o Pai. 

Dr. S. Michael Wilcox:  00:27:34  Mas Jesus também é o grande médico. Na ortodoxia russa, por 
exemplo, é a imagem médica de Cristo. Nós somos criados à 
imagem de Deus, e essa imagem, quando pecamos, é 
manchada. Estamos doentes, estamos doentes, temos uma 
ferida, e precisamos que a ferida seja curada. Eu não preciso de 
um advogado quando estou ferido. Alma diz: "Você tem a 
imagem de Cristo gravada em seu semblante?". Isso é muito 
cristianismo oriental. E o trabalho de Cristo não é suplicar pelo 
Pai ou aceitar o castigo por mim, seu trabalho é curar-me, 
fechar a ferida, acabar com a doença. 

Dr. S. Michael Wilcox:  00:28:18  É por isso que ele cura tantos leprosos, para dar essa idéia. O 
leproso vem a Jesus em Marcos 1, e diz: "Senhor, se quiseres, 
podes fazer-me limpo". E Jesus, comovido de compaixão, tocou-
o e disse: "Eu o farei". Sê tu limpo". E isso é o que todos nós 
fazemos. Todos nós chegamos a Jesus. Eu vou até Ele todos os 
dias e digo: "Mestre, se quiseres, podes fazer-me limpo". E ele, 
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cheio de compaixão, nos toca a todos e diz: "Eu o farei". Sê tu 
limpo". Há um bálsamo em Gilead; é misericórdia, é perdão, é 
compaixão. E há lá um médico. Se minha saúde não está 
recuperada, é porque eu não me aproveitei daquele médico e 
daquela cura. 

Dr. S. Michael Wilcox:  00:29:12  Se você quiser pular para Lamentações por um segundo, você 
tem essa esperança e saudade, tristeza, mas sempre esperança. 
Todos os profetas sempre dão esperança, sempre esperança. 
Vou para o terceiro capítulo das Lamentações. Agora, estes são 
belos versos; gostaria que olhássemos mais para eles. Vou 
começar no versículo 21. Ele chora nos capítulos um e dois das 
Lamentações, e agora diz em seu luto, em sua tristeza, nas 
ruínas de Jerusalém: "Isto eu recordo em minha mente, 
portanto tenho esperança. É da misericórdia do Senhor que não 
sejamos consumidos, porque suas compaixões não falham". 

Dr. S. Michael Wilcox:  00:30:06  Alguns deles já estão na Babilônia. Eu tenho Daniel, Ezequiel, os 
três irmãos, eles eram Shadrach, Meshach e Abednego, faziam 
parte da família de Zedequias. Eles estão a salvo em... Odiamos 
dizer a salvo na Babilônia, mas eles vão sair da Babilônia. E ele 
diz: "Não estamos todos consumidos. E alguns deles ficam na 
terra de Israel. Suas compassoes não falham. Elas são novas 
todas as manhãs". Não posso dizer o quanto isso me conforta, 
que todas as manhãs sua misericórdia e compaixão são 
renovadas. "Grande é a sua fidelidade". O Senhor é minha 
porção, diz minha alma, portanto, espero nele". O Senhor é 
bom para aqueles que esperam por Ele até a alma que O busca. 
É bom que um homem tenha esperança", e eu amo a segunda 
parte, "e que espere silenciosamente pela salvação do Senhor". 
É todas as manhãs que se renova, e eu espero por Ele". Eu O 
busco. Espero Nele. Ele tem cura. Ele é o bálsamo de Gilead. Ele 
é o médico que vai fechar minha ferida e fazer brilhar 
novamente a imagem de Deus que está em meu semblante. 

Dr. S. Michael Wilcox:  00:31:34  E depois vou pular alguns versos. Versículo 31: "Porque o 
Senhor não se afastará para sempre". Mas embora Ele cause 
tristeza...". Às vezes Ele deixa cair sobre nós as conseqüências 
de nossas ações. "Mas Ele terá compaixão", segundo a multidão 
de suas misericórdias, "pois Ele não aflige de bom grado nem 
entristece os filhos do homem". Ele não quer nos ver tristes, ele 
nos quer alegres. Mas nós tomamos decisões que nos trazem 
conseqüências infelizes. E Jeremias se torna uma maravilhosa 
personificação de Deus porque Jeremias, ele nunca é feliz na 
queda deles. Ele nunca diz: "Eu lhes disse, vocês. Eu bem lhes 
disse". Estou feliz por isto ter acontecido com vocês". "Ele não 
aflige de boa vontade nem entristece os filhos dos homens". 
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Dr. S. Michael Wilcox:  00:32:40  E então eu pulo novamente um pouco, o que acontece em 
nossas vidas, no versículo 39, "Por que um homem vivo se 
queixa de um homem pela punição de seus pecados? É a 
maneira americana de culpar outra pessoa. É a maneira 
moderna. Todas essas coisas ruins, eu estou tendo problemas. 
Agora, muitos desafios em nossa vida vêm porque esta é a vida. 
A vida é oposição. "É melhor para nós passarmos pela tristeza", 
diz Eve, "que possamos aprender". Vamos aprender com as 
coisas. Estamos aqui para aprender, mas reclamamos sobre 
isso. 

Dr. S. Michael Wilcox:  00:33:18  E depois daquela bela palestra em Lamentations sobre 
misericórdia e perdão de Deus, eles se renovam e a multidão de 
suas misericórdias... E ele não quer causar tristeza. Ele não 
aflige de boa vontade, mas às vezes pagamos o preço de nossas 
próprias decisões, e depois reclamamos delas. "Por isso um 
homem vivo reclama, um homem pela punição de seus 
pecados". 

Dr. S. Michael Wilcox:  00:33:41  E então Isaías Jeremias dá este conselho. Em vez de reclamar, 
"Vamos procurar e tentar nossos caminhos e voltarmo-nos 
novamente para o Senhor". Vamos descobrir o que deu errado 
e por quê e mudar e nos voltarmos. E eu não preciso dar 
desculpas e não preciso reclamar, eu apenas vou ao Senhor, e 
ele perdoa. 

Dr. S. Michael Wilcox:  00:34:08  E então eu atravessaria a coluna em Lamentations para o 58 
versículo, Jeremias agora louva: "Oh Senhor, tu invocaste as 
causas da minha alma. Tu resgataste minha vida". Se eu não me 
queixar, procurarei, tentarei meus caminhos, me virarei, saberei 
o quanto Ele é misericordioso, às vezes esperarei em silêncio 
por Sua salvação, esperarei Nele, Ele o fará. Agora eu tenho a 
imagem do plebeu. Eu tenho a imagem do advogado. "Alega a 
causa de minha alma, Ele redimirá minha vida". Jeremias tem 
muitas coisas belas a dizer. E eu não sabia se na semana 
passada você ia falar se existe um bálsamo em Gilead. 

Hank Smith:  00:35:01  Não o fizemos, não. 

Dr. S. Michael Wilcox:  00:35:02  Como eu digo, é espiritual, muito bonito, suave, então isso faz 
parte desse espírito, acho que na terra sobre o arco-íris, há o 
sonho que ouso sonhar, que posso ser perdoado, que posso ser 
curado do que quer que seja que realmente se torne realidade, 
realmente se torna realidade. Jeremias é um profeta cheio de 
esperança. E ele teve muita dor em sua vida. 

John Bytheway:  00:35:37  Uau. Você falou de uma metáfora médica e uma metáfora de 
advogado, de um curandeiro e de um advogado. Esses vêm de 
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diferentes, você disse cristianismo oriental? Isso é só usarmos 
ambos? 

Dr. S. Michael Wilcox:  00:35:50  Bem, nós usamos os dois. Todos eles são justificados. Diferentes 
religiões têm o que eu chamo de lugares de conexão diferentes, 
diferentes parábolas que os atingem mais fortes, diferentes 
milagres que os atingem mais fortes. Não se pode explicar a 
redenção de Cristo sem uma linguagem metafórica; 
simplesmente não se pode fazer isso. Como disse Frederick 
Ferrari, ela está envolta em um mistério e em um sudário. Nós 
simplesmente não vamos entender. Temos fé nele, vamos 
acreditar que funciona. 

Dr. S. Michael Wilcox:  00:36:21  E assim as pessoas tentam explicar, e uma das formas de 
explicar, e o próprio Jesus o faz, ele usa uma linguagem 
metafórica. E o cristianismo ocidental gravitou para o advogado, 
e o protestantismo gravitou para a imagem do advogado. Há 
um julgamento. Infringimos as leis, há um castigo de fixação à 
lei. Estaremos diante da Ordem de Deus. Você vê toda essa 
linguagem jurídica e, por isso, preciso de alguém, suplicar por 
mim. 

Dr. S. Michael Wilcox:  00:36:50  E eu recebo isso em Lamentações. Ele diz: "Você invocou as 
causas da minha alma". Mas também temos o médico em 
Jeremias, e é um dos mais belos em todo o Antigo Testamento 
da imagem curandeira de Cristo. Não há bálsamo em Gilead? Há 
um remédio, há um calmante. E o bálsamo o acalma. Essa 
imagem de bálsamo, é uma coisa reconfortante. Não há médico 
aqui? Há um médico. Jeremias vai chamá-lo de Ramo, capital B, 
porque ele é um ramo da casa de David. E aquela imagem de 
uma árvore genealógica, e aquela da casa de Davi, um ramo, 
você terá esperança no ramo, capital B, que virá de Davi. O 
Ramo terá o bálsamo de Gilead, o Ramo será cheio de 
misericórdia, o Ramo vai pleitear as causas de nossa alma. As 
misericórdias do Ramo são renovadas todas as manhãs, e assim, 
não lamentem muito, diz-nos Jeremias. Não fique em estado de 
tristeza, porque sempre há esperança em alguma coisa. 

Dr. S. Michael Wilcox:  00:38:11  E para o povo judeu, para Israel e para nós, podemos aplicar 
Jeremias para a restauração. Há maneiras de aplicá-lo. Mas faz 
parte do poder de Jeremias e de todos os profetas. Você vai 
conseguir isso em todos os profetas. Há uma sobre a terra do 
arco-íris para todos nós. 

John Bytheway:  00:38:29  Estou pensando, usado para me confundir quando criança, no 
Livro de Mórmon que diz: "Tudo está bem em Sião". E agora 
vamos cantar "Vem, vem, ó santos" e realmente vendê-lo no 
último verso. E só costumava me confundir quando era criança 
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até que eu pudesse ver do que você está falando. Havia um 
tudo está bem, e se morrermos antes das nossas viagens. Havia 
uma eterna canção que nos pedia para ter. Estamos no meio de 
nós enterrando pessoas todas as manhãs nas planícies e 
estamos tentando dizer: "Tudo está bem", porque temos a 
expectativa de redenção em Deus e de perdão e cura. Mas 
rapaz, neste momento estamos realmente em um lugar difícil. 
Demorei um pouco para ver, oh, eu vejo o que o Livro de 
Mórmon está dizendo quando você está em segurança 
temporal, não ande por aí dizendo: "Oh, tudo está bem, tudo 
está bem em Sião". Mas nas planícies, o que eles estavam 
cantando era esta mistura de provações profundas, mas há 
esperança no meio de tudo isso. 

Dr. S. Michael Wilcox:  00:39:32  Temos que aprender a viver com um pouco de ambigüidade e 
paradoxo. Todas as nossas vidas têm essa mistura. Há tristeza, 
mas há sempre a esperança. E às vezes o Senhor diz: "Bem, 
eu...". Ele fala muito forte em Jeremias ocasionalmente, mas há 
aquela suavidade que vem à tona uma e outra vez e outra vez. 

Dr. S. Michael Wilcox:  00:39:58  Se você olhar para aquele quadro, ele está no manual "Venha 
me seguir", este quadro está no Museu do Reich em Amsterdã. 
Apenas no Google Rembrandt, Jeremiah de luto. No quadro 
original, não é muito grande, você pode ver que aquela 
iluminação que vem da esquerda é dos incêndios de Jerusalém. 
Jerusalém está sendo queimada enquanto Jeremias está 
sentado ali. E na verdade, em uma cópia de muito boa 
qualidade daquele quadro, do lado esquerdo você pode 
realmente ver em miniatura na esquerda Jerusalém queimando 
e uma figura minúscula, minúscula com as mãos sobre os olhos, 
que é Zedequias, fugindo, lamentando também ou ele vai ter 
seus olhos apagados pelos babilônios. 

Dr. S. Michael Wilcox:  00:40:52  E você olha para o rosto de Jeremias com isso. Rembrandt tinha 
apenas o poder de capturar a emoção das histórias das 
escrituras. Ele pega uma bela pintura de Betsabá, quando ela 
recebe a carta de David dizendo para vir me ver e ela sabe o que 
vai acontecer, só que ele faz uma de Delilah no momento em 
que eles estão chegando para capturar Sansão. E ela tem este 
olhar no rosto do que eu fiz? Então ele faz outra pintura que 
tem um olhar de exaltação. Ele acabou de ter um poder. 

Dr. S. Michael Wilcox:  00:41:23  E não consigo pensar em um artista que captura Jeremias em 
tinta como aquele quadro faz se você conseguir uma cópia 
realmente boa e perceber que ele está sentado diante da 
destruição de Jerusalém. E será que ele parece feliz? Não. Isto é 
um quadro que eu lhe disse? Isto é um quadro que vocês 
deveriam ter me escutado? 

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

Jeremiah, Lamentations Part 1 followHIM Podcast Página 14



Dr. S. Michael Wilcox:  00:41:49  Os babilônios, quando assumem, porque sabem que ele tem 
tentado fazer com que os judeus não se rebelem, o 
recompensam. Há um pequeno verso em miniatura que 
podemos perder. Está em Jeremias 40 quando eles os levaram 
cativos, a maioria das pessoas, mas eles deixaram alguns. Estou 
no capítulo 39 agora, 11 e 12. Nabucodonosor, rei da Babilônia, 
encarregou Jeremias do capitão da guarda. "Toma-o, olha bem 
para ele, não lhe faças mal, mas faze-lhe o que ele te disser". 
Jeremias está em boa posição com os babilônios porque teve 
conselho, não se revolte. 

Dr. S. Michael Wilcox:  00:42:33  Ele não é levado em cativeiro. Ele fica. Ele tem a escolha. Você 
pode ir onde quiser. E ele está na prisão. Ele escolhe ficar com 
seu povo. E Rembrandt apanha esse momento. Ele está solto, 
ele está fora da prisão onde está preso durante o cerco de 
Jerusalém. E é-lhe dito no capítulo 40, versículo 4: "Eu te perco 
hoje das correntes que estavam sobre a tua mão". Se te 
pareceu bem, vem comigo à Babilônia". Daniel está lá, Ezequiel 
está lá. "Eu te parecerei bem". Mas se te parece mal vires 
comigo à Babilônia, paciência, eis que toda a terra está diante 
de ti, se te parece bom e conveniente ires para lá, vai". 

Dr. S. Michael Wilcox:  00:43:20  E então esta pequena idéia no fundo do versículo 5: "O capitão 
da guarda lhe deu mantimentos", comida, "e uma recompensa 
e o deixou ir". Agora, este é o versículo que Rembrandt decidiu 
pintar. O fogo acende em seu rosto a partir da destruição de 
Jerusalém. Zedequias, pequena figura à esquerda, com os olhos 
postos para fora em cativeiro. E você pode ver naquele quadro 
a recompensa que os babilônios lhe deram? Toda aquela 
pequena pilha de vergões ali sentada. Ele está apoiado em um 
livro. Rembrandt adorava livros. Ele adorava colocar 
especialmente as escrituras em suas pinturas. Você vai vê-lo 
inclinado. Ele tem a recompensa. Ele parece feliz por tê-la? Não. 
Ele está cheio de tristeza. E você sente essa tristeza. 

Dr. S. Michael Wilcox:  00:44:15  E nisso, Jeremias se torna, como eu digo, uma personificação de 
Deus para nós. Capítulo 13, versículo 17, por exemplo: "Se não o 
ouvirdes, minha alma chorará em lugares secretos por vosso 
orgulho". E meus olhos chorarão doloridos e correrão com 
lágrimas porque o rebanho do Senhor é levado em cativeiro". 

Dr. S. Michael Wilcox:  00:44:45  Isso não é apenas o luto de Jeremias, é também o luto de Deus 
e do Salvador. Se eu for a Jeremias 17, versículo 16: "Quanto a 
mim, não me apressei de ser pastor para te seguir". Eu não 
desisti". Ele diz: "Não vou mais falar de Deus". É isso mesmo". 
Mas foi como um fogo nos ossos. Acho que você falou sobre 
isso na semana passada. 
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Dr. S. Michael Wilcox:  00:45:16  Versículo 16: "Quanto a mim, não me apressei em ser pastor 
para te seguir, nem desejei o dia lamentável que tu conheces". 
Eu não queria isto. Não estou feliz com minha recompensa dos 
babilônios. Não estou contente por ter razão. Estou de luto e 
choro por você. Às vezes a humanidade, estamos contentes. 
Bem, você o merece. Não Jeremias ou Deus. 

Dr. S. Michael Wilcox:  00:45:44  Você vai ao Lamentations e recebe o mesmo no Lamentations 
capítulo 1, versículo 16, depois que ele fala sobre a destruição 
de Jerusalém. Novamente naquele quadro, o fogo está 
acendendo o rosto de Jeremias. Versículo 12: "Não é nada para 
todos vós que passais"? Você consegue ver pessoas passando 
olhando para Jeremias ali naquele quadro? "Não é nada para 
todos vós que passareis? Vede e vede se há alguma tristeza 
como a minha tristeza que me é feita". 

Dr. S. Michael Wilcox:  00:46:25  Então eu pulo um pouco para baixo novamente. Ele fala sobre o 
que o Senhor permitiu que acontecesse ao seu povo. Verso 16: 
"Por estas coisas eu choro. O meu olho, o meu olho escorre com 
água porque o consolador que deveria aliviar a minha alma está 
longe de mim. Meus filhos estão desolados porque o inimigo 
prevalece". E isso não é só Jeremias, é o Deus de Jeremias. É 
assim que ele se sente. Não é uma alegria estar certo. Deus não 
tem alegria nisso. E Rembrandt capta isso. Estou muito feliz que 
tenham colocado aquele quadro lá dentro. Rembrandt foi um 
mestre em captar o momento de uma escritura. 

Dr. S. Michael Wilcox:  00:47:15  E para mim, Over the Rainbow em música de alguma forma 
capta o poder de Jeremias e de muitos dos profetas. E a pintura 
de Rembrandt realmente, realmente capta o espírito das 
lamentações. Você olha, vê e compreende, aqui estão minhas 
recompensas, meu povo está passando, eu estou chorando. Eles 
não vão escutá-lo, vão voltar a ele e pedir-lhe conselhos. Ele vai 
lhe dar. Mas ele é Cassandra; ninguém nunca acredita nele na 
última parte da vida de Jeremias. 

Dr. S. Michael Wilcox:  00:47:51  Mais tarde, haverá uma rebelião. Os babilônios colocaram um 
homem chamado Gedaliah no comando dos resíduos que 
deixaram. Nem todos foram levados em cativeiro. E um homem 
chamado Ishmael assassina, assassina Gedaliah. Este é um 
verdadeiro livro político. 

Dr. S. Michael Wilcox:  00:48:09  Um homem chamado Yohanan agora vem e persegue Ismael 
fora do trono. Mas agora todos eles estão com medo. "Meu 
Deus, nós matamos o governador que os babilônios nomearam. 
E agora, o que fazemos? Eles vão vir e nos matar a todos. 
Vamos até Jeremias e perguntar a Jeremias o que devemos 
fazer". E você pensaria, tudo bem, mas agora eles vão ouvi-lo. 
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Eles não vão ouvi-lo agora? Mas ele é Cassandra, ele é o tio 
Verlin e acena com as mãos no fundo da colina. 

Dr. S. Michael Wilcox:  00:48:38  E eles dizem: "O que devemos fazer?" E ele diz: "Fique aqui". 
Não vá para o Egito. Fique aqui e você ficará bem". Você não 
matou Gedaliah, Ishmael o matou. Fique aqui". E então 
Jeremias diz: "Mas eu sei que você não vai me ouvir. Você me 
pediu um conselho. Você não vai me ouvir". O que é 
exatamente o que acontece. Estes estão nos últimos capítulos 
de Jeremias. Não estou lendo-os para você, mas você pode ler 
essa história nos últimos capítulos de Jeremias. E eles vêm até 
ele e dizem: "Deus não lhe disse para não ir ao Egito". Nós 
vamos para o Egito e você vem conosco". E assim eles o levam 
para o Egito. E a tradição diz que ele é morto no Egito. Eles 
nunca aprendem a ouvi-lo, mesmo quando ele tem razão tantas 
vezes. 

John Bytheway:  00:49:31  O que eu aprecio o que você fez aqui é que me sinto como se, 
durante tanto tempo da minha vida tentando aprender o 
evangelho, eu tivesse acabado de ouvir a frase "o cativeiro 
babilônico". Este parece ser o momento, os momentos mais 
cruciais daquele cativeiro. Onde ele começou. 

Dr. S. Michael Wilcox:  00:49:50  É aqui que começa. É aqui que começa. E o que geralmente 
pensamos como uma coisa ruim, e se você está usando a 
Babilônia como uma imagem do mundo, o que as pessoas 
fazem, você é levado cativo. Eles têm venerado os deuses do 
mundo, então o mundo os leva cativos. Isso é o que acontece 
com você. Vocês adoram os deuses do mundo, o mundo os leva 
em cativeiro. Você se perde no mundo, e é levado em cativeiro. 

Dr. S. Michael Wilcox:  00:50:13  Mas no momento do cativeiro, o profeta escolhido pelo Senhor 
lhes diz: "Submetam-se aos babilônios, e tudo estará bem para 
vocês". Submetam-se aos babilônios, e eles não destruirão seu 
templo". Eles tomaram alguns prisioneiros. Eventualmente, eles 
voltarão. É Jeremias que diz que em 70 anos eles voltarão. Mas 
eles não ouvem. 

Dr. S. Michael Wilcox:  00:50:44  Você tem outro tema por aqui. Quando você olha para um 
único livro de profeta ou escrita ou vida, às vezes você está à 
procura de repetição. Agora, quando você vê repetição, isso é 
uma pequena bandeira acenando que isto é importante. Eu 
quero que você a receba. Deixe-me dar-lhe algumas repetições 
sobre os profetas. Já que estamos em 30, vamos a Jeremias 32, 
versículo 33, e depois eu o apoiarei um pouco nisto. Jeremias 
32, 33: "Eles me deram as costas e não o rosto, embora eu os 
tenha ensinado a levantar-se cedo e a ensiná-los, mas eles não 
deram ouvidos para receber instruções". A idéia é que os 
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profetas estão sempre à frente dos tempos. Os profetas nunca 
acompanham os tempos, não porque estão atrasados, como 
muitas pessoas querem pensar que estão, mas porque estão à 
frente dos tempos. Eles são videntes. Aqui ele está dizendo: "Eu 
os ensino, levantando-se cedo". 

Dr. S. Michael Wilcox:  00:51:58  Vamos ver quantas vezes podemos encontrar essa frase. Se eu 
voltar ao capítulo 7 de Jeremias, versículo 13, você a verá. "Eu 
vos falo, levantando-me cedo e falando, mas ela não ouviu". 
Agora vamos ao versículo 25 de Jeremias 7: "Desde o dia em 
que vossos pais saíram da terra do Egito, até o dia de hoje eu 
vos enviei todos os meus servos, os profetas, todos os dias, 
levantando-se cedo e enviando-os". Essa é a terceira vez que ele 
diz isso. Deixe-me ir ao capítulo 25 de Jeremias. Não quero 
bater muito nisso até a morte, mas às vezes é bom ver isso. 
25:4: "O Senhor vos enviou todos os seus servos, os profetas, 
levantando-se cedo e enviando-os, mas vós não escutastes nem 
inclinastes os vossos ouvidos para ouvir". Agora vou ao capítulo 
26, a poucas páginas de distância, versículo 5: "Para ouvir as 
palavras de meus servos, os profetas, que vos enviei, tanto 
levantando-se cedo como enviando-os, mas vós não 
escutastes". Bem, passo agora algumas páginas ao capítulo 29, 
versículo 19. "Eles não escutaram minhas palavras", dizem ao 
Senhor, "que eu lhes envio por meus servos, os profetas, 
levantando-se cedo e enviando-os, mas vós não quisestes 
ouvir". 

Dr. S. Michael Wilcox:  00:53:47  E finalmente, depois que tudo acabou e ele tem estado certo 
sobre absolutamente tudo e estão lhe perguntando sobre ir 
para o Egito. E eles não vão segui-lo, também não vão ouvi-lo 
desta vez porque, como eu disse, ele é Cassandra. E assim, em 
44, Jeremias 44, eles acabam de acusá-lo. "Deus não lhe disse 
para nos dizer para não irmos ao Egito". Versículo quatro, 
capítulo 44: "Como vos envio todos os meus servos, os profetas, 
levantando-se cedo para enviá-los, dizendo: "Oh, não façais esta 
coisa abominável que eu odeio". Mas vedes isso, esse é um 
tema poderoso em Jeremias. É um tema que temos que pensar 
em nossas próprias vidas. Você vê isso, por exemplo, na palavra 
de sabedoria onde o Senhor diz: "Eu o previno e o previno". 
Estou lhe dando a palavra de sabedoria antes do alcoolismo e 
das drogas e todos estes problemas vão ser realmente um 
problema para você". 

Dr. S. Michael Wilcox:  00:54:46  Os anos 50 foram a melhor época do século passado. Em 1950. 
Que época maravilhosa. Moralmente, eticamente, foi um 
grande momento. Esse é o profeta de David O. McKay, e o que 
ele está dizendo nos anos 50 constantemente? Ele está falando 
sobre a família, a família, a família, a família. E às vezes diz: "O 
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que você quer dizer com a família? Isto é Deixar para o Beaver, 
o pai conhece a melhor década. Que ênfase é esta enorme 
ênfase na família que David O. McKay está dando? E o que 
acontece depois? Os anos 60 são os mais importantes, e os anos 
60, nós dizimamos a moral americana praticamente do zero. 
Eles estão sempre à frente. 

Dr. S. Michael Wilcox:  00:55:23  Presidente Kimball, qual é a grande mensagem dele? Aumente 
seus passos, missionário, missionário. Sua grande visão de como 
o evangelho vai ser espalhado pelo mundo. E isso é nos anos 70. 
E depois o que acontece em 1989? O muro de Berlim cai e, de 
repente, áreas maciças do mundo estão todas prontas para a 
pregação do evangelho. 

Dr. S. Michael Wilcox:  00:55:45  Até mesmo COVID, por amor de Deus, poderíamos dizer antes 
de termos que fazer um zoom de nossas aulas. E qual é a grande 
mensagem do Presidente Nelson? É centrado em casa, apoiado 
pela igreja. Agora, ele deu isso antes da COVID. E o que 
aconteceu na COVID? Bem, na COVID, é centrada em casa, 
apoiada pela igreja. E nós poderíamos fazer isso com cada 
profeta. Poderíamos falar sobre quando começou o programa 
do seminário e a noite em casa da família e tudo mais. Eles 
estão sempre se levantando cedo, e estão à frente dos tempos. 

Dr. S. Michael Wilcox:  00:56:30  Se eu acabo de pegar a proclamação sobre a família, à luz de 
Jeremias, dada no tempo do Presidente Hinckley, ela termina 
com um aviso, termina com um aviso. Tem toda essa ênfase na 
sociedade e no casamento e nos filhos e nos papéis. E então na 
última parte, com Jeremias em mente, com Cassandra em 
mente, com meu tio acenando com as mãos no fundo da colina 
e eu correndo pela colina em cima do meu cavalo, certamente 
rolando-o, eles dizem: "Nós advertimos que os indivíduos que 
violam convênios de castidade, que abusam do cônjuge ou da 
prole ou não cumprem com as responsabilidades familiares, um 
dia serão responsáveis perante Deus". Isso é um aviso aos 
indivíduos. 

Dr. S. Michael Wilcox:  00:57:30  Depois dão um aviso à sociedade. Quase se pode dizer que é 
uma advertência política. Jeremias é um profeta muito político. 
Ele está na política. Não quero falar muito de política, mas sua 
mensagem e a última parte é sobre com quem fazer uma 
aliança, como resolver um desafio político de sua época. Essa é 
a grande parte de sua última parte. Além disso, nós os 
advertimos na proclamação: "Além disso, advertimos que a 
desintegração da família trará aos indivíduos, comunidades e 
nações as calamidades anunciadas pelos profetas antigos e 
modernos". Isso é uma coisa sóbria e sóbria para se ler. E tenho 
que dizer, com a idéia de que os profetas se levantam cedo, o 
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que é que eles vêem? Certamente vemos a família e os valores 
tradicionais atacados em grande parte. 

Dr. S. Michael Wilcox:  00:58:37  Acabei de pegar isto no caminho, não sabia se iríamos chegar a 
isto. Eu nunca sei para onde vamos totalmente. Posso trazer um 
pouco de Confúcio para cá? Temos Yip Harburg, então é melhor 
colocar um pouco de Confúcio aqui. Confúcio é o principal 
profeta da China. E repare no que ele adverte. Isto é seis séculos 
antes de Cristo. "Os antigos, que desejam trazer ordem a seus 
estados, primeiro regulariam suas famílias. E aqueles que 
desejam regular suas famílias cultivariam primeiramente suas 
próprias vidas pessoais". E aqueles que desejam cultivar suas 
próprias vidas pessoais retificariam suas mentes", controlariam 
seu pensamento, "e tornariam sua intenção sincera". E aqueles 
que desejam retificar suas mentes, ampliariam seus 
conhecimentos". E isso é uma situação passo a passo. E então 
ele diz: "Somente quando a vida pessoal for cultivada, a família 
será regulamentada. E quando a família for regulamentada, o 
estado estará em ordem. E quando o Estado estiver em ordem, 
haverá paz em todo o mundo". Essa é uma visão tão profética 
quanto qualquer pessoa pode ter pelo maior sábio ou pensador 
da história chinesa. O Estado cuidará de si mesmo se a família 
for sólida. E assim eu olho para a proclamação de tudo sobre 
família e a ênfase na família na igreja do Santo dos Últimos Dias, 
e meu nível de testemunho vai realmente alto. Eles vêem algo. 

John Bytheway:  01:00:31  Por favor, junte-se a nós para a segunda parte deste podcast. 
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John Bytheway:  00:01  Bem-vindo à parte dois do Dr. S. Michael Wilcox. Jeremias 
capítulos 30 a 36 e o Livro das Lamentações. 

John Bytheway:  00:10  Você mencionou Zedequias. Você poderia dizer ao nosso 
público quem é Zedequias e por que eles provavelmente já 
ouviram esse nome antes? 

Hank Smith:  00:17  Sim, vamos fazer ali a conexão do Livro de Mórmon. 

Dr. S. Michael Wilcox:  00:21  Ok. Sim, Zedekiah. E então farei outra conexão para você no 
Livro de Mórmon. Zedequias é um nome que conhecemos. E 
número um, é bastante fácil de pronunciar em termos de reis 
de Judá. Porque ele é o rei quando Leí está profetizando. Assim, 
o Livro de Mórmon começa em Jeremias. Assim, o mundo de 
Jeremias é o mundo de Leí; é o mundo de Lamã e Lemuel; é o 
mundo de Néfi e Sam, e Sariah. 

Dr. S. Michael Wilcox:  00:47  Mais uma vez, vamos para a política. Jeremiah não foi muito 
bem tratado. Se falarmos apenas de sua vida, ele é colocado nas 
ações. Nós já sabemos disso; da última vez você falou sobre 
isso. Nos capítulos 11 e 12 de Jeremias, há uma conspiração 
para assassiná-lo porque, politicamente, ele não está dando a 
mensagem que o rei e a corte querem ouvir. Agora, o rei na 
época é um homem chamado Jehoiakim, com um K. Ele não 
gosta muito de Jeremias, e nos capítulos 11 e 12 há uma 
conspiração contra sua vida. E ele vai ao Senhor reclamando, e 
o Senhor diz: "Bem, por amor de Deus, se você não consegue 
lidar com isso, deixe-me dizer-lhe algo ainda pior. A conspiração 
de sua própria família contra você". É difícil para ele. Ele é 
acusado de traição no capítulo 37. Ele está saindo de Jerusalém, 
porque ninguém o está escutando, então ele sai de Jerusalém. 
Eles o acusam de traição e o jogam em um calabouço. Eu quero 
olhar para isso. Não sei se queremos fazer isso agora, quando 
ele está na masmorra. 

Dr. S. Michael Wilcox:  01:55  Então Jehoiaquim não dá ouvidos a Jeremias, e os babilônios 
vêm pela primeira vez, e matam Jehoiaquim e jogam seu corpo 
para fora dos muros de Jerusalém. E eles escolhem seu filho 
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para ser o novo governante, um rei fantoche. E o nome do filho 
é Jehoiachin, C-H-I-N. 

Dr. S. Michael Wilcox:  02:18  E então o Rei da Babilônia diz: "Oh meu Deus, eu matei seu pai". 
Talvez ele se revolte contra mim". Talvez isso não seja uma boa 
idéia. É melhor eu voltar e colocar outra pessoa no comando". E 
assim eles voltam, e Jehoiachin, em vez de lutar, não quer seu 
povo... Ele é um bom homem, não quer que seu povo seja 
destruído. Então ele abre os portões de Jerusalém, deixa entrar 
os babilônios e é levado em cativeiro com sua mãe. 

Dr. S. Michael Wilcox:  02:43  E agora os babilônios escolhem outro membro da família real 
chamado Zedequias para ser o governante. Então Zedequias - 
ele tem 21 anos. Ele é um homem jovem. Ele é realmente um 
fantoche dos babilônios; ele deve governar por eles. Ele é uma 
pessoa fraca. Ele vacila entre as palavras de Jeremias e as 
palavras dos falsos profetas. E acho que deveríamos fazer algo a 
respeito dos falsos profetas aqui por apenas um segundo. Ele 
vacila entre os dois. 

John Bytheway:  03:17  Capítulo 37, verso um. O rei Zedequias, o filho de Josias, reinou 
em vez de Joaquim. 

Dr. S. Michael Wilcox:  03:24  Sim, você vai ver isso. E isto está em Josefo; não está em 
Jeremias. Josefo faz um pouco mais claro. Se você ler a história 
de Jeremias em Josefo, e Zedequias e Jehoikim, todo este 
período, Ezequiel está profetizando ao mesmo tempo que 
Jeremias está na Babilônia. Ele está profetizando. Ele foi levado 
cativo; ele é um homem jovem quando vai. E ele profetiza que 
Zedequias nunca verá a Babilônia. Jeremias profetiza que 
Zedequias será levado em cativeiro para a Babilônia. Ele diz isso 
a ele de cara para cima. Às vezes, Zedequias pede conselho 
secretamente a Jeremias porque tem medo dos outros poderes 
que o são. A política sempre faz isso. E Zedequias vai até 
Jeremias e diz: "Bem, diga-me a verdade". E ele diz: "Se você 
não se submeter aos babilônios, eles vão levá-lo cativo". E 
Zedequias diz: "Bem, não diga a mais ninguém que você me 
disse isso". Zedequias salvará a vida de Jeremias. 

Dr. S. Michael Wilcox:  04:38  Temos, portanto, dois profetas: Ezequiel dizendo que Zedequias 
nunca verá Babilônia, e Jeremias dizendo que ele será levado 
cativo. E isto confunde Zedequias, e ele diz: "Bem, vocês estão 
se contradizendo, portanto não podem ser verdadeiros 
profetas". E assim ele escuta os falsos conselheiros. Agora, 
como isso se cumpre? Bem, eles lhe arrancam os olhos. 

Hank Smith:  05:01  Então ele não pode ver a Babilônia. 
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Dr. S. Michael Wilcox:  05:03  Então ele nunca vê a Babilônia. Ezequiel está correto. Ele é 
levado cativo para dentro da Babilônia. Jeremias está correto. 
Vê como isso funciona? Talvez pudéssemos fazer algo sobre 
esses outros conselheiros, porque há uma grande mensagem 
em Jeremias sobre falsos profetas, e isso nos ajudará a entender 
os falsos profetas de hoje. Mas vamos ao capítulo 38 por um 
segundo. 

Hank Smith:  05:31  E Mike, quando os olhos de Zedekiah se apagarem, Lehi já 
estará à esquerda. 

Dr. S. Michael Wilcox:  05:37  Lehi já se foi naquela época. Ele já se foi. Aqui estão Laman e 
Lemuel. Você consegue ver o espírito do tempo deles? "Os 
profetas estão errados". Ninguém acreditou em Jeremias. Então 
Laman e Lemuel estão no grupo que não são crentes. Eles não 
são crentes. Lehi acredita em Jeremias. Néfi acredita em 
Jeremias. Agora Néfi prefere Isaías. 

Dr. S. Michael Wilcox:  06:03  Assim, no capítulo 38, Jeremias profetiza que a cidade será 
destruída, o templo queimado, e todos eles serão levados 
cativos se não se submeterem aos babilônios. Alguns já foram 
levados em cativeiro. Isso é o que se poderia dizer em um 
mundo político. Você poderia acusar Jeremias de traição, e é 
disso que eles o acusam. Verso quatro, capítulo 38, a parte de 
baixo: "Este homem não busca o bem-estar deste povo, mas a 
dor." Oh, quantas vezes as pessoas acusam os profetas disso? 
"Você não busca o nosso bem-estar, mas a nossa dor". 

Dr. S. Michael Wilcox:  06:47  Mas os profetas nunca estão pensando em si mesmos. Eles 
estão sempre focados no povo. Então o rei Zedequias disse: "Eis 
que ele está em tuas mãos, pois o rei não é aquele que pode 
fazer nada contra ti". Eu não tenho poder algum. Você vai fazer 
o que quiser de qualquer maneira. Eles levaram Jeremias e o 
lançaram nas masmorras deste povo, que estava na corte da 
prisão. Eles decepcionaram Jeremias com cordas. E no 
calabouço não havia água, mas lama. Então Jeremias afundou 
no pântano. Você pode imaginar isso? Há um lugar em Caifás... 

Hank Smith:  07:23  O palácio de Caifás. Sim. 

Dr. S. Michael Wilcox:  07:25  Palácio onde você pode descer na cisterna e olhar para cima e 
ver o buraco, e você pode visualizar Jeremiah sendo baixado 
pelo buraco para dentro da cisterna. No relato de Josefhs, está 
quase no fundo do pescoço na lama e na água. E eles sabem 
que ele vai morrer lá. E assim agora temos um pequeno herói 
chamado Ebedmelek, um etíope que vai até Zedequias e 
implora por ele e diz: "Eles o colocaram na lama; ele vai morrer 
lá". E o rei dá a Ebedmelek um pequeno contingente de 
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guardas, e eles baixam, no versículo 11, as velhas pancadas e 
trapos podres por cordas para o calabouço de Jeremias. E eles 
dizem: "Ponha-os debaixo de seus braços, e nós os puxaremos 
para cima", porque ele é fraco. E então o versículo 13: "Então, 
eles desenharam Jeremias com cordas e o levaram para fora da 
masmorra". E Jeremias permaneceu no tribunal da prisão até os 
babilônios". 

Dr. S. Michael Wilcox:  08:34  Quando o cerco e Jerusalém caiem e Jeremias é solto da prisão. 
Ele não está caído na lama, ele é solto para fora da prisão. E isto 
é quando o capitão da guarda diz: "Agora o que você quer 
fazer?" Parte de mim diz: "Oh meu Deus, estou cansado dessas 
pessoas". Leve-me para a Babilônia. A vida tem que ser melhor. 
Ezequiel está ali, e Daniel está ali". Mas a decisão dele é aqui, 
com estas pessoas. Então ele fica, e chora com eles, e continua 
a aconselhar com eles, mesmo que eles nunca acreditem nele. 
Mas olha o que eles fazem com ele. Vejam como o tratam. As 
ações, tramas contra sua vida, na lama do calabouço, acusadas 
de traição. 

Dr. S. Michael Wilcox:  09:18  Há um ponto na vida de Jeremias onde ele diz: "Olhem, pessoal, 
vocês podem fazer apenas uma coisa certa? Deus o salvará se 
você seguir apenas um conselho. Uma coisa. Vou escolher uma 
coisa na lei de Moisés para que vocês façam". E qual é a única 
coisa que eles devem fazer? Está no capítulo 34. Havia uma lei 
na lei de Moisés onde a cada sete anos você liberava seus 
servos. Detesto usar a palavra escravo, mas todos os contratos, 
todas as dívidas, todas as servidões, terminaram. Todos os 
aprendizados, talvez digamos. A cada sete anos foi chamado o 
ano da libertação. E assim, no capítulo 34, Jeremias diz: "Olhe, 
faça apenas uma coisa certa. Façam uma coisa na lei de Moisés: 
libertem os servos". Esse é o capítulo 34 de Jeremias. "Siga essa 
única coisa. Você pode fazer apenas uma coisa?" E assim eles 
fazem. Versículo nove do 34: "Cada homem deve deixar seu 
servo e cada homem sua serva, seja ele hebreu ou hebreu, ir 
livre, para que ninguém se sirva deles, para branquear, de um 
judeu, seu irmão". Libertem a escravidão". Acabar com a 
escravidão. 

Dr. S. Michael Wilcox:  10:36  Agora eles fazem. No versículo 10, no fundo, "Então eles 
obedeceram e os deixaram ir". Mas então eles têm segundos 
pensamentos. "Mas depois se voltaram e fizeram com que os 
servos e as servas que haviam deixado ir livremente 
retornassem, e os sujeitaram novamente aos servos e às 
servas". Eu posso simplesmente ver Jeremias vomitando suas 
mãos e dizendo: "Você não pode fazer nem uma coisa sequer! 
Dê a Deus alguma razão para ainda abençoar e estar com você". 
Sansão manteve seus cabelos longos, e perceba nessa história, 
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Deus honra Sansão. Se Deus puder encontrar uma desculpa 
para nos honrar e nos abençoar, ele o fará. 

Hank Smith:  11:18  Ele o fará. 

Dr. S. Michael Wilcox:  11:20  Então, pobre Jeremias. Ele tem tudo isso. Há outro tema aqui, 
trata dos falsos profetas. 28 é sobre um homem chamado 
Hananiah. E os profetas costumavam fazer visual naqueles dias, 
então Jeremias coloca um jugo em seus ombros e anda por 
Jerusalém com um jugo, sugerindo que os israelitas vão entrar 
em cativeiro. E alguns deles já entraram. Assim, agora vem 
Hananias, capítulo 28. E Hananias diz: "Dentro de alguns anos, 
todos aqueles que estão em cativeiro vão sair da escravidão". 
Deus disse, versículo quatro: "Eu quebrarei o jugo do rei da 
Babilônia". Eu gosto de Jeremias um pouco sarcástico no 
versículo seis. Hananiah profetiza: "Babilônios, não dêem 
ouvidos a Jeremias; escutem-me. Estas coisas ruins não vão 
acontecer". Jeremias diz, no versículo seis, "Amém". Você 
consegue ouvi-lo dizer isso? 

Hank Smith:  12:26  Claro. 

Dr. S. Michael Wilcox:  12:26  Certo. "Amém. Claro. Adorei. Espero que você esteja certo. 
Amém. Que o Senhor o faça. O Senhor faça minhas palavras, 
que você profetizou, para trazer novamente os vasos da casa do 
Senhor e tudo o que é levado em cativeiro. Amém". E então 
Hananias, em sua própria exposição, quebra visualmente o jugo 
de Jeremias. E Jeremias volta mais tarde, diz: "Bem, você pode 
quebrar um jugo de madeira, mas não um jugo de ferro, e o 
jugo de ferro virá". Isso está no versículo 13. 

Dr. S. Michael Wilcox:  13:00  No capítulo 29 versículos oito e nove, ele fala dos profetas que 
profetizam falsamente. É tudo através de Jeremias. Você vai ver 
este conflito entre o verdadeiro profeta e os falsos profetas. No 
capítulo 23 de Jeremias, ele fala um pouco sobre as pessoas que 
ouvem as vozes erradas. Versículo 25 de Jeremias 23: "Eu ouvi o 
que o profeta disse. Eles profetizam em meu nome, dizendo: 
"Eu sonhei, eu sonhei". Por quanto tempo isso ficará no coração 
dos profetas que profetizam mentiras? Eles são profetas do 
engano de seu próprio coração". Eles querem que Deus diga o 
que eles pensam. Versículo 27, "que pensam fazer com que 
meu povo esqueça meu nome". Essa é uma das coisas que um 
falso profeta faz: tenta nos fazer esquecer o nome de Deus. 
Versículo 28, "O que é o joio para o trigo"? Às vezes temos que 
aprender a distinguir, nas vozes que ouvimos, o que é 
verdadeiramente trigo e o que é joio. 
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Dr. S. Michael Wilcox:  14:16  Verso 30, "'Sou contra os profetas', diz o Senhor, 'que roubam 
minhas palavras, todos do seu próximo'". Eles estão levando as 
verdadeiras palavras que eu quero que eles escutem, e roubar é 
uma bela imagem. Versículo 32, "'Sou contra os que profetizam 
sonhos falsos', diz o Senhor, 'e lhes digo e faço com que meu 
povo erre por suas mentiras e por sua leveza'", sua 
desconsideração das palavras de Jeremias. Eu não os enviei, 
nem os comandei". Portanto, eles não lucrarão em nada com 
este povo". Temos que aprender a ouvir. 

Dr. S. Michael Wilcox:  14:59  Agora, o bom de Jeremias na idéia de falsos profetas, e eu 
apenas mostrei alguns pontos, é que temos uma tendência a 
pensar em falsos profetas no contexto da religião. Grande parte 
da mensagem de Jeremias, não é uma mensagem religiosa. É, 
mas é política. Isto é a sociedade. É um pouco diferente. E às 
vezes falamos sobre a profecia é que nos últimos dias, mesmo 
os próprios eleitos podem ser enganados. Agora, não creio que 
os membros da igreja sejam enganados por alguém que afirma 
falar por Deus, mas podem ser enganados por outros tipos de... 
Se alargarmos o âmbito dos profetas para significar mais do que 
apenas pessoas religiosas que afirmam falar por Deus. Será que 
isso faz sentido? 

John Bytheway:  15:52  Sim. Quem é um líder de pensamento em sua mente? Acho que 
um de nossos convidados disse isso. Hank. Um líder de 
pensamento. Quem você está ouvindo nestes dias? 

Dr. S. Michael Wilcox:  16:00  Sim. Agora, para o Livro de Mórmon aqui. 1 Néfi 22, versículo 
23. Ele está falando de igrejas, mas eu quero usar igrejas 
vagamente. Acho que o Presidente Kimball disse: "O que quer 
que seja mais importante para você do que Deus é seu Deus". 
Então vamos ver quais igrejas são mencionadas que Néfi 
adverte em 1 Néfi 22:23. Ele diz: "Chegará rapidamente o 
tempo em que todas as igrejas que são construídas para obter 
ganhos". Igreja número um, a igreja da obtenção de lucro. E não 
estou falando sobre isso em termos de uma religião; vamos 
ampliá-la. Estamos puxando a idéia dos profetas. Estamos 
colocando-os mais em um mundo Jeremias, onde tudo o que 
eles aconselham não é divino. Neste caso, é político. E não 
quero dizer isto como um peão, mas existem profetas na igreja 
para obter ganhos. 

Dr. S. Michael Wilcox:  17:01  "E todos aqueles que são construídos para obter poder sobre a 
carne". A segunda igreja é a igreja do poder sobre a carne. 
Agora pode ser qualquer pessoa de um líder político que esteja 
controlando ditadoramente as pessoas, ou algo como drogas ou 
pornografia. 
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Dr. S. Michael Wilcox:  17:20  "Aqueles que são construídos para se tornarem populares aos 
olhos do mundo". Essa é uma igreja muito difícil de ser rejeitada 
hoje em dia. A igreja da popularidade, da popularidade do 
mundo. E a igreja da popularidade mundial tem profetas que 
podem roubar, nas palavras de Jeremias, "roubar minhas 
palavras, todos de seu próximo". Adoro as palavras dos falsos 
profetas em Jeremias 23, o que pode fazer com que seu povo 
esqueça seu nome, porque o que está sendo ensinado não é 
popular. A igreja da popularidade. 

Dr. S. Michael Wilcox:  18:00  A quarta igreja, "Aqueles que buscam as luxúrias da carne". A 
igreja da luxúria. 

Dr. S. Michael Wilcox:  18:08  E então finalmente a quinta igreja, "As coisas do mundo". Se eu 
olhar para esse versículo não em termos de pessoas religiosas 
fazendo isso, mas eu vou colocá-lo no mundo de Jeremias. Há 
vozes, há pessoas que nós provavelmente... Elas mesmas não 
diriam que são profetisas, que fazem o povo do Senhor 
esquecer seu nome, que estão dando joio às pessoas em vez de 
trigo, que estão roubando as palavras de Deus, cada homem de 
seu próximo, que fazem as pessoas errarem, e que tratam as 
coisas de Deus como leviandade, e que não beneficiarão o povo. 
Essas frases no capítulo 23 de Jeremias. 

John Bytheway:  18:54  Acho que Stephen Robinson falou, quando fez tudo isso em 1 
Néfi 13 e 14, sobre uma imensa assembléia de pessoas. Ele usou 
a grande e abominável igreja grega do diabo, dissociou o mal de 
todos os tipos, não uma igreja como um edifício com 
campanário. Por isso, eu gosto disso. A igreja do ganho, a igreja 
do... Como você a chamaria? Correção social, política. 

Dr. S. Michael Wilcox:  19:20  Bem falsos profetas, vocês os encontrarão hoje na mídia, na 
política, ativistas, teóricos da conspiração, celebridades, 
especialistas. Amplie a idéia disso. Só temos que observar um 
pouco que os Hananianos não estão vindo e aquelas frases em 
Jeremias 23 não estão acontecendo conosco. Há bons líderes 
políticos e ativistas, e há coisas positivas, mas temos que ter um 
pouco de cuidado. Isso é tudo. 

Hank Smith:  20:02  Tenho aqui uma declaração do Presidente Nelson. É de 2019, 
mas parece que pode sair diretamente de Jeremias. Estamos em 
setembro de 2019. Ele diz: "Às vezes nós, como líderes da igreja, 
somos criticados por nos mantermos firmes às leis de Deus, 
defendendo a doutrina do Salvador, e resistindo às pressões 
sociais de nossos dias. Mas nossa comissão como apóstolos 
ordenados é ir a todo o mundo para pregar seu evangelho a 
toda criatura". Isso significa que nos é ordenado que ensinemos 
a verdade. Ao fazer isso, às vezes somos acusados de ser 
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descuidados ao ensinarmos os requisitos do pai para a 
exaltação no reino celestial. Mas não seria muito mais 
descuidado não dizer a verdade, não ensinar o que Deus 
revelou? É precisamente porque nos preocupamos 
profundamente com todos os filhos de Deus que proclamamos 
sua verdade. Nem sempre podemos dizer às pessoas o que elas 
querem ouvir. Os profetas raramente são populares". Quase se 
pode ouvir isso saindo diretamente de Jeremias. 

Dr. S. Michael Wilcox:  21:02  Sim, bem, essa é uma grande afirmação que dá essa impressão. 
Eu gosto do capítulo 12, apenas como um pensamento, e então 
talvez devesse ir até o 31. E eu acho que um dos designados em 
Jeremias é quando cortam suas palavras e as queimam. Uma 
vez ele vai antes de Jehoiakim, e não gosta do que está ouvindo, 
e diz: "Queimem suas palavras". Jeremias simplesmente as 
escreve novamente. Gosto apenas deste pequeno pensamento 
no capítulo 12 de Jeremias. Os profetas nem sempre têm todas 
as respostas. Os próprios profetas têm perguntas. Eles lutam 
como nós lutamos. Eles estão fazendo o melhor que podem. 
Eles questionam a Deus. E assim aqui está Ele. É quando lhe 
dizem que sua própria família está conspirando para assassiná-
lo. No capítulo 12 versículo um, "Justo és tu, ó Senhor, quando 
eu te imploro". Eu sei que estou pleiteando com um juiz justo, 
mas deixa-me falar contigo de teus julgamentos". Por que o 
caminho dos ímpios prospera? Por que todos eles estão 
contentes por tratarem de forma muito traiçoeira? Tu os 
plantaste; sim, criaste raízes, eles crescem, dão frutos". Ele 
simplesmente não consegue entender o porquê. 

Hank Smith:  22:31  Por que os ímpios prosperam tanto? 

Dr. S. Michael Wilcox:  22:33  David faz essa pergunta. Habakkuk vai fazer essa pergunta. 
Joseph Smith fez essa pergunta. Shakespeare fez essa pergunta. 
É bom saber que até mesmo os profetas nem sempre sentem 
que têm todas as respostas. E o bom de todo o Antigo 
Testamento é que eles nos dão um Deus com o qual você pode 
falar de forma bastante direta, casual, sem rodeios. "Eu sei que 
você é justo, Deus, mas isso nos parece muito ruim aqui 
embaixo". Deixe-me falar um pouco sobre seus julgamentos". É 
Tevye em Fiddler on the Roof. A face de Deus que os judeus, 
que o Antigo Testamento nos dá, é um Deus com quem você 
pode falar, com quem você pode se engajar. "Não é 
suficientemente mau, Senhor, você me deu cinco filhas? Você 
tem que fazer meu cavalo coxear?" Isso é Tevye em Fiddler on... 
Ele é um Deus muito humano, e você sente que nos profetas, 
essa capacidade de engajar Deus na conversa quando você não 
entende tudo. 
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Dr. S. Michael Wilcox:  23:34  Bem, vamos falar sobre a esperança de Jeremias e a mensagem 
que você realmente recebe em 31 e 32 e 33 da volta. Eles vão 
ser levados cativos, mas este é um Deus misericordioso. 
Falamos sobre isso antes. Por todo Jeremias, você vai ver a 
reunião, o retorno. "Eu vou trazê-los de volta. Vou trazê-los de 
volta". Eu vou trazê-los de volta". Você o vê dezenas de lugares. 
Você certamente o verá naqueles que, "Venha me seguir", os 
capítulos sugeriram que você realmente olhe. 

Dr. S. Michael Wilcox:  24:13  E como todos os profetas do Antigo Testamento têm múltiplas 
realizações, o mesmo acontece com este. Assim, capítulo 31, 
versículo três. Este é um capítulo muito terno. "O Senhor me 
apareceu de outrora dizendo: 'Sim, eu te amei com um amor 
eterno; portanto, com bondade amorosa te atraí'". É muito 
poderoso perceber que Deus nos ama de verdade. Isaías diz: 
"Tu és precioso para mim, e eu te amei". 

Dr. S. Michael Wilcox:  24:48  Há uma bela história de Maya Angelo, que teve uma vida muito 
dura e difícil. E uma vez ela foi convidada por um amigo dela em 
uma reunião para ler um pequeno parágrafo que terminava 
com: "Deus me ama". E assim ela o leu da primeira vez, "Deus 
me ama". E este homem que ela realmente admirava disse: 
"Não, Maya, leia-o novamente". Você não o leu". E assim ela 
leu. E ela o lê várias vezes e tenta dar a ênfase correta. Então 
ela diz: "DEUS me ama". E ele diz: "Não, Maya, você não está 
lendo". E ela diz: "Deus me AMA". E ele diz: "Maya, lê". E ela 
está quase em lágrimas. E finalmente ele a atinge e ela diz: 
"Deus me ama. ME". E ele disse: "É isso mesmo, Maya. É isso 
mesmo". Muda toda a vida dela. 

Dr. S. Michael Wilcox:  25:53  E assim, num mundo difícil, um Jeremias, um mundo do Antigo 
Testamento, é sempre importante saber que, versículo três: "Eu 
te amei com um amor eterno". Com amor eterno te atraí". E 
então ele fala de toda a esperança. "Vou reunir-te novamente". 
Você vai notar em 31 que ele está falando de Israel e Judá. 
Israel já se foi. Os assírios os levaram. No capítulo 31, versículos 
realmente de 1 a 22, você vai notar que é Israel. Esse é o reino 
do norte. Eles já foram levados em cativeiro. E a ênfase está em 
Efraim. Assim, por exemplo, no versículo 20, mais uma vez, 
perceba a ternura e a esperança. 31:20, "'É Efraim, meu querido 
filho, uma criança agradável? Pois desde que falei contra ele, 
ainda me lembro sinceramente dele. Portanto, minhas 
entranhas estão perturbadas por ele. Certamente terei piedade 
dele", diz o Senhor". 

Hank Smith:  27:01  Então Mike, Ephraim é o reino do norte? 

Dr. S. Michael Wilcox:  27:04  Sim. Reino do Norte, sim. 
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Hank Smith:  27:06  Isto foi há cem anos, e o Senhor está dizendo: "Eu não esqueci". 

Dr. S. Michael Wilcox:  27:09  "Eu não esqueci". Sim. Ou às vezes pensamos que ele está 
esquecido porque leva um tempo. Lembre-se que Jeremiah em 
Lamentations diz: "Você tem que esperar pacientemente". No 
versículo 23, ele começa: "A terra de Judá". Você pode ver a 
ênfase em Judá no versículo 23? Judá, versículo 24. No versículo 
27, ambos, "a casa de Israel e a casa de Judá". Então este 
capítulo, versículo 31, "a casa de Israel e a casa de Judá". 
Portanto, este capítulo é a esperança para todos eles. E o que 
vai acontecer? "Eu vou trazê-los de novo". 

Dr. S. Michael Wilcox:  27:48  E há quatro maneiras de você ler o capítulo 31. Há talvez cinco 
ou seis. Mas a idéia de voltar. Assim, versículo seis: "Haverá um 
dia em que a sentinela do Monte Efraim gritará: "Levantai-vos e 
subamos a Sião sob o Senhor nosso Deus". Versículo oito: "Eu os 
trarei do país do norte e os recolherei das costas da terra, e com 
eles os cegos e os coxos e a mulher com criança e aquela que 
travaileth com criança juntos. Uma grande empresa voltará para 
lá". "Vou fazê-los", versículo nove, "caminhar pelos rios de 
águas de forma reta". Eu sou um pai para Israel. Ephraim é meu 
primogênito". 

Dr. S. Michael Wilcox:  28:38  Verso 13, aquele belo verso: "'Então a virgem se alegrará na 
dança e os jovens e os velhos juntos. Eles dançarão, e eu 
transformarei seu luto em alegria e os consolarei e os farei 
regozijar-se de sua tristeza". E eu saciarei a alma", um belo 
verbo, "saciarei a alma dos sacerdotes com a gordura". E meu 
povo ficará satisfeito com minha bondade", diz o Senhor". 

Dr. S. Michael Wilcox:  29:08  Você vai conseguir isso tudo através de Jeremias. O retorno, a 
esperança. "Eu vou trazê-los todos de volta". Tanto Israel como 
Judá. Uma das formas de interpretarmos isso é que eles voltam. 
Número um, eles retornam do cativeiro babilônico quando os 
persas conquistam a Babilônia. Posso ler isto e dizer que foi 
quando eles foram cumpridos. Posso lê-los em uma redenção 
imediata. 

Dr. S. Michael Wilcox:  29:32  A segunda maneira de lê-lo é a longo prazo. Posso lê-lo de fato, 
já que Jeremias é um livro político como este, o verdadeiro 
estabelecimento do estado moderno de Israel. Agora, se eu for 
ao versículo seis: "Haverá um dia em que a sentinela sobre o 
monte gritará: 'Levantai-vos'. Subamos a Sião"". E eu lhes direi 
lá, versículo 21: "Estabelecei marcas de caminho". Faça-te alto 
calor. Coloca o teu coração em direção à rodovia. Mesmo o 
caminho que, embora tenha ido mais longe, volta, ó virgem de 
Israel, volta para estas tuas cidades". Agora, de uma forma 
muito literal, isso se cumprirá com o retorno do povo judeu. 
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Dr. S. Michael Wilcox:  30:25  E nós realmente não temos tempo para fazer muito a respeito 
da história de Theodor Herzl. Mas se eu fosse dizer, você quer 
um exemplo de um vigia dizendo: "Levante-se e vá para Zion, e 
coloque seu coração na estrada", é um judeu húngaro do final 
do século XIX chamado Theodor Herzl. Ele é o pai do estado 
moderno de Israel. Ele se mudará eventualmente para Viena e, 
numa época em que o anti-semitismo nasce na Europa, onde 
eles não são contra eles por causa de sua religião, eles são 
contra eles por causa de sua etnia. O anti-semitismo não é: "Eu 
não gosto de sua religião"; é "Eu não gosto de você por causa de 
sua raça, suas qualidades étnicas". E está crescendo em toda a 
Europa. 

Dr. S. Michael Wilcox:  31:13  E nesta época na Europa, no final do século XIX, é uma época 
em que a maioria dos judeus acredita na assimilação. Basta 
serem bons alemães, bons franceses, bons húngaros. Isto é pós-
iluminismo. A resposta ao que foi chamado o problema judeu é: 
"Sejam bons cidadãos e boas pessoas religiosas". E, 
especialmente na Europa Ocidental, eles realmente acreditam 
na assimilação. Na Europa Oriental, eles acreditam em "O 
Messias nos conduzirá de volta". E ninguém está realmente 
pensando em estabelecer uma solução política para a questão 
judaica. E Theodor Herzl vê o aumento do antisemitismo no 
prefeito de Viena, que é um líder populista. Os líderes 
populistas gostam do comício, e gostam de virar as pessoas 
umas contra as outras. E ele vê que os pogroms estão 
começando na Rússia. Wagner escreve um pequeno trecho 
sobre a má influência do pensamento judeu na música. Há 
muitas coisas acontecendo na Europa. 

Dr. S. Michael Wilcox:  32:22  E Theodor Herzl diz: "A única solução para a questão judaica é 
um estabelecimento de um estado moderno de Israel". E ele 
escreve um pequeno panfleto chamado Der Judenstaat, O 
Estado Judaico, que se torna a Bíblia do que é chamado de 
Sionismo. E quase sozinho... É uma história maravilhosa. Mais 
uma vez, eu não tenho tempo para entrar nela. Mas quando 
leio: "O vigia vai chorar: 'Levante-se, suba a Sião e ponha seu 
coração na estrada'", é difícil para mim não pensar em Theodor 
Herzl, que dirá ao povo judeu da Europa: "Não só é desejável 
estabelecer um Estado judaico, mas é prático e vai acontecer. E 
os judeus que o desejarem, terão seu próprio estado". 

Dr. S. Michael Wilcox:  33:16  Agora, eu sei que tudo isso é uma coisa controversa. Temos 
problemas no Oriente Médio. Mas Theodor Herzl, em um 
segundo cumprimento da profecia de Jeremias, será a única voz 
que realmente ele é chamado de pai do estado moderno de 
Israel. Ele falará com o kaiser, o sultão da Turquia. Ele se 
oferecerá para pagar todas as dívidas turcas se a Turquia, que 
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está controlando a Palestina no final do século XIX, início do 
século XIX, der lugar aos judeus na Palestina para um Estado. E 
ele levantará a idéia de que a solução para a perseguição 
judaica na Europa e na Rússia é uma solução política. Ele a trará 
à atenção do mundo. E em um Congresso... Eu farei isso e 
depois passarei ao próximo. 

Dr. S. Michael Wilcox:  34:09  Ele terá o primeiro Congresso judeu pressionando as potências 
européias, potências do Oriente Médio, a estabelecer uma terra 
na Palestina para uma pátria para os judeus. 1897, o primeiro 
Congresso Judaico é em Basiléia, Suíça. Quando estiver pronto, 
ele diz isto: "Se eu resumisse o Congresso da Basiléia em uma 
palavra, que eu me precaveria contra pronunciar publicamente, 
seria isto. Na Basiléia, fundei o Estado judaico. Se eu dissesse 
isto em voz alta hoje, eu seria respondido por risos universais. 
Talvez em cinco anos, certamente em 50, todos o saberão. O 
povo judeu que o quiser, terá seu estado". Você e eu, que 
vamos muito a Israel e amamos Israel e o povo judeu, os 
palestinos também, os muçulmanos". Sinto-me muito triste com 
isso. Isso foi em 1897. Em que ano a Palestina foi dividida pelas 
Nações Unidas? 1947, exatamente 50 anos da Conferência de 
Basileia, e o estado de Israel será anunciado por David Ben-
Gurion em maio de 1948. 

Dr. S. Michael Wilcox:  35:35  É difícil para mim não ler Jeremias e dizer um segundo 
cumprimento de suas profecias. "Haverá vigias que chorarão: 
'Levantem-se. Vamos a Zion. Ponha seu coração nas auto-
estradas". Posso ler isso e pensar em muitas pessoas, mas 
certamente Theodor Herzl que escreve o pequeno livro O 
Estado judeu e faz da possibilidade de uma pátria para o povo 
judeu na Palestina uma realidade política, e a chama à atenção 
do mundo, e sua fé nela. Ele é o profeta do sionismo. 

Hank Smith:  36:24  É hora de ir para casa. 

Dr. S. Michael Wilcox:  36:26  Sim, é hora de ir para casa. E eles vão. 

Dr. S. Michael Wilcox:  36:27  Agora eu posso ler estas profecias de uma terceira maneira. 
Posso lê-las nos termos do Santo dos Últimos Dias que a igreja 
hoje está cumprindo sua própria reunião de Israel. Assim, posso 
olhar, por exemplo, no versículo 31, começar por aí. Agora 
estou pensando em mim. Estou pensando em Joseph Smith. 
Estou pensando na restauração. Não estou pensando em 
Theodor Herzl e no Estado de Israel. Não estou pensando em 
Neemias e Esdras voltando. Estou pensando em Joseph e 
Brigham e em você e eu. "'Eis que o dia chegou', diz o Senhor, 
'que farei um novo pacto com a casa de Israel e com a casa de 
Judá, não segundo o pacto que fiz com seus pais no dia em que 
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os tomei pela mão para trazê-los para fora da terra do Egito, 
pacto que eles quebram, embora eu tenha sido um marido para 
eles. Mas este será o pacto que eu farei com a casa de Israel". 

Dr. S. Michael Wilcox:  37:28  Temos bênçãos patriarcais para nos dizer que estamos sendo 
apegados. Precisamos olhar as profecias do Antigo Testamento 
como se elas fossem escritas a nosso respeito. "'Farei a casa 
de... depois daqueles dias', diz o Senhor. "Porei minha lei em 
suas partes íntimas". Colocarei no coração de Michael Wilcox 
minha lei". Estará em seu coração, "e eu a escreverei em seus 
corações". E eu serei seu Deus, e eles serão meu povo, e não 
ensinarão mais que todo homem é próximo e todo homem é 
irmão dizendo: 'Conhecei o Senhor', pois todos me conhecerão, 
desde o menor deles até o maior deles'. Desde a criança 
primária até o presidente da igreja". Todos o conhecerão. 

Dr. S. Michael Wilcox:  38:25  "Eu perdoarei sua iniqüidade. Não me lembrarei mais de seus 
pecados". Podemos passar um tempo inteiro falando sobre essa 
bela promessa de Jeremias. "Não me lembrarei mais do pecado 
deles". Joseph Smith vai colocar isso na Doutrina e nos 
Convênios. Não adoramos apenas um Deus que perdoa, 
adoramos um Deus que se esquece. 

Dr. S. Michael Wilcox:  38:47  E assim eu posso ler esses versos e dizer: "Ele está falando de 
mim, da minha vida e do meu tempo". E se eu for judeu, posso 
lê-lo: "Ele está falando de Herzl e 1947 e do meu tempo". E se 
eu for Esdras e Neemias, posso dizer: "Ele está falando de 70 
anos após o cativeiro babilônico". E tudo através de Jeremias, e 
nós queremos ler todos os profetas do Antigo Testamento 
nesses múltiplos níveis de leitura. 

Dr. S. Michael Wilcox:  39:18  E agora, se eu puder talvez concluir, seja um pouco pessoal. É 
triste que você só receba cinco vezes em Isaías. Pobre Jeremias. 
Ninguém o ouvia em seus dias, e infelizmente ninguém o escuta 
hoje. É triste. Isaías ainda recebe as bandeiras e a atenção, e o 
pobre Jeremias. Posso ouvir o Senhor dizer nesse tempo de 
missão: "Você receberá um livro no Antigo Testamento, mas 
não há muita gente que o leia". 

Hank Smith:  39:51  "Está bem ao lado de Isaías". Sim. 

Dr. S. Michael Wilcox:  39:54  "Está bem ao lado de Isaías. Você vai estar em um bairro difícil 
para competir". Mas eu uso isto como ilustração. Espero que 
possa ser de conforto para as pessoas, mas também como uma 
forma de dizer que você nunca sabe onde Deus ou o Espírito 
Santo vai encontrar o versículo que você precisa na sua vida em 
pontos críticos. E essa é uma das razões pelas quais queremos 
estar familiarizados, tanto quanto podemos, com todas elas. 
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Porque o versículo que você precisa pode estar em Habakkuk. 
Pode não estar em Alma. Pode não estar na seção 88. O verso 
que você precisa para sua vida pode estar em Lamentations. 
Pode ser onde ele está. E é por isso que eu quero ter certeza de 
que estou familiarizado com todos eles. 

Dr. S. Michael Wilcox:  40:55  Então, deixe-me apenas compartilhar esta situação pessoal. 
Acho que a maioria das pessoas sabe que minha esposa faleceu 
há 12 anos de câncer, e isso realmente mudou minha vida. 
Aprendi que há um amor que chamamos de saudade. E isso é 
um bom amor para se sentir. Há um amor no casamento que 
chamamos de apreciação, e há um amor que chamamos de 
afeto, e há um amor entre marido e mulher que chamamos de 
paixão. E há empatia, e há perdão, e todos aqueles que 
podemos compartilhar quando eles estão vivos. Mas quando 
eles se vão, o único amor, além da memória daqueles que eu 
tenho, é a saudade. Eu anseio por ela. E a saudade é uma coisa 
boa. A única coisa que eu quero que Deus me dê quando eu 
morrer é Laurie. Isso é tudo o que eu quero. Agora, eu quero 
minha família lá. Para mim, a glória celestial é um 
relacionamento. Não é um lugar. Não irradia luz da minha alma. 
É um ser. É um relacionamento. 

Dr. S. Michael Wilcox:  42:13  Agora, Laurie e eu adoramos a história de Jacob e Rachel. Eu 
costumava chamar Laurie de minha Raquel. Jacob trabalhou 
sete anos para ela. E há um verso que diz que eles só pareciam 
uns poucos dias pelo amor que ele tinha por ela. Isso bate 
Romeu e Julieta em Shakespeare em termos de poder. Eles só 
pareciam poucos dias. Eu posso ler isso de duas maneiras. 
Primeiro, o tempo passou rapidamente que ele estava 
esperando por ela para se casar com ela. Ou eu posso ler, uau, 
você só teve que trabalhar sete anos para Rachel? Você 
conseguiu uma pechincha. Porque ele está trabalhando para 
ela. 

Dr. S. Michael Wilcox:  42:53  E quando Laurie morreu, eu disse ao Senhor: "Pai do Céu, eu te 
darei o resto de minha vida". Qualquer que seja o trabalho, 
qualquer que seja o valor, qualquer que seja o valor que eu 
possa oferecer a você. Eu serei seu Jacob, ele será meu Laban, e 
farei o que puder em seu reino de todas as maneiras. Eu só 
quero, quando eu morrer, que Laurie esteja lá e que ela diga 
sim novamente". A palavra mais importante que já ouvi em 
minha vida foi em um altar no Templo de Alberta, quando ela 
simplesmente disse sim. Eu só quero ouvi-la dizer sim 
novamente. É só isso que eu quero. Quando Laurie morreu 
alguns meses depois, e eu tenho esse intenso desejo por ela, eu 
só a quero. Se eu não posso ter Laurie, não importa onde Deus 
me coloca; eu estarei no inferno. Não importa. 
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Dr. S. Michael Wilcox:  43:59  Eu queria o que eu chamo de pulga. Talvez você tenha falado 
sobre isso quando fez Gideon. Ele só quer arrancar a água do 
velo porque ele só quer saber o que acredita que vai acontecer. 
Eu só queria ter certeza de que ela ainda é minha, que existe 
uma Laurie e ela ainda é minha Laurie. Eu só quero isso. Eu sou 
como o homem que disse a Jesus: "Eu acredito". Ajude a minha 
descrença". Porque eu só quero saber. 

Dr. S. Michael Wilcox:  44:26  E eu estava indo para Israel. Ela morreu em dezembro, e eu 
estava indo para Israel em março. E o espírito continuava 
dizendo: "Vá ao túmulo de Raquel". Vá para o túmulo de 
Raquel". Agora, eu já estive em Israel 50 vezes. Eu nunca havia 
estado no túmulo de Raquel. Eu amo a história, mas sempre 
vamos a Belém. Só nunca há tempo para ir ao túmulo de 
Raquel. É um cenotáfio; não sabemos se ela está lá de qualquer 
maneira. Eu nunca tinha ido ao túmulo de Raquel. Mas eu teria 
esta forte queima em mim: "Vá ao túmulo de Raquel". Então, 
quando entrei em Belém, tinha um guia, um bom amigo meu e 
alguns amigos palestinos que estão lá em Belém. E eu disse: 
"Preciso ir ao túmulo de Raquel". Eles tinham um carro 
particular; eles me levaram enquanto o grupo fazia outras 
coisas. E eu saí sozinho com meu guia e o motorista. 

Dr. S. Michael Wilcox:  45:20  Agora, o túmulo de Raquel está bem perto do muro de 
segurança em Israel; eles construíram um grande muro de 
segurança. Os judeus querem visitar. É tão perto da fronteira, é 
um lugar perigoso para se ir às vezes, por isso está consagrado 
em concreto. E quando cheguei lá, entrei em... É um cenotáfio. 
A tumba está lá. Havia muitos judeus ortodoxos orando. E há 
uma grande e bela capa de veludo preto sobre ela, que tinha 
letras hebraicas escritas nela. Eu não leio hebraico; não sei quais 
são as palavras que estão no túmulo. 

Dr. S. Michael Wilcox:  45:59  Eu entrei lá. Eu não senti nada. Reli a história do Gênesis de 
Jacob e Raquel. Fiquei esperando. Estou esperando que Laurie 
apareça e diga: "Mike, ainda sou seu, e te amo". Não sei por que 
Deus está me empurrando: "Vá até o túmulo de Rachel. Vá para 
o túmulo de Rachel". E nada está acontecendo. Nada está 
acontecendo no túmulo de Raquel. Eu estou lá por uma hora. 
Estou esperando. Estou lendo. Estou ponderando. Nada está 
acontecendo. 

Dr. S. Michael Wilcox:  46:30  Então eu desisti. Deixei o túmulo de Raquel. Saí de onde meu 
guia no carro estava esperando, e olhei para o lado. E lá, ao lado 
do muro com todo este concreto, o último lugar do mundo 
onde você sente que vai ter um momento espiritual, porque é 
uma área contenciosa, há um pequeno jardim. Um pequeno e 
pequeno ponto onde algumas flores são plantadas. Por isso, 
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naturalmente, olhei para ele. Fui até lá, e ali na parede acima 
das flores estava uma escritura do livro de Jeremias, o 31º 
capítulo versículos 15 a 17. Acontece que era apenas em inglês 
e também em hebraico. Acontece que é apenas em inglês. E eu 
fiquei ali e li estas palavras. Agora, lembre-se do estado em que 
eu estou e do que espero. 

Dr. S. Michael Wilcox:  47:32  "Assim diz o Senhor". Uma voz foi ouvida em Ramah". Ramah 
está por perto. "Lamentação e lágrimas amargas". Rachel 
chorando por seus filhos, recusando-se a ser consolada, por 
seus filhos porque eles não eram. Assim diz o Senhor: 
'Abstenha-se de chorar e os seus olhos das lágrimas, porque o 
seu trabalho será recompensado', diz o Senhor. E eles voltarão 
da terra do inimigo". E há esperança em teu fim', diz o Senhor, 
'de que teus filhos voltarão para suas próprias fronteiras'". 

Dr. S. Michael Wilcox:  48:27  Agora, essas são palavras bonitas. São palavras bonitas para o 
povo judeu. É por isso que eles as colocaram lá. Raquel 
chorando quando as crianças de Israel deixam Jerusalém, indo 
para o cativeiro da Babilônia. E Jeremias está citando aqui o 
Senhor. A maior parte do capítulo 31 é a voz de Deus dizendo: 
"Não chore". Eu sei que você está chorando enquanto vai para o 
cativeiro, mas eu vou trazê-lo de volta". 

Dr. S. Michael Wilcox:  48:57  Mas não é assim que eu estou lendo. Estou lendo que o Senhor 
está dizendo: "Mike, ouço suas lamentações. Eu ouço seu 
pranto amargo. Você se recusa a ser consolado porque sua 
esposa não está aqui. Abstenha-se de chorar e seus olhos das 
lágrimas. Eu sei o que você me ofereceu e seu trabalho será 
recompensado e ela voltará novamente. E há esperança em seu 
fim". Enquanto eu estava ali chorando, chorando, o guia veio 
até mim. Ele viu que eu estava comovido com o que estava 
lendo e disse: "Mike, essas são as palavras no túmulo de Raquel 
que você viu em hebraico". Essas são as palavras no túmulo de 
Raquel. Agora, quem sabia disso? Meu pai no céu sabia disso. 
Talvez Laurie o soubesse. Eu não sabia. O último lugar para 
onde eu provavelmente teria ido em busca de conforto, mas 
Deus sabia onde o verso que eu precisava estava. 

Dr. S. Michael Wilcox:  50:24  E acredito que isso seja verdade para todas as coisas. Ele sabe 
onde os versos são necessários, e se formos tão familiares 
quanto possível, ele pode nos orientar à sua própria maneira. E 
então as palavras do versículo 13 serão verdadeiras para todos 
nós, o que quer que enfrentemos. "Transformarei seu luto em 
alegria e os consolarei e os farei regozijar-se de sua tristeza". E o 
meu povo ficará satisfeito com a minha bondade". 
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Dr. S. Michael Wilcox:  51:02  Como posso não estar satisfeito com a bondade do Senhor? 
Com os próximos versículos que ele dá como prova pessoal em 
minha vida de sua bondade são as palavras que eu preciso, que 
eu penso em todo o tempo quando fico nervoso de que ela não 
está lá e não será minha? Eu ouço o Senhor dizer: "Não chore, 
Mike. Seu trabalho será recompensado. Há esperança em seu 
fim". Toda vez que ouço Somewhere Over the Rainbow, penso 
no meu sonho. Em algum lugar sobre o arco-íris, o céu está azul. 
Em algum lugar sobre o arco-íris, Laurie está. E o sonho que eu 
ouso sonhar realmente se tornará realidade, e eu estarei com 
ela novamente. 

Dr. S. Michael Wilcox:  52:03  Por isso eu amo Jeremias para esse fim. Portanto, muitas coisas 
maravilhosas em Jeremias, mas esses versos são os que mais 
significam para mim. E você provavelmente não sabia, Hank, 
que Jeremias 31 significava tanto para mim. Ser capaz de 
compartilhar Jeremias com você e com o povo tem sido uma 
honra e um privilégio. Há muitas coisas maravilhosas em 
Jeremias. 

Hank Smith:  52:30  Bem, nós adoramos ter você, e eu acho que você capturou 
Jeremiah perfeitamente. John, você não acha? 

John Bytheway:  52:37  Sim, eu não consigo imaginar Michael. Só de ouvir essa história, 
acho que estou mais apaixonado por minha esposa neste 
momento. Não consigo imaginá-lo, o que você passou. Mas que 
mensagem pessoal para você ali mesmo. Isso foi lindo. 

Dr. S. Michael Wilcox:  52:56  Deus é bom. Se eu puder terminar com um último Jeremias, 
talvez este seja um bom final. É o capítulo 29. É novamente essa 
esperança. Versículo 11. Mais uma vez, eu o torno muito 
pessoal. Jeremias 29:11 até 14-15. "'Conheço os pensamentos 
que penso para vós', diz o Senhor. "Pensamentos de paz e não 
de maldade". Para dar-vos um fim esperado'". 

Dr. S. Michael Wilcox:  53:31  Novamente, você imagina como eu me sinto quando leio isso. 
"Conheço os pensamentos que penso para você, Michael, ou 
quem quer que seja que você seja lá fora. Eu conheço os 
pensamentos que penso para você. Pensamentos de paz. Eu 
quero que você tenha paz. Não do mal. Para dar-lhe o fim que 
você quer, para dar-lhe o fim esperado. Então você me invocará 
quando realmente souber que tipo de Deus eu sou. Então me 
invocareis, e ireis e rezareis a mim, e eu vos ouvirei. E me 
buscareis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso 
coração. E eu serei encontrado de vós", diz o Senhor, "e eu vos 
afastarei do cativeiro, e vos congregarei de todas as nações e de 
todos os lugares para onde vos conduzi". E vos trarei 
novamente ao lugar de onde vos fiz cair em cativeiro'". 
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Dr. S. Michael Wilcox:  54:35  Mais uma vez, os múltiplos significados daquele versículo que 
posso ler em termos de 70 anos, o estabelecimento do Estado 
de Israel, a restauração sobre a reunião, ou eu pessoalmente. 
Mas para mim pessoalmente, os versículos 11 a 13 são muito 
poderosos. "Conheço os pensamentos que penso para você, e 
eles são pensamentos de paz. E vou lhe dar seu fim esperado. 
Você me chama e reza, e eu vou escutar. E você me encontrará 
quando me procurar com todo o seu coração". Não importa 
onde você esteja. Casa de Israel, onde quer que você esteja. Em 
Denver ou Frankfurt ou Taipei ou Rio de Janeiro, onde quer que 
você esteja. Se você me procurar, você vai me encontrar. Meus 
pensamentos sobre você são pensamentos de paz. E eu lhe 
darei o que você quer no final". Porque a maioria de nós não 
quer coisas impróprias. A maioria de nós quer as coisas que 
realmente nos farão felizes. Deus nos dará se esperarmos 
pacientemente, como disse Jeremias. Basta esperar 
pacientemente. 

Hank Smith:  55:49  E parece que serão apenas alguns dias. 

Dr. S. Michael Wilcox:  55:52  Sim, o tempo anda mais rápido. Eu anseio por ela. Eu anseio. 

Hank Smith:  55:57  Obrigado por estar conosco hoje. Queremos agradecer ao Dr. 
Mike Wilcox por ter estado conosco hoje. Queremos agradecer 
aos nossos produtores executivos, Steve e Shannon Sorensen, 
nossos patrocinadores, David e Verla Sorensen. E esperamos 
que vocês se juntem a nós na próxima semana em outro 
episódio do FollowHIM. 

John Bytheway:  56:17  Temos uma equipe de produção incrível 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 a outros Favoritos da FollowHIM. Meu 
nome é Hank Smith. Estou aqui com o incrível e incrível e 
perfeito John Bytheway. 

Hank Smith:  00:13  Se você tem seguido os Favoritos do FollowHIM este ano, você 
sabe que nós pegamos uma única pergunta de cada semana de 
aula e tentamos falar sobre ela para os Favoritos do FollowHIM. 
Bem, John, a pergunta para esta semana é de Jeremiah, 
Capítulo 36. Esta está fora do manual "Venha me seguir". 

Hank Smith:  00:29  Diz: "As Escrituras têm poder para me afastar do mal". E fala de 
como Jeremias estava registrando suas profecias em um rolo de 
livro, em um pergaminho. E diz: "Assim pode ser que eles, o 
povo, possam devolver cada homem de seu mau caminho, para 
que eu possa perdoar sua iniqüidade". 

Hank Smith:  00:47  Então me diga, como as escrituras afastaram alguém do mal? Eu 
quero ler minhas escrituras e também quero me afastar do mal. 
Como eles têm a ver um com o outro? 

John Bytheway:  00:57  Acho que às vezes nem sequer são exatamente as palavras que 
lemos. Alguns destes capítulos do Antigo Testamento, como 
todos nós estamos aprendendo, você realmente tem que 
desacelerar. Eles são difíceis de entender. 

John Bytheway:  01:08  Você já ouviu aquele velho ditado: "Se você quer falar com 
Deus, reze, se você quer que Deus fale com você, leia suas 
Escrituras"? Apenas o fato de que você está abrindo seu 
coração a Deus lendo as Escrituras, que ali mesmo vai abençoá-
lo. Todos sabemos que quando Satanás tentou tentar o 
Salvador, que o Salvador respondeu a cada uma dessas 
tentações com um verso da Escritura. 

Hank Smith:  01:30  Sim, ele citou a Escritura. 

John Bytheway:  01:32  Sim. Às vezes esses versos realmente nos ajudarão a combater a 
tentação. Nós nos lembraremos das coisas. Mas eu acho que o 
muito ativo apenas tentando ter Deus em sua vida, ele apenas 
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lhe dá o Espírito Santo. Ele lhe dá o espírito do Senhor, e isso 
sempre o ajudará. 

John Bytheway:  01:46  Se o que você lê necessariamente é exatamente o que o ajuda, 
ou o ato de tentar entender o que o Senhor está tentando dizer 
a você, isso por si só o ajudará também. O que você acha? 

Hank Smith:  01:58  Eu acho que você está absolutamente certo. Eu fiz uma palestra 
uma vez, chamada "Assassinos da Tentação", e "Assassino da 
Tentação Número Um" foram as Escrituras. Usei aquele 
exemplo que você usou da vida de Jesus, que ele cita a Escritura 
diante da tentação. 

Hank Smith:  02:12  Eu encorajo o público a encontrar as escrituras da tentação de 
matar e memorizá-las, sejam elas quais forem, como quando 
Moisés diz: "Quem és tu? Eu sou um filho de Deus". 

John Bytheway:  02:22  Essa é uma ótima. 

Hank Smith:  02:23  Do livro de Ether. "E o idiota fez o que era mau aos olhos do 
Senhor". Ajuda a dizer: "Eu não quero ser como o idiota". Não 
quero fazer o que é perverso aos olhos do Senhor". 

Hank Smith:  02:35  Ou Joseph do Egito, quando ele disse: "Como posso fazer esta 
grande maldade e pecar contra Deus"? Então, encontre alguns 
assassinos de tentações em suas escrituras e memorize-as. 

Hank Smith:  02:43  Lembro-me de Elder Scott dizer: "Uma escritura memorizada 
pode tornar-se como um amigo íntimo, lá quando você precisa 
dela. Na hora da necessidade, ela aparecerá ao seu lado como 
um amigo íntimo". Eu sempre precisei de mais amigos no 
colegial do que tinha. Por isso foi muito útil, ter um casal de 
amigos íntimos ao meu lado. 

Hank Smith:  03:00  E acho que você estava certo sobre, que talvez não se trate de 
entender cada palavra. Mas é tentar entrar nesse mesmo 
espírito que o autor tinha, quando escreveu a Escritura. Se você 
pode tentar entrar nesse mesmo sentimento, eu o chamo como 
se estivesse na zona. 

Hank Smith:  03:17  Quando você está lendo suas escrituras, e talvez você não 
entenda cada palavra, mas está sentindo algo. Acho que esse 
sentimento pode levá-lo até o dia seguinte de: "Eu quero 
manter esse espírito". 

John Bytheway:  03:28  Sim. Você se lembrará de Oliver Cowdery, na seção seis? Oliver 
Cowdery teve que receber uma revelação para dizer-lhe que já 
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tinha recebido uma revelação, o que nos diz que às vezes você 
não entende as revelações, às vezes você não entende as 
escrituras. Mas o próprio ato que você estava lá, tentando 
entender, é uma proteção. 

John Bytheway:  03:49  Adoro o que você disse: "Tenha alguns versos em sua cabeça 
que o ajudem". Tenha também alguns positivos, não apenas 
que digam: "Não faça isso". Mas um dos meus favoritos é First 
Corinthians 2:9. "O olho não viu, nem ouvido ouviu, nem entrou 
no coração do homem, as coisas que Deus preparou para os que 
o amam". 

John Bytheway:  04:06  Só diz: "Não importa quão maravilhoso ou belo você possa 
imaginá-lo, é melhor o que Deus preparou para eles que o 
amam". Isso me motiva a amar a Deus. E parte de amar a Deus 
é: "Se vocês me amam, guardem meus mandamentos", então ... 

Hank Smith:  04:19  Sim, eu acho que sim. Acho que, quanto mais se pode estar em 
sintonia com o Espírito, e isso vem da leitura da Escritura. 
Novamente, quando eu estava lendo as escrituras pela primeira 
vez, eu me lembro, John, quando eu era jovem, era 
principalmente eu apenas procurando por bons pensamentos, 
boas citações. 

Hank Smith:  04:33  Eu realmente não entendia cada verso ou cada palavra, mas eu 
encontraria uma boa frase e a marcaria. Normalmente, em cada 
página, você poderia encontrar uma boa frase, uma boa citação, 
ou um sermão em uma frase, como você gosta de chamá-la. 

Hank Smith:  04:45  Ao fazer isso, uma e outra vez, você vai ficar mais em sintonia 
com o Espírito. E à medida que você se sintoniza mais com o 
Espírito, acredite ou não, o pecado vai parecer cada vez menos 
atraente para você. Lembra-se do que o povo do rei Benjamin 
disse? "Nós fomos mudados pelo Espírito. Não temos mais 
disposição para fazer o mal". 

Hank Smith:  05:03  Vai mudar a maneira como você olha para o pecado. Você 
olhará para algo e dirá: "Sabe de uma coisa? Isso não me parece 
tão bom quanto uma vez me pareceu". E isso é por causa do 
Espírito Santo. O Espírito Santo pode realmente fazer isso por 
você. 

Hank Smith:  05:14  Então eu diria, entre nas Escrituras, procure por essas palavras e 
frases. Se você nunca o fez antes, procure por essas palavras e 
frases de poder. Continue fazendo isso todos os dias. E, como 
você faz, você se tornará mais alinhado com o Espírito. Você 
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sentirá essa atração por coisas que são realmente boas e 
sagradas. 

John Bytheway:  05:30  Sim, eu tive uma aula de Gerald Lund, que foi o mais velho 
Gerald Lund, um membro dos Setenta por um tempo. E ele 
falou sobre algumas de nossas abordagens para tentar levar as 
pessoas a ler as escrituras. 

John Bytheway:  05:40  Ele disse: "Há suborno, há culpa, há", ele chamou isso de "a 
abordagem da medicina". "Você não vai gostar disto, mas vai 
ser bom para você". 

Hank Smith:  05:48  Sim. 

John Bytheway:  05:49  Mas a única coisa que me veio à mente, que eu amava, foi, ele a 
chamou de "Há outra abordagem, e essa é a abordagem que as 
próprias escrituras usam". E ele chamou isso de promessas. 

John Bytheway:  06:00  Na verdade, tenho um folheto que dou a algumas das minhas 
aulas e digo: "Preencha o espaço em branco. Qual é a promessa 
aqui do estudo das escrituras"? O divertido que todos eles 
reconhecem, não são: "Leia as Escrituras, assim um dia, na 
próxima vida, você terá uma recompensa". 

John Bytheway:  06:13  É agora mesmo o tipo de coisa. "A tua palavra é uma lâmpada 
para os meus pés". Quando leio as Escrituras, meu caminho é 
iluminado. Sei melhor para onde deveria ir, o que deveria estar 
fazendo. 

John Bytheway:  06:24  Um que me vem à mente, Primeiro Néfi 15:24. Néfi está 
explicando, para seus irmãos, o sonho de Leí, a visão de Néfi do 
sonho de Leí, certo? O que é essa vara de ferro? É a palavra de 
Deus, "e quem se agarrasse a ela, jamais pereceria". 

John Bytheway:  06:39  E nunca é uma palavra forte, não é? "Nem os dardos inflamados 
do adversário os poderiam dominar". Quero dizer, dardos 
ardentes. Como você gostaria que as pessoas atirem flechas em 
você? 

Hank Smith:  06:48  Sim. 

John Bytheway:  06:49  Você gostaria mais se as flechas estivessem pegando fogo? Mas 
se você estiver segurando, você nunca perecerá. Que promessa 
forte, e essas podem nos edificar. 

John Bytheway:  07:02  A abordagem de Elder Lund foi, há promessas do estudo das 
escrituras, que ao invés de culpa, vergonha, suborno, remédio, 
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há promessas, e procurar por elas. Essas promessas também 
são divertidas. 

Hank Smith:  07:14  Muitas vezes dizemos: "Leia as escrituras, e isso o ajudará a 
ficar longe do mal". E você pode não compreendê-lo, mas 
continue fazendo-o. 

Hank Smith:  07:21  É como o fazendeiro que planta uma semente, diz o Salvador, e 
não sabe como funciona, mas ele continua fazendo isso. E ele 
sabe que, no final, funciona. Ele come. 

Hank Smith:  07:31  Portanto, não desista disso, mesmo que não saiba exatamente 
como funciona. Você aprenderá mais sobre como funciona à 
medida que o fizer, à medida que continuar a fazê-lo, à medida 
que você continuar voltando a entrar nessas Escrituras. 

Hank Smith:  07:41  Eu diria, basta acrescentar mais uma pequena coisa, John, é que 
você pode escrever sua própria escritura. Enquanto você pega 
sua caneta, e pensa nas coisas de Deus, e começa a escrever em 
seu diário, talvez, isso possa se tornar uma escritura para você. 

Hank Smith:  07:52  Pode se tornar as coisas de sua alma. Portanto, vou acrescentar 
isso também. Pense apenas em escrever o seu próprio. 

Hank Smith:  07:57  Bem, esperamos que você se junte a nós em nosso podcast 
completo. Estamos com o Dr. Michael Wilcox, que você vai 
adorar absolutamente, para estas seções. E então, junte-se a 
nós na próxima semana, de volta aqui para mais um FollowHIM 
Favoritos. 
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