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"Eu os amarei livremente".

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

Descrições do Episódio Podcast:
Parte 1:
Como Oseias é uma história de amor entre Deus e Seu povo? Dr. Aaron Schade examina o simbolismo da
Noiva e do Esposo e o amor profundo e eterno entre Deus e Israel do pacto.

Parte 2:
Dr. Schade retorna para explorar o Livro de Joel e um chamado de esclarecimento para retornar ao Senhor
e estar preparado para conhecê-lo.
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00:00 Parte 1-Dr. Aaron Schade
01:35 Introdução do Dr. Aaron Schade
03:26 Como se aproximar de Oséias e Joel
04:32 Cenário histórico de Oséias
08:31 Significado do nome Hosea
09:52 Casamento e filhos em Oséias
12:06 Metáfora de noiva, noivo e traição
15:00 Israel continua traindo a Jeová
17:24 Onde procurar quando não há esperança
22:11 Judá não confia no Senhor e no pacto
26:57 Não perca a esperança
28:46 Arrependimento e retorno
29:42 Elder Eyring relata como Oséias mudou sua vida
35:54 Colhendo o que você semeia
39:41 Manhã de perdão
44:51 Inscrição de Sam'al
46:25 Fazendo e mantendo convênios
52:09 Fim da Parte I-Dr. Aaron Schade
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00:00 Parte II- Dr. Aaron Schade
00:07 O pacto vem com grandes expectativas e retornos
01:13 Como abordar o Livro de Joel
05:35 Por que Joel menciona os gafanhotos
07:23 Usando a Bíblia de Estudo Judaica
09:35 Devastação física e espiritual
14:12 Tocando a trombeta
18:50 O Joel apresenta a restauração de Israel?
22:44 Esperança em meio ao horror
26:54 Deus está presente através da tristeza
30:59 Como aceitamos a Segunda Vinda?
38:59 O Presidente Nelson nos encoraja a "ouvi-lo".
42:35 Entendendo espiritualmente Joel
47:50 Eclipses no mundo antigo
52:20 Oséias e Joel contêm a esperança
54:36 Dr. Schade compartilha sua experiência pessoal como santo e estudioso

Hosea; Joel followHIM Podcast Notas Página 2

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

●

1:01:26 Fim da Parte II-Dr. Aaron Schade
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Informações biográficas:

Aaron Schade é professor de escrituras antigas na Universidade Brigham Young e ensina cursos sobre
religião e línguas antigas do Oriente Próximo, história e arqueologia. Schade é o codiretor da Escavação
Khirbat Ataruz em Ataruz, Jordânia. Ele completou seus estudos de pós-graduação na Universidade de
Toronto em Civilizações do Oriente Próximo e Médio e é membro do corpo docente do Centro de
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Estudos do Oriente Próximo da BYU de Jerusalém. Seus interesses de pesquisa e publicações incluem
antigas inscrições semíticas do Noroeste, arqueologia e o Antigo Testamento.

Aviso de Uso Justo:
O Follow Him Podcast com Hank Smith e John Bytheway pode fazer uso de material com direitos
autorais, cujo uso nem sempre foi especificamente autorizado pelo detentor dos direitos autorais. Isto
constitui um "uso justo" e qualquer material com direitos autorais, conforme previsto na seção 107 da Lei
de Direitos Autorais dos EUA. De acordo com o Título 17 da Seção 107 da U.S.C., o material deste
podcast é oferecido publicamente e sem fins lucrativos, ao público ou à Internet para comentários e fins
educacionais e informativos sem fins lucrativos. A isenção de direitos autorais nos termos da Seção 107
da Lei de Direitos Autorais de 1976, é permitido o uso justo" para fins tais como crítica, comentário,
reportagem de notícias, ensino, bolsas de estudo e pesquisa. Nesses casos, é permitido o uso justo.
Nenhum copyright(s) é(são) reivindicado(s).
O conteúdo é transmitido para fins de estudo, pesquisa e educação.
A emissora não obtém nenhum lucro com o conteúdo transmitido. Isto se enquadra nas diretrizes de "Uso
justo": www.copyright.gov/fls/fl102.html.
Nota:
O Podcast Follow Him com Hank Smith e John Bytheway não é afiliado à Igreja de Jesus Cristo dos
Santos dos Últimos Dias nem à Universidade Brigham Young. As opiniões expressas nos episódios
representam apenas as opiniões dos convidados e dos podcasters. Embora as idéias apresentadas possam
variar dos entendimentos ou ensinamentos tradicionais, elas não refletem de forma alguma críticas à
Igreja de Jesus Cristo dos líderes, políticas ou práticas dos últimos dias.
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Hank Smith:

00:01

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:

00:09

E eu sou John Bytheway.

Hank Smith:

00:11

Nós adoramos aprender.

John Bytheway:

00:11

Nós adoramos rir.

Hank Smith:

00:13

Queremos aprender e rir com você.

John Bytheway:

00:15

Como juntos, nós O seguimos.

Hank Smith:

00:20

Olá a todos. Bem-vindos a mais um episódio do followHIM. Meu
nome é Hank Smith. Eu sou seu anfitrião. E eu estou aqui com
meu co-apresentador, que é gracioso e misericordioso e lento
para a raiva e de grande bondade. John, quando li o capítulo
dois de Joel, pensei em você, que você é gracioso e
misericordioso e lento para a raiva. Acho que nunca te vi com
raiva. Alguma vez você já esteve...

John Bytheway:

00:39

Sério?

Hank Smith:

00:40

... zangado, John? Eu pensaria que as pessoas iriam querer
saber disso. Acho que nunca o vi com raiva. Eu o conheço há
muito tempo. Quando foi a última vez que você ficou com
raiva? Foi em 2006 ou algo assim?

John Bytheway:

00:50

Posso ficar irritável quase diariamente, mas tento não ficar
irritado.

Hank Smith:

00:54

Está bem. Posso ser irritável. Eu posso ser irritável. John, o
outro em que pensei ao ler Joel 2, mas não queria fazer isto
porque diz apenas: "Seus velhos sonharão sonhos", e eu ia lhe
perguntar como têm sido seus sonhos ultimamente, mas pensei
que isso seria mau. Por isso, fui com Joel 2:13.
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John Bytheway:

01:13

Eu sonharia sonhos se eu dormisse tão bem.

Hank Smith:

01:15

Sim. Essa é provavelmente a beleza dos sonhos dos homens
velhos. Eles são como: "Uau, os velhos conseguem dormir".

John Bytheway:

01:22

Eu acho que à medida que você envelhece, você adormece
quando não deveria e não consegue dormir quando está
tentando fazê-lo.

Hank Smith:

01:27

Quando você deve fazer. Bem, uma mensagem de A Igreja de
Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Muito bem.

01:35

Ei, John, estamos hoje nos Livros de Hosea e Joel.
Provavelmente não aqueles com os quais nossos ouvintes estão
muito familiarizados, e por isso quisemos trazer alguém que
conhecia estes livros para frente e para trás. Então, quem está
aqui? Quem está se juntando a nós?

John Bytheway:

01:48

Hank, mencionamos este livro quando tivemos o Dr. Belnap, e
há muitos autores contribuintes aqui, mas Aaron Schade é um
dos principais... O senhor diria compiladores desta coisa?

Hank Smith:

01:58

Sim, ele é o editor.

John Bytheway:

02:00

Dan Belnap e Aaron Schade foram os editores. Aaron é
professor das Escrituras Antigas na BYU, ensina cursos sobre
religião e línguas antigas do Oriente Próximo, história e
arqueologia. Agora, aqui é onde Aaron vai me ajudar a
pronunciar. Aaron é o co-diretor da Khirbat Ataruz Excavation.

Hank Smith:

02:19

Como ele se saiu, Aaron? Como ele se saiu lá?

Dr. Aaron Schade:

02:22

Sim.

John Bytheway:

02:22

Ataruz, Jordânia?

Dr. Aaron Schade:

02:23

Fantástico.

Hank Smith:

02:24

Bom trabalho.

John Bytheway:

02:24

Está perto o suficiente? Ele completou seus estudos de pósgraduação na Universidade de Toronto nas civilizações do
Oriente Próximo e Médio. Ele é membro do corpo docente do
Centro de Estudos do Oriente Próximo da BYU de Jerusalém.
Seus interesses de pesquisa e publicações incluem antigas
inscrições semíticas do Noroeste, arqueologia e o Antigo
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Testamento. Ele é casado com a antiga Karla Bertram. Eles são
os pais de Adam, Elizabeth, e David.
02:52

Hank, eu adoro, toda vez que apresentamos alguém, ver o quão
amplamente estas pessoas foram educadas. Portanto,
Universidade de Toronto nas Civilizações do Oriente Próximo e
Médio. Isto é ótimo. Estamos entusiasmados por isto. Obrigado
por se juntar a nós, Dr. Schade, hoje. Obrigado.

Dr. Aaron Schade:

03:08

O prazer foi meu. Feliz por estar aqui.

Hank Smith:

03:10

Tenho que lhe dizer, John, conheço Aaron há alguns anos aqui,
e ele é brilhante e gentil, ambos. No topo da escala, ambos
brilhantes e bondosos. Ele é tão bom quanto o ouro. Eu poderia
chamá-lo Dr. Schade, mas hoje, vou chamá-lo Aaron, se não
houver problema.

Dr. Aaron Schade:

03:22

Perfeito.

John Bytheway:

03:23

Nós nos tornamos menos formais durante o podcast.

Hank Smith:

03:26

Aaron, para nossos ouvintes que não conhecem muito bem
estes livros, como devemos abordá-los? O que precisamos saber
antes de começarmos? Como vocês costumam abordar esses
livros?

Dr. Aaron Schade:

03:35

Hosea, por exemplo, é um daqueles livros que simplesmente
não recebe muita atenção. Parte dele é só porque, nos versos
dois a quatro, você está apenas coçando a cabeça e se
pergunta: "O que no mundo está acontecendo? E começamos a
colocar Deus à prova. Tentamos examiná-lo. O que você está
fazendo? Por que você está pedindo a Hosea para fazer algo
assim? Onde realmente, a essência do livro está tentando nos
levar a examinar a nós mesmos.

04:00

Oséias é um livro sobre o amor, é sobre um relacionamento
com Deus. É sobre um que está tentando nos levar a examinar a
nós mesmos e nosso relacionamento com Ele. Assim, se
pudermos simplesmente passar os primeiros versículos e vê-los
pelo que estão dizendo, começamos a ver que esta é uma
história de amor profundo entre nós, Israel antigo, e, por
extensão, nosso relacionamento com Deus. Acho que esse é um
bom ponto de partida para Hosea. E podemos falar um pouco
sobre as imagens por trás de tudo isso e sobre o que está
acontecendo neste casamento em que Oséias é convidado a se
envolver desde o início.
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John Bytheway:

04:32

Aaron, dê-nos um rápido panorama histórico. Acho que nossos
ouvintes agora conhecem as frases: o cativeiro assírio e o
cativeiro babilônico. Eles sabem sobre Isaías e Jeremias. Onde
Oséias se encaixa nesse pano de fundo?

Dr. Aaron Schade:

04:48

Estamos na metade do século oitavo. O livro nos diz no verso
um que esta é a palavra do Senhor que veio nos dias de Beeri,
de Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão, Acaz e
Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei
de Israel. O que é muito incomum porque a maioria dos reis ali
listados são do reino de Judá. Portanto, há algo nisto onde o
foco do livro é predominantemente Israel, e isto está nos
levando diretamente para meados do século oitavo, onde você
tem os assírios que estão se aproximando, Tiglate-Pileser logo
começará a causar estragos na região. E sim, temos os Isaías, os
Amóses que nos avisam que há alguns problemas que estão
surgindo e que é hora de fazer algo a respeito disso e voltar
para Deus.

05:33

Portanto, estes livros estão tentando nos fazer pensar em voltar
para Deus. E é em uma época em que estamos destinados a ler,
reler e repensar do que se trata, porque veremos no capítulo
um, que não se trata apenas do reino de Israel. Como ele está
listando todos esses reis de Judá, isso nos leva um século
depois. Assim, parte do que estes filhos neste casamento
devem representar é, creio eu, uma série de profecias que não
vão acontecer rapidamente, mas que vão acontecer através do
tempo. E isto está ocorrendo durante a época de Jeroboão.

06:07

E se algum de vocês já esteve na Tel Dan, acho que sim, vocês
notaram aquele enorme complexo de templos que está lá. Essa
é a pegada de Jeroboão II. Esse é o rei de que estamos falando.
Portanto, isto é durante um período de prosperidade inaudita
no reino de Israel, e eles foram banidos nas histórias de Elias, o
nêmesis é o reino de Aram, portanto os Arameanos, e as
histórias de Naaman. E neste momento, os arameanos foram
expulsos, e essencialmente, o reino israelita está se expandindo
e a prosperidade econômica está apenas fora do mapa.

Hank Smith:

06:40

Uau.

Dr. Aaron Schade:

06:40

Então, vamos agora para onde eles vão começar a se sentir um
pouco confiantes e um pouco soltos em seu relacionamento
com Deus, e Oséias vai ter que lidar com isso.

Hank Smith:

06:49

Muito bem. Então esta é a época em que ainda temos um Reino
do Norte e do Sul.
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Dr. Aaron Schade:

06:52

Sim.

Hank Smith:

06:53

O Reino do Norte ainda não foi tomado. Mas, como você disse,
a Assíria está se aproximando.

John Bytheway:

06:59

Sim, e você usou... Eu sempre me perguntei como se
pronunciava o rei da Assíria. Você vai dizer isso novamente?
Tiglath-Pileser? Como você disse isso?

Dr. Aaron Schade:

07:07

Tiglath-Pileser, sim. Ele só vai causar estragos nesta região. Eu
realmente amo a maneira como um estudioso cujo nome é
Ehud Ben Zvi, ele descreveu o Livro de Oséias como
precisamente o elemento de esperança contra um pano de
fundo de aparente desesperança que levou ao amplo uso do
livro na liturgia judaica. Assim, ainda hoje, durante serviços
como Tisha B'Av, Hosea 14 nas tradições sefardita e iemenita
são lidos. E durante o Shabbat Shuvah, que é o sábado entre
Rosh Hashanah e Yom Kippur, as passagens de leitura de Oséias
para lembrar novamente as pessoas de esperança e um futuro.

John Bytheway:

07:41

Uau.

Hank Smith:

07:42

Isso é fantástico. Que grande descrição, porque com quantos de
nossos ouvintes podemos nos identificar: "Preciso de esperança
contra um pano de fundo de desesperança"? Tenho certeza de
que há pessoas ouvindo neste momento que estão pensando:
"É disso que eu preciso".

John Bytheway:

07:55

Sim. Lembro-me de ouvir que Victor Ludlow há alguns anos
atrás estava caracterizando estes diferentes reinos em torno
deste período de tempo, e ele chamou a Babilônia de centro
comercial, cultural e financeiro. Mas ele chamou a Assíria de a
cruel superpotência militar. Ainda me lembro de Tiglath-Pileser
como o cara que está liderando esta superpotência militar que
causa estragos, e que Isaías profetiza que o Reino do Norte vai
ser levado em cativeiro eventualmente. Será que eu entendi
bem?

Dr. Aaron Schade:

08:29

Sim, isso é correto.

John Bytheway:

08:31

Eu queria perguntar, porque para mim, às vezes os nomes do
Antigo Testamento indicam, de certa forma, uma missão. O que
significa o nome Oséias? E eu também já ouvi pessoas dizerem
Oséias.

Dr. Aaron Schade:

08:43

Basicamente, ela está enraizada no conceito de poupança.
Portanto, em última análise, o livro está tentando apresentar
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um modelo de redenção, que traz encorajamento entre uma
situação que é reconhecidamente sombria. E está indo nessa
direção onde, após Jeroboão II, a intervenção assíria
acontecerá. E parte do que estas crianças vão representar no
capítulo um é uma descrição que vai levar de um tempo onde
não haverá misericórdia, de um tempo onde Deus as semeará, a
um período onde todas aquelas coisas que são negadas serão
revertidas no próximo capítulo que descreve agora uma
condição onde estamos agora mais uma vez reunidos com Deus.
E que essa esperança está agora avançando de forma muito
produtiva contra o pano de fundo da tradição do êxodo, que é
descrita no capítulo dois e sendo descrita agora como uma
forma de olharmos para o futuro com base na confiança que
depositamos em nosso passado.
Hank Smith:

09:41

Aaron, você está me deixando de saco cheio aqui.

John Bytheway:

09:43

Sim, isto é ótimo. Eu amo esta idéia de esperança em um pano
de fundo. Isso é perfeito. É uma maneira de enquadrar tudo
isso.

Hank Smith:

09:52

Sim, acho que todos ouvindo de repente dizem: "Sim, esse sou
eu. Isso é o que eu preciso". Vamos pular para dentro então.
Aaron, você continua falando sobre um casamento e filhos. O
que você quer dizer com isso?

Dr. Aaron Schade:

10:02

Quando chegamos a Oséias 1:2-4, começamos a ver que esta é
a palavra do Senhor por Oséias. E ele nos diz agora para "ir e
levar-te uma esposa de prostitutas e filhos de prostitutas; pois a
terra cometeu uma grande prostituição, afastando-se do
Senhor". Então, agora mesmo, todos nós estamos coçando a
cabeça e dizendo: "O que Deus acabou de ordenar a Oséias que
fizesse?

10:24

Não estou certo de que este seja um esboço biográfico de
Oséias. Só posso imaginá-lo chegando em casa e dizendo: "Ei,
querida, adivinha o que eu disse sobre você e as crianças de
hoje quando eu estava ensinando o povo"? É do tipo: "É o sofá
para você, e obrigado, pai". Sejam quais forem suas
circunstâncias familiares... E novamente, Isaías é
freqüentemente usado como um paralelo a isto porque ele
nomeia seus filhos coisas diferentes que profetizam sobre o
futuro. Portanto, não estou certo de que Oséias esteja tentando
nos fazer bater a cabeça contra a parede, tentando descobrir o
que Deus está fazendo, mas mais para usá-los agora para
ensinar uma mensagem para dizer: "O que estamos fazendo
como indivíduos e como pessoas em nosso relacionamento com
Deus"?
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11:04

Porque com isso, ele começa a falar do nome de uma dessas
crianças, Jezreel, que é um lugar geográfico e uma região que
fatores em grande parte para o reino israelita durante o século
oitavo, mas que também tem a ver com Deus semeará. Então
estamos começando agora a ver, e Sperry chamou isto de o que
ele pensava ser uma descrição metafórica das profecias e do
ministério de Oséias entre Israel antigo, e foi assim que ele o
descreveu.

11:34

Qualquer que tenha sido a vida familiar de Oséias, é claro que
há algumas metáforas acontecendo aqui. E só para destacar
isto, Henry B. Eyring, em uma palestra que ele deu em
Conferência de 1996, disse: "O Livro de Oséias, como os escritos
de Isaías, usa o que me pareceu imagens quase poéticas. Os
símbolos em Oséias são um marido, sua noiva, sua traição e um
teste de pactos matrimoniais quase incompreensível".

12:06

Então o que parece estar acontecendo aqui é que o Senhor está
usando uma espécie destas imagens agora, novamente, seja
qual for a vida pessoal de Oséias, é claro que estas imagens no
capítulo um de Oséias estão tentando nos fazer pensar agora
sobre o impensável. E isto é, como é para um cônjuge trair
outro cônjuge? E quando você começa a pensar, você dirá: "Isto
é horrível". O pedágio que custa ao cônjuge é o pedágio que
custa aos filhos. O pedágio que ele cobra a qualquer pessoa que
os ame. E nós ficamos horrorizados com a imagem, percebendo
que, na verdade, a comparação no livro agora é pensar em
como você trata Deus. Pense em como você se aproxima de
Deus. Porque estamos falando agora de um cônjuge que terá
amor e fidelidade imortais a você de forma convencional. Você
tem esse mesmo amor e fidelidade a Ele?

12:58

Assim, o livro nos leva a estas profundezas de apenas autoexame do que é que eu vejo em meus convênios com Deus. E
será que eu entendo o quanto Ele realmente me ama e se
preocupa comigo? Porque estas crianças agora, que
novamente, este conceito de Jezreel, tem a ver com a
semeadura. Portanto, você apenas recebe este tipo de tentativa
muito deliberada de Deus. A destruição está chegando às mãos
dos assírios dentro de algumas décadas, e agora recebemos
apenas uma profecia que diz que Deus vai semear. Portanto,
este conceito de dispersão de Israel vai se tornar algo muito
real, mas também algo muito deliberado. Porque, é claro,
quando você planta uma semente, você espera que
eventualmente algo cresça a partir dela. Portanto, mais uma
vez, a imagem de todos os eventos horríveis que estão no
horizonte, o longo jogo para Deus é o que pode crescer e ser
realizado através de tudo isso.
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13:49

E finalmente, vemos agora a série de crianças que vão nascer.
Lo-Ruhamah vai ser a próxima. Isso significa não ter pena, não
ter misericórdia. E isso não significa infinitamente, significa
apenas, essencialmente, que a justiça se apoderou. Vamos ver
isso no capítulo dois, onde há centenas de anos desde o Êxodo,
Deus tem trabalhado pacientemente com Israel, tentando
ajudá-los, amando-os, dando-lhes oportunidades, e agora
estamos chegando a um ponto em que eles O negam.

14:18

Esse é o nome da terceira criança, Lo-Ammi, o que significa que
não é meu povo. E algumas pessoas vêem isto como uma
declaração de divórcio, mas é realmente muito diferente da
fórmula realmente usada na Bíblia hebraica. Portanto, isto não
é tanto um divórcio, mas uma separação, e é uma separação
que é iniciada pelo povo, não por Deus. Portanto, é claro que
Deus quer o povo de volta, que Ele se preocupa com ele. E,
finalmente, que este capítulo está agora tentando nos preparar
para o que se seguirá nos últimos versículos e nos conduzir ao
capítulo dois, que é sobre uma restauração, um paradigma
redentor que traz todas estas coisas negativas para uma esfera
positiva de bênção aos filhos de Deus.

Hank Smith:

15:00

Portanto, se eu estiver ensinando isto em casa ou se eu estiver
ensinando isto na igreja, não se envolva no casamento em si ou
no que está acontecendo lá. Eu ouço você dizer: "Não é essa a
questão". Hosea não quer que de repente: "Certo, concentrese. Por que Deus daria este chamado?" Esta é apenas uma
introdução a uma mensagem muito mais ampla sobre isto é
Israel casado com Jeová, e Israel continua quebrando o pacto, e
como Jeová se sentiria.

Dr. Aaron Schade:

15:26

E não é que esses detalhes não sejam importantes e não é como
se estivéssemos tentando contornar a questão, é apenas que é
frustrantemente superficial ao fornecer um esboço biográfico. E
a mesma coisa com o capítulo três é que você apenas olha para
ele e apenas um exemplo de quando ele diz: "Vá e leve você
uma esposa", no início dos primeiros versículos aqui, que se
desvia do padrão normal de casamento na Bíblia hebraica.
Portanto, há algumas indicações de que isto não está tentando
nos dar um ponto focal sobre o casamento literal entre Oséias e
sua esposa, e ele provavelmente foi casado, ele pode ter sido
casado. O que tudo isto representa, Gomer, ou Gomer, é de um
verbo que significa acabado. Portanto, mesmo quando
entramos nisto, "Vá, tome uma esposa de um povo que está
quase acabado".

Hank Smith:

16:09

Uau.
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Dr. Aaron Schade:

16:10

Ele está tentando nos dizer que o tempo está se esgotando. O
que eu amo em Oséias é que ele tira o ônus de Deus, e ao longo
do livro, há várias coisas que dizem que o povo tomou decisões
contra a vontade de Deus que estão trazendo os assírios à sua
porta. Portanto, veremos que Israel contratou seus amantes e
eles foram para a Assíria e não puderam curá-la. E ficamos com
esta impressão agora que eles estão procurando respostas em
lugares onde nunca as encontrarão, quando têm este Deus
amoroso de braços estendidos que está sempre lá tentando
recebê-los de volta e que está suplicando para que voltem.

16:48

É assim que o capítulo dois, que na verdade é... Oséias capítulo
um termina na Bíblia hebraica no versículo nove, mas os
versículos 10, 11, e depois o capítulo dois são todos sobre
suplicar com sua mãe, que é, novamente, uma concepção do
que Israel é. E mesmo dentro do livro, há aqui algumas
passagens que falam de Israel como um povo, como uma terra,
são aqueles que estão se prostituindo atrás de outros deuses. E
no final das contas, é isso que eu realmente amo no livro, é que
ele está tentando dizer, em vez de apontar o dedo para Deus
como sendo este maldoso, irado, ameaçador, castigando Deus
do Antigo Testamento, nunca o vimos através de uma luz mais
amorosa e bondosa do que no Livro de Oséias.

Hank Smith:

17:24

Isso é fantástico. E eu adoro o que você disse lá: "Você está
procurando respostas em lugares onde nunca as encontrará".
Isso é tão aplicável aos dias de hoje. Quando estamos em um
fundo de desesperança, nós mesmos muitas vezes vamos à
procura de respostas em lugares onde não as encontraremos.
Você não vai encontrar suas respostas. Acho que Jacob diz algo
assim. Você gasta dinheiro naquilo que não tem valor. Você
trabalha para aquilo que não pode satisfazer. John, você queria
saltar para dentro antes de continuarmos?

John Bytheway:

17:53

Claro. Eu amo a metáfora do casamento. Eu acho que continua.
Na aula do Livro de Mórmon, estávamos falando desta palavra
super forte para falar desta grande e abominável igreja, a
prostituta de toda a terra. E meus pais não nos deixavam usar
essa palavra quando éramos pequenos.

18:13

E depois, até o Novo Testamento, aí vem o noivo. Vem o noivo,
você está pronto? Quero dizer, Isaías fala sobre as filhas de Sião
e como elas estão usando todos estes ornamentos e pneus
redondos como a lua, e silenciadores, e pinos crocantes e tudo
isso. E realmente me ajudou ver que este era um casamento e
que elas estavam desposadas, e estavam tentando atrair outros
amantes. E como você disse, Aaron, o que poderia ser mais
doloroso do que a traição de um cônjuge? Então devemos ver:
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"Sim, e Deus, Jeová é o noivo, e como estamos nos
comportando como a noiva"? Então eu amo a metáfora e que
ele usaria palavras fortes como essa, porque está imaginando a
coisa mais dolorosa possível, eu acho.
Dr. Aaron Schade:

18:58

É realmente uma tentativa de nos fazer entender que Deus
nunca desistiu. O capítulo dois fala um pouco sobre isso.

19:05

Mencionamos em Oséias 1:4, que fala de Jehu fará cessar o
reino da casa de Israel. E, é claro, sabemos que ele foi ungido
para fazê-lo por um profeta. E ele vai e no meio da purgação da
Dinastia Omri, por qualquer razão, desconhecida para qualquer
um de nós, ele se vira e começa a bater em parte da casa de
Judá. Acazias está na região na época, por qualquer razão. E ele
se volta contra a casa de Judá e depois vai atrás deles e de sua
casa, o que essencialmente coloca Atalia, que é filha de Acabe e
Jezabel, no trono em Judá, e agora só causa estragos em ambos
os reinos.

19:45

Jehu está nesta famosa inscrição de Shalmaneser III, ela o
retrata curvando-se em homenagem aos assírios. Acho que
vemos um pouco disso no Livro de Oséias, novamente com este
conceito de vocês se venderam para a Assíria. E mais ou menos
do que você estava falando antes, acho que é Isaías 50 que fala
sobre: "Onde está a conta do divórcio de tua mãe? A quem eu
vos vendi?" E a resposta é: "Eu não te vendi a ninguém". Vocês
se venderam a isto".

John Bytheway:

20:15

Vocês se venderam.

Hank Smith:

20:17

Você me deixou.

Dr. Aaron Schade:

20:18

Sim. Isso é realmente, eu acho, o que está acontecendo. Agora,
e particularmente, há um mecanismo direto que está envolvido
nisto, e que é que Jehu os levou para uma primeira etapa de
vassalagem à Assíria. Assim, quando se começa a fazer negócios
com a Assíria, isso pode funcionar temporariamente, mas não é
uma solução de longo prazo na maioria dos casos.

Hank Smith:

20:36

Todas estas coisas são tão aplicáveis. Eu posso ver. Vamos a
outros lugares para ter esperança, vamos a outros lugares para
obter respostas. E elas podem ser de curto prazo, podem ser
auto-medicantes, mas não são de longo prazo. Eles não duram.
Estou tentando fazer a aplicação aqui, e você está facilitando
tanto. Eu posso ver isso enquanto você fala.
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John Bytheway:

20:53

Eu estava pensando naquela canção da minha adolescência,
provavelmente não a sua, Hank ou Aaron, mas procurando o
amor em todos os lugares errados. Procuramos nos lugares
errados pela paz e pela esperança, como disse Jacob.

Dr. Aaron Schade:

21:05

E é interessante porque vemos aqui no capítulo 1, versículo 7,
"Terei misericórdia da casa de Judá". Portanto, mais uma vez,
este conceito de misericórdia onde tivemos Lo-Ruhamah para o
reino de Israel, que não se compadece. Mas Judá terá piedade.
Diz: "Eu os salvarei pelo Senhor seu Deus, e não os salvarei pelo
arco, nem pela espada, nem pela batalha, nem por cavalos".
Isto parece estar se referindo a uma época em que você se
lembra quando os assírios estão acampados às portas de
Jerusalém sob Hezekiah e, finalmente, eles não vencem essa
batalha com espadas, com conflitos. Há uma praga de morte ou
algo passa por seu acampamento. Portanto, isto parece ser um
prenúncio de algo daquela natureza que diz: "Sabe de uma
coisa? Deus realmente tem piedade, mas você tem que voltar
para Ele".

Hank Smith:

21:49

Você tem que escolhê-lo. Assim, Israel será destruído enquanto
Judá durará um pouco mais.

Dr. Aaron Schade:

21:55

Até os babilônios, sim...

John Bytheway:

21:57

E Jerusalém será protegida nessa batalha de que você está
falando. O que é sempre interessante porque quando Lehi diz:
"Não, Jerusalém vai ser destruída", eles poderiam ir ao seu
próprio passado e dizer: "Não, foi protegida da última vez".

Dr. Aaron Schade:

22:11

E eles fizeram um apelo a isso no Livro de Mórmon. Há uma
sensação de superconfiança tanto no Livro de Jeremias quanto
no Livro de Mórmon, de que Deus nos protegerá. Esta é sua
cidade, este é nosso lugar de refúgio. E, finalmente, voltamos a
esta concepção de que quando você chegar ao Livro de
Jeremias, você vai ver que há estas facções pró-Babilônia, próEgípcia, e as pessoas estão tentando apelar a ambos para obter
respostas quando Jeremias está lhes dando a diretriz. A questão
é quem vai ouvir, quem vai responder.

Hank Smith:

22:41

Sim, isto é fantástico. Vamos continuar. Como queremos ver os
capítulos dois e três, Aaron?

Dr. Aaron Schade:

22:48

O capítulo dois é interessante porque no final do capítulo um,
que novamente, termina no versículo nove com a Bíblia
hebraica. Assim, o paradigma muda nos versículos 10 e 11 para
o que realmente soa como a linguagem do Pacto Abraâmico.
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Seus números serão como a areia do mar, e bênçãos de
prosperidade que surgirão. E vocês não são meu povo, e ali lhes
será dito: "Vocês são os filhos do Deus vivo". Portanto, vocês
serão reunidos sob uma só cabeça. Portanto, isto realmente
tem uma espécie de sentimento escatológico até um ponto em
que a casa que foi dividida sob Jeroboão e Rehoboam, em
algum momento, será reunida sob uma só cabeça, e esta será
Deus. E isso nos levará mais tarde a Joel quando Ele vier
novamente e quando a terra estiver reunida sob sua realeza e
todos reconhecerem isso. Portanto, há realmente esta grande
sensação.
23:40

Capítulo dois turnos para: "Irmãos, Ammi. Vocês são meu
povo". Portanto, a negação desapareceu ali. Portanto, onde
vocês não eram meu povo, agora vão ser chamados de meu
povo. E quando não estavam com pena de vocês, agora vocês
são Ruhamah. Portanto, vocês têm pena, têm misericórdia, mas
têm que implorar com sua mãe, têm que implorar com seu
povo.

24:00

Então, isto começou. É preciso uma sensação escatológica
maior. Porque não se trata apenas de um lugar e uma vez em
uma região. Isto agora parece estar mudando para uma época
em que a Terra receberá sua glória paradisíaca e a linguagem de
A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Porque o
versículo três nos leva de volta ao Êxodo. Assim diz: "Para que
eu não a despisse, e a pus como no dia em que nasceu, e a
fizesse como um deserto, e a pusesse como uma terra seca, e a
matasse de sede". Isto nos leva de volta ao momento em que
Israel se tornou um povo através do Êxodo, e Deus os alimentou
e cuidou deles e os amou e estabeleceu um pacto com eles.

24:41

E agora diz que no versículo cinco, ela disse: "Não, eu irei atrás
dos meus amantes". E eles falam freqüentemente de água, lã,
linho e óleo. E na Torá, estas são todas as coisas que são
retratadas como bênçãos de Deus. E em Oséias, ele dirá: "Eu lhe
dei todas estas coisas e você nunca as reconheceu. E você
continuou indo para essas outras superpotências, como a
Assíria, procurando fazer essas alianças que eu sabia que seriam
um problema. E se você simplesmente tivesse confiado em
mim, eu teria providenciado estas coisas na forma de bênçãos".
E você simplesmente ouve Deus dizer: "Por favor, fique comigo
nisto". O Êxodo é o pano de fundo de tudo isso.

25:18

No versículo 15, capítulo dois, diz: "E ela cantará ali, como nos
dias de sua juventude". Então, mais uma vez, é de coração
voltando ao Êxodo quando atravessaram, os rios foram
separados, eles passaram em segurança. E nós sempre nos
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voltamos para ele. Sempre que precisamos de respostas, vamos
até o Príncipe do Egito. É o maior filme de todos os tempos que
nos mostra como interpretar as coisas. E você se lembra
daquela linda menina que dá a canção depois que eles
atravessam as águas? Ashira l'Adonai ki gaoh gaah.
Essencialmente está falando agora apenas sobre o quão
poderoso e misericordioso e como o Senhor triunfou de forma
espetacular. Por isso, agora é ouvir de volta a esse dia de triunfo
e dizer que isso também está em nosso futuro depois de
atravessarmos este período de destruição. E no final das contas,
o versículo 18 fala disso. Ouvimos esta linguagem da criação:
"Farei um pacto para eles com as bestas do campo, com as aves
do céu e com as coisas rastejantes". Isso é criação, linguagem
do Gênesis.
Hank Smith:

26:14

De volta ao Gênesis.

Dr. Aaron Schade:

26:15

E basicamente, a criação foi desfeita através de tudo isso. A
mensagem de esperança é que todas as coisas serão recriadas
sob esta única cabeça, e a criação será renovada e a terra
receberá sua glória paradisíaca. E então ele diz: "Eu te
desposarei comigo, e tu serás meu povo, e eu serei teu Deus".
Essa é a boa notícia de tudo isso.

Hank Smith:

26:39

Então, começa com esta mensagem de esperança. O livro
inteiro é assim, ou é agora: "Certo, um dia haverá esperança no
final". Agora vamos passar por algumas das coisas que você já
fez"? Porque, enquanto eu lia, pensei que íamos e voltamos
entre a esperança e o presente de sua infidelidade atual.

Dr. Aaron Schade:

26:57

Sim, não há dúvidas sobre isso. Os primeiros capítulos estão nos
preparando para não desistir. Vários dos capítulos
subseqüentes nos fazem passar por momentos difíceis, e aqui
estão algumas coisas que estão acontecendo, mas não percam a
esperança.

Hank Smith:

27:09

Porque eles vão ter que passar por isto porque escolheram isto.

Dr. Aaron Schade:

27:12

O livro o apresenta dessa maneira que você foi atrás dessas
pessoas. Meu povo foi atrás de outros amantes. E novamente, a
idolatria, que está de volta no capítulo dois, versículo dois, onde
diz: "Que ela afaste de sua vista as suas prostituições e os seus
adultérios dos seus seios". Essa é uma representação
iconográfica realmente típica das deusas do antigo Oriente
Próximo, é basicamente esta fêmea de peito nu que geralmente
está amamentando uma criança ou alimentando as pessoas de
alguma forma. Nutrindo e amamentando. E agora lhes é dito:
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"Voltem para Deus, e somente Ele, e se livrem de algumas
dessas outras coisas".
27:50

Então essa é a história de Elias: "Por quanto tempo você parou
entre duas opiniões?" O verbo literal aí é coxear. Por quanto
tempo você vai continuar a coxear entre deuses diferentes? Eu
estou aqui para você. Volte e eu posso fazer todas essas coisas
por você novamente, como fiz no Êxodo.

28:07

E Néfi adora isso. O herói de Néfi é Moisés. Tudo o que o está
levando é: "Se Deus pode fazer isso por Moisés, ele pode fazer
por nós". Ouvimos isso no Livro de Alma 36: "Sempre me
lembro das coisas que Deus tem feito por mim". E nós o vemos
em Mosias. Portanto, há algo neste conceito de nunca esquecer
todo o poder que Deus tem para promulgar em nossas vidas, e
o amor com que Ele o faz.

Hank Smith:

28:29

Bem dito.

John Bytheway:

28:31

Penso que o Êxodo, parece ser o evento central do Antigo
Testamento ao qual todos os outros se referem com tanta
freqüência. Talvez eu não deva dizer algo tão ousado, mas isso
me ocorre que eles estão sempre falando sobre isso e tentando
se lembrar disso.

Dr. Aaron Schade:

28:46

Essa é realmente a epifania do capítulo dois. Vai chegar um
ponto em que depois de seguir seus amantes, diz: "Eu irei e
voltarei para meu primeiro marido, pois para mim foi melhor do
que agora". Portanto, há o reconhecimento final que diz
apenas: "Sabe de uma coisa? Foi realmente melhor para mim
quando eu tive Deus em minha vida do que quando não tive".
Isso parece ser uma grande epifania no capítulo dois.

Hank Smith:

29:07

E quando eu não tinha estes outros amantes, estes outros
deuses, era melhor. Eu vou voltar.

John Bytheway:

29:14

E eu adoro que arrependimento e retorno são muitas vezes
sinônimos. Eu voltarei. Arrepender-me e voltar.

Dr. Aaron Schade:

29:20

Sim, esse é o significado exato. Em hebraico, shuv, significa
voltar atrás. Portanto, todo esse conceito de arrependimento é,
por favor, voltar para Deus e permitir que Ele lhe mostre o tipo
de amor que você tem desejado através de tudo isso, e que Ele
nunca se retirou. Na verdade, posso ler uma declaração de Elder
Eyring?

Hank Smith:

29:42

Por favor.
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Dr. Aaron Schade:

29:42

Isto foi na Conferência Geral, em abril de 1996. Isto é um pouco
longo, mas ele descreve como estes primeiros capítulos de
Oséias mudaram sua vida enquanto ensinava isto a alguns
alunos do seminário.

Hank Smith:

29:55

Uau.

Dr. Aaron Schade:

29:55

Ele disse: "Naquele ponto inicial da história, em apenas dois
capítulos, até meus alunos mais novos sabiam que o marido era
uma metáfora para Jeová, Jesus Cristo, e sabiam que a esposa
representava seu povo do pacto, Israel, que tinha ido atrás de
deuses estranhos. Eles entenderam que o Senhor estava lhes
ensinando, através de Sua metáfora, um princípio importante.
Mesmo que aqueles com os quais Ele fez aliança pudessem ser
horrivelmente infiéis a Ele, Ele não se divorciaria deles se
voltassem para Ele apenas com pleno propósito de coração.

30:26

Eu também sabia disso, mas ainda mais do que isso, eu senti
algo. Eu tinha um novo sentimento sobre o que significa fazer
um pacto com o Senhor. Toda a minha vida, eu tinha ouvido
explicações de convênios como sendo como um contrato, um
acordo onde uma pessoa concorda em fazer algo e a outra
concorda em fazer algo mais em troca. Por mais razões do que
posso explicar, durante aqueles dias ensinando Hosea, eu senti
algo novo, algo mais poderoso. Esta não era uma história sobre
um acordo comercial entre parceiros, nem sobre direito
comercial. Esta era uma história de amor. Era uma história de
um pacto matrimonial vinculado por um amor inabalável.

31:04

O que senti então, e tem aumentado ao longo dos anos, foi que
o Senhor, com quem sou abençoado por ter feito convênios, me
ama e a vós, com uma firmeza sobre a qual me maravilho
continuamente e que quero de todo o coração imitar".

31:19

Então Elder Eyring apenas fala sobre como Oséias mudou sua
vida e o ajudou mais profundamente a contemplar o que
significa ter fidelidade a Deus, mas o mais importante, o que
significa para nós experimentar o pleno amor de Deus em
nossas vidas por causa daquele relacionamento que permitimos
que Ele desenvolva conosco.

31:41

Uau. Faremos a ligação dessa conversa em nossas notas do
programa. Followhim.co. Tenho certeza de que isso será útil
para as pessoas. Foi um pensamento maravilhoso. Adorei como
ele falou de seus alunos. Eles entenderam.

Hank Smith:
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John Bytheway:

31:52

Apenas tenho a impressão que já tivemos antes através de
todos estes capítulos é que o Deus que adoramos é um Deus
envolvido, carinhoso, amoroso. Ele não é desapegado. Ele
realmente quer que sejamos devotados a Ele e quer nos
abençoar em tudo. E quando não estivermos, Ele nos ensinará.
Eu amo essa idéia de Seu desejo de estar envolvido conosco e
com nossas vidas. Isso me dá esperança.

Dr. Aaron Schade:

32:18

Acho que essa é realmente uma parte poderosa do livro, porque
está repleta de algumas coisas horríveis que estão no horizonte
e que estão por vir. Mas o capítulo 11, por exemplo, versículo
três, diz: "Eu ensinei Efraim também a ir", e isto está
destacando o que você estava dizendo, John, sobre esta
natureza pessoal desta relação. Eu os ensinei a ir. Outra palavra
para halak é andar. Então os ensinei a andar, pegando-os pelos
braços. E temos esta sensação de uma relação muito amorosa e
terna de um pai ensinando esta criancinha a andar, pegando-os
pelo braço e estabilizando-os e conduzindo-os à segurança.

32:56

E diz: "Mas eles não sabiam que eu os curava". Eu os desenhei
com cordas de um homem, com faixas de amor". Então
começamos a ver este paralelismo sinônimo aqui. "E eu era
para eles como aqueles que tiravam o jugo em suas mandíbulas,
e que lhes punham carne". Então, isto novamente, é um
coração de volta e temos todas estas cenas de túmulo que são
alívio do Egito da servidão. Eles sempre têm este jugo que
atravessa o pescoço e estão puxando dois cestos, e você fica
com esta impressão de que eu tirei isto de você, e o levei para
fora e cuidei de você, cuidei de você, e sempre o amei e só
quero que você me responda de forma pactuada desta maneira
que nos permitirá ter esta relação que prospera.

33:40

E, por fim, agora, começamos a entender esta linguagem que
apenas diz que isto foi muito pessoal. E no final das contas,
agora, é só tentar dizer: "Lembre-se de mim, porque eu nunca
vou esquecê-lo". E, claro, lembre-se daquelas passagens em
Isaías que, "Você está escrito nas palmas das minhas mãos". Eu
não posso esquecê-lo". A mensagem aqui é que não importa o
quanto as coisas se tornem difíceis, eu não vou esquecê-lo e
estou sempre aqui para você.

Hank Smith:

34:01

Mas eles continuam escolhendo outros deuses. Há também um
sentimento de amor. Mas para mim, há também este
sentimento de frustração nesta família, algumas coisas nunca
mudam. Você está sempre em busca de outros deuses.

Dr. Aaron Schade:

34:16

Isto é o que é tão encorajador para mim, porque é fácil de ler
isto e simplesmente ficar frustrado. E no versículo oito, no
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capítulo 11, você tem Deus que apenas diz: "Como te
entregarei, Ephraim? Como devo entregar-te, Israel"? Basta
ouvir Deus posando estas perguntas retóricas. A resposta é: "Eu
não vou e não posso". E não há nada que jamais me leve a fazer
isso".
Hank Smith:

34:39

Eu não posso desistir de você.

Dr. Aaron Schade:

34:40

Sim, eu sou seu pai, eu sou seu pai, eu sou seu cônjuge. Quero
dizer, não importa como você olhe para tudo isso. E o Novo
Testamento capta muito bem esta imagem de noivo de tentar
retratar a natureza pessoal entre esta relação com Deus.

34:52

O que é realmente legal sobre Oséias 11:8 é que ele se baseia
no Deuteronômio 4 e uma promessa lá no versículo 31 que diz:
"Jeová, teu Deus é misericordioso". Ele é um Deus
misericordioso". E você ouve essa parte da misericórdia voltar.
Então Ruhamah. Ele diz: "Não vos abandonarei, nem vos
destruirei, nem esquecerei o pacto com vossos antepassados",
que ele lhes confirmou por meio de um juramento. Oséias 11:8
parece estar renovando essa promessa, lembrando às pessoas
que o que aconteceu naquele código do pacto com Deus não
mudou e ainda é uma opção.

Hank Smith:

35:27

Sim, e você tem até um JST lá, que diz: "Meu coração está
voltado para você". Minhas misericórdias se estendem para te
reunir".

Dr. Aaron Schade:

35:35

Portanto, há o nosso componente de reunião em tudo isso.

Hank Smith:

35:38

Eles vão ser dispersos, mas um dia, eles vão ser reunidos. E o
Livro de Mórmon deixa isso claro, não é mesmo? No capítulo
cinco de Jacó, que estou espalhando vocês para realmente
ajudá-los. Não estou espalhando vocês para puni-los, estou
espalhando para ajudá-los a se tornarem quem eu preciso que
vocês sejam.

Dr. Aaron Schade:

35:54

Essa é realmente a natureza da semeadura agora. Então Jezreel,
o primeiro nome daquela criança, foi novamente esta tentativa
deliberada de semear, porque você espera que algo cresça a
partir dela. E, claro, vemos que em Oséias, o conceito de colher
o que se semeia. Portanto, se você quer semear uma vida
celestial, você precisa plantar sementes celestiais. Portanto, há
este conceito que só diz: "Tenha consciência de nosso
comportamento e de nossas ações e do que estamos realmente
tentando realizar, porque você pode colher o que você semeia".
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Hank Smith:

36:24

Isso não significa que todos sempre vão gostar de você se você
tratar as pessoas com amor. Isso não significa que eles vão te
amar de volta. Mas ao menos você está dando uma chance para
que algo cresça através de tudo isso. E novamente, as sementes
podem crescer de maneiras muito diferentes. Particularmente,
aprender a amar alguém que não te ama de volta pode ser uma
lição extremamente poderosa na vida. Essa é a história de Jonas
e algumas coisas interessantes lá.

36:44

Mas há esta imagem realmente legal no capítulo 13 de Hosea
que fala, penso eu, da esperança de tudo isso. Está em uma bela
representação gráfica em Oséias 13:13, onde diz: "As dores de
uma mulher de parto virão sobre ele". Assim, pensamos nas
dores do parto e como isso é horrível e difícil para a mãe
enquanto ela está tentando dar à luz. Portanto, estas coisas
estão chegando, alguns momentos difíceis estão por vir. E diz:
"Ele é um filho insensato; pois não deve ficar muito tempo no
lugar de dar à luz os filhos". E o hebraico, nos deixa um pouco
mais claros que isto está falando de uma criança que está
simplesmente presa lá no útero, no canal de parto, e tão perto
da vida e tão perto de sair para uma nova luz e simplesmente
presa lá em um lugar que pode estar tão perto da vida ou tão
perto da morte, e como isso pode ser perigoso no canal de
parto se a criança não puder dar à luz.

37:43

Então, mais uma vez, é nisso que o capítulo 14 nos levará agora,
a este período de encontrar misericórdia. O capítulo 14,
versículo 3, fala sobre: "Porque em ti os órfãos de pai
encontrem misericórdia". Eu os curarei, e os amarei
livremente". Portanto, mais uma vez, receba esta mensagem de
que eventualmente, através de todos os tempos difíceis, haverá
luz voltando em nossas vidas. E vocês acabam de receber esta
maravilhosa imagem dos órfãos de pai que encontrarão
misericórdia. Eu simplesmente amo isso.

38:14

Em João 14, você se lembra quando ele diz que "não te deixarei
sem conforto". O grego realmente usa o termo que diz: "Não
vos deixarei órfãos". Portanto, é apenas, mais uma vez, este
tipo de sentimento muito paternal que apenas diz que Deus
está muito próximo de nós e que nos é muito carinhoso em
nossas vidas se nós O deixarmos. E mesmo que não o deixemos,
Ele continuará tentando.

38:35

Esta mensagem de esperança contra o pano de fundo do
desespero é realmente, realmente comovente para mim. Tenho
aqui um pensamento de Elder Christofferson. Ele diz: "Com
Deus, o conforto substitui a dor, a paz substitui o tumulto, e a
esperança substitui a tristeza". Essa parece ser a mensagem de
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nossos profetas dos últimos dias. Volte-se para Deus, e Ele pode
transformar as cinzas em beleza. "Não desesperem", diz o
Presidente Hinckley, "não desistam". Procurem a luz do sol,
olhem através das nuvens".
Dr. Aaron Schade:

39:03

Adoro isso, procure a luz do sol, porque na verdade temos isso
em Oséias 6, onde diz ali sobre: "Volte para o Senhor".
Portanto, é exatamente o que você está descrevendo lá, Hank,
sobre vir à luz do sol que diz: "Venha", este capítulo 6:1-3.
"Venha, e retornemos ao Senhor". E diz no versículo dois:
"Depois de dois dias ele nos reanimará" no terceiro dia ele nos
ressuscitará". Portanto, esta progressão de dois para três é um
dispositivo literário que nos leva completamente, sendo
perfeitamente três aquele símbolo numerológico de perfeição
da totalidade. Ele nos ressuscitará completamente.

39:41

E no versículo três: "Então saberemos, se seguirmos para
conhecer o Senhor: sua saída está preparada como a manhã; e
ele virá a nós como a chuva". Para que vendo a luz, lembrem-se
daquela conversa de Boyd K. Packer sobre a brilhante manhã de
perdão. Fala apenas do que é ver o sol nascer, para que essa luz
retorne a nossas vidas. E Hosea está descrevendo exatamente
do que você estava falando ali. Quando o sol aparece no
horizonte depois de uma longa noite escura ou mesmo depois
de muitas noites escuras, que agora, de repente, estamos
revividos e vemos a luz do dia mais uma vez.

John Bytheway:

40:17

Há aqui alguns versos realmente belos. Meu Deus. Continuando
em Oséias 13:14, depois das tristezas de uma mulher que está
de parto, versículo 14: "Eu os resgatarei do poder da sepultura;
eu os redimirei da morte". Ó morte, eu serei tuas pragas; ó
sepultura, eu serei tua destruição; o arrependimento será
escondido dos meus olhos". Como você disse, muita esperança
nestes versos.

Dr. Aaron Schade:

40:43

Sim, e qual a melhor maneira de retratar isso? Primeiro de tudo,
o uso do verbo redimir. Assim, você obtém a concepção agora
que, normalmente, no Israel antigo, o conceito de redenção é
um membro da família que está fazendo algo para proteger o
bem estar da família. Então, agora obtemos o...

John Bytheway:

41:01

O parente redentor.

Dr. Aaron Schade:

41:03

Isso mesmo. Isto é agora que o redentor está fazendo algo para
o bem da família para proteger a família. E isto é, vou puxá-los
para fora, vou arrebatá-los da morte. E a morte vai dizer: "Onde
estão suas pragas?" Isto é uma inversão total. Mostra o poder
de Deus, que Ele tem poder sobre a sepultura.
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41:21

Portanto, o que quer que você encontre... E só porque estamos
tentando fazer o melhor que podemos não nos poupa de
perdas. Isso não significa que não vamos perder pessoas que
estão próximas de nós. Não significa que a vida vai ser fácil. Mas
o livro está tentando nos levar a olhar o grande quadro através
dos olhos de Deus, e tentar, em pequena medida, entender o
que Ele está tentando realizar e tentar nos aproximar dEle. E
quer isso seja em vida ou depois da morte, a esperança é que
eventualmente teremos esta reunificação com Deus que seria
algo muito além de qualquer paz ou esperança ou felicidade
que poderíamos encontrar em qualquer outra fonte na vida.

Hank Smith:

41:58

E também, Aaron, não é que estas dificuldades pelas quais
passamos não são apenas punição, mas também moldagem.
Portanto, parte da esperança é que eu não tenha desistido de
você, mesmo que isso vá parecer. Na verdade, estou moldando
você para um encontro futuro, um futuro comigo.

Dr. Aaron Schade:

42:16

Sim, o desafio é reconhecer o que está acontecendo em nossas
vidas, e vemos a mão de Deus em tudo isso. Portanto, esse
sempre foi o desafio. E novamente, vemos isso repetidas vezes
em Oséias. Eles estão indo atrás de fontes de felicidade em
lugares que não a proporcionam. E o tempo todo, Deus está
dizendo: "Eu te dei tudo isso", e isso foi algo...

42:37

Este é o capítulo 7:14, onde diz: "Eles não clamaram a mim com
o coração". E o versículo 15 diz: "Embora eu os tenha amarrado
e fortalecido com seus braços, ainda assim eles imaginam
travessura contra mim". Portanto, isto é voltar e voltar para
mim é realmente esta mensagem, e apenas ser capaz de
reconhecer que Deus realmente está tentando ser uma grande
parte de nossas vidas se nós O deixarmos. Está nos convidando
a chorar para Ele, porque há algumas situações bastante
desesperadas. Veremos isso também em Joel. Quero dizer,
haverá apenas alguns momentos em que todos reconhecerão a
urgência de tudo isso e começarão a gritar a Deus pedindo
ajuda.

Hank Smith:

43:15

Sim, eu gostei do que você disse, uma série no horizonte. Se
você não estava prestando atenção antes, você está prestes a
prestar atenção.

Dr. Aaron Schade:

43:22

Sim.

John Bytheway:

43:24

Estou olhando para Oséias 7:11: "Efraim também é como uma
pomba tola sem coração: eles chamam para o Egito, eles vão
para a Assíria". Agora aqui ele está bem ali, e parece que isso foi
uma espécie de Isaías para parar de fazer alianças com outras
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nações. Deus é seu aliado. Deus é melhor que seu aliado. Ele é o
seu noivo.
Dr. Aaron Schade:

43:48

Você está certo. E veremos isso também em Isaías. Ahaz vai
rejeitar o conselho de Isaías quando disser para não se juntar ao
Siro-Efraimita.

John Bytheway:

43:57

Vá atrás da Assíria.

Hank Smith:

43:58

Eu estava olhando para aquela Versão em Inglês
Contemporâneo. Israel é um pássaro sem sentido, agitando
para frente e para trás entre o Egito e a Assíria.

John Bytheway:

44:07

Sim, acho que nunca tinha visto uma pomba tola antes em
minha vida, até hoje.

Hank Smith:

44:12

"Bobo e sem sentido", diz outra versão.

John Bytheway:

44:14

Um pássaro sem sentido.

Hank Smith:

44:16

Facilmente enganado.

John Bytheway:

44:17

Então aquela história em que Ahaz recebe a profecia de
Emanuel, que tem um cumprimento imediato, talvez, e um
cumprimento futuro, está lhe dizendo: "Não faça alianças com
esses países". Mas não foi exatamente isso que ele fez, fazer um
aliado? Tentou fazer da Assíria uma aliada?

Dr. Aaron Schade:

44:36

Sim, então, mais uma vez, não costuma funcionar bem a longo
prazo, pois você sabe, você joga fora seus tesouros do templo e
seus cofres e diz: "Aqui está algo para você, Assíria". Isso segura
os cães por um tempo, mas eventualmente, eles vêm
chamando.

44:51

Na verdade, há esta inscrição realmente fascinante de um
antigo reino chamado Sam'al. Era um reino arameano. Tem este
belo grande relevo de estela com escrita em um dialeto fenício.
Na verdade, ele fala ali que, "contratei o rei da Assíria contra
meus inimigos, e acabamos de destruí-los", e todas essas coisas.
Temos estas grandes taxas de câmbio economicamente, e é o
texto todo falando sobre isso. E então você vai olhar na
iconografia no lado esquerdo do painel e tem o rei vestido com
roupas assírias com todos os deuses assírios retratados no topo.
E você pensa: "Sim, isso funcionou bem para você
temporariamente, mas o que acontece depois?".

Hosea; Joel Parte 1 followHIM Podcast Página 21

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

45:35

Eles levaram seus tratados e alianças muito a sério, mas o
próximo rei aparece e, às vezes, todas as apostas estão
canceladas. Algumas vezes eles os honram, mas outras vezes,
há apenas... Nunca se sabe o que está por vir, especialmente
quando se tem muitas coisas a oferecer na forma de recursos,
benefícios geográficos, valor estratégico militar, tudo isso
através do Vale de Jezreel. E claro, Israel e Judá estão sempre na
encruzilhada entre as superpotências do Egito e da Assíria.

Hank Smith:

46:02

Sim, não dance com o diabo, certo?

John Bytheway:

46:03

Aquele vale de Jezreel foi nomeado por causa da criança de
Oséias?

Dr. Aaron Schade:

46:08

Já existia antes disso, portanto, não é uma causa e efeito. Está
se baseando em uma concepção, porque essencialmente, o Vale
de Jezreel era uma das sedes do reino israelita sob a Dinastia
Omri.

Hank Smith:

46:21

Aaron, há algum outro versículo em Oséias que você queria
acertar antes de nos mudarmos para Joel?

Dr. Aaron Schade:

46:25

Há um que eu realmente amo em Oséias capítulo oito, versículo
14. Ele apenas amarra tudo isso de volta, e volta a este tema:
"Porque Israel esqueceu seu Criador, e constrói templos; e Judá
multiplicou cidades cercadas; mas eu enviarei um fogo em suas
cidades, e devorarei os seus lugares". E mais uma vez, vemos
todos esses lugares que são projetados para serem santos, algo
que é projetado para permitir aos indivíduos ir e entrar em
convênios com Deus, e ainda assim, vemos que esses vão ser
arrancados ao chão, queimados até o chão.

47:00

Elder Holland teve uma declaração realmente interessante. Ele
estava citando George Albert Smith e disse: "Podemos construir
templos, cúpulas eretas, magníficos pináculos e grandes torres
em honra de nossa religião, mas se não conseguirmos viver os
princípios dessa religião e reconhecer Deus em todos os nossos
pensamentos, devemos ficar aquém das bênçãos, que seu
exercício prático asseguraria".

47:23

Portanto, há apenas algo sobre isto. É mais importante apenas
passar pelas portas da capela ou pelas portas do templo, que
tem que haver algo onde isto se torne algo arraigado em nosso
coração. Mais uma vez, vemos que em todo Deuteronômio, que
temos que ter um coração puro, que temos que ter um coração
que se volte para Deus. E, é claro, todas as narrativas de Elias
são elaboradas em torno desse conceito de voltar nosso
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coração para Deus. O Livro de Oséias está tentando fazer com
que levemos a sério o conceito do que significa entrar nesses
convênios com Deus e nunca perder de vista essa fidelidade a
esse convênio.
Hank Smith:

47:58

Então eles estão fazendo o comportamento exterior, mas ainda
não chegou ao coração deles.

Dr. Aaron Schade:

48:02

E novamente, o que é realmente legal é que no judaísmo
moderno, às vezes, quando eles estão doando os filactérios que
estão cheios de passagens das escrituras para nos lembrar de
manter nossos corações perto de Deus, algumas das passagens
que eles citam são do capítulo dois de Oséias. Portanto, mais
uma vez, é que Oséias tem um efeito muito profundo em
lembrar o que é que Deus fez por nós.

Hank Smith:

48:22

Parece-me, ao lermos Hosea, que a mensagem do Senhor não
mudou tanto assim. Tendo acabado de ouvir a Conferência, ouvi
muitas das mesmas mensagens de volta a Deus, Ele é sua fonte
de paz, Ele é sua fonte de alegria. Pare de ir a outros lugares.
Pare de procurar outras fontes de paz e alegria. Você não vai
encontrá-las. Volte para Deus. E se você não o fizer, há
conseqüências para essas ações que você tem que enfrentar.

John Bytheway:

48:53

E voltar a essas identidades piedosas. Aquele jovem adulto
solteiro que o Presidente Nelson deu tão bem, onde ele
enfatizou: "Sou um filho de Deus, sou um filho do pacto, sou um
discípulo de Cristo". Aquelas identidades que envolvem Deus
em vez de identidades terrenas, mundanas e temporárias.

Hank Smith:

49:11

Eu nunca tinha visto esse versículo no versículo 11, "Eu ensinei
Efraim a andar". Essa é uma idéia tocante de: "Eu estava te
segurando quando você estava apenas começando, e agora
você se virou contra mim".

John Bytheway:

49:21

Tomando-os pelos braços. É isso que isso significa? É uma
tradução mais simples: "Eu te ensinei a andar"? No verso três,
tomá-los pelos braços.

Dr. Aaron Schade:

49:31

O verbo halak, significa ir, mas também pode significar ir a pé.

Hank Smith:

49:35

Isso é simplesmente uau. Acho que Hosea é para ser sentido.
Agora que estou lendo, eu digo: "Cara, este livro é para ser
sentido". Você deve sentir por Jeová aqui, dizendo: "Eu não
quero fazer isso com ele".
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Dr. Aaron Schade:

49:48

Eu acho que você está certo. Voltando a isso, "eu a semearei
para mim". Então tudo o que está acontecendo aqui é com a
intenção de que: "Terei misericórdia dela que não obteve
misericórdia; e lhes direi, que não eram meu povo: Tu és meu
povo; e eles dirão: Tu és meu Deus".

50:04

Veremos essa linguagem novamente quando você chegar a
Ezequiel 37. E, curiosamente, é dentro do contexto de um
templo que Ezequiel está descrevendo. Portanto, volta-se a este
tema de aliança e de fazer com Deus aqueles que estão nos
espaços sagrados.

50:19

Jeremias 31 a 34, falamos um pouco sobre este conceito de
mudança do coração. Bem, Jeremias 31 fala sobre receber um
novo coração e fazer um novo pacto com Deus. E,
curiosamente, esta é uma passagem que, segundo Oliver
Cowdery, Moroni, em algum momento, discutiu com o profeta
Joseph Smith, como algo que estava prestes a surgir, algo que
estava prestes a ser feito. Assim, em algum momento dessas
conversas com Moroni, Jeremias 31 e este receber um novo
coração era algo que ainda estava por vir para a igreja
restaurada e os convênios que eles iriam fazer ao receber este
novo coração. Portanto, novamente, esta frase: "Eles serão meu
povo, e eu serei seu Deus", geralmente ocorre em contexto de
convênio, às vezes em relação aos templos.

Hank Smith:

51:05

Bonito.

John Bytheway:

51:09

Por favor, junte-se a nós para a segunda parte deste podcast.
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John Bytheway:

00:00:03

Bem-vindo à parte dois do podcast desta semana.

00:00:07

Hank, você mencionou que o livro de Hosea é uma espécie de
livro a ser sentido. E eu estava olhando para a primeira parte do
manual Venha Me Seguir que diz: "A aliança de Israel com o
Senhor foi feita para ser tão profunda e significativa que o
Senhor a comparou a um casamento". O pacto, como um
casamento, incluía compromisso eterno, experiências
compartilhadas, construção de uma vida em conjunto, lealdade
exclusiva e, acima de tudo, amor de todo o coração. Este tipo de
devoção veio com grandes expectativas e trágicas
conseqüências para a infidelidade. Através do profeta Oséias,
Deus descreve algumas das conseqüências que os israelitas
enfrentaram para quebrar seu pacto". Há sentimentos fortes e
maravilhosos e alguns sentimentos realmente trágicos também
lá. E Aaron mencionou que Jeremias 31 foi citado para Joseph
Smith, e acho que uma das primeiras coisas em que pensei
quando íamos olhar o livro de Joel foi que Moroni também falou
de Joel para Joseph Smith. E é para isso que vamos olhar agora,
é o livro de Joel. Vejamos, o livro inteiro de Joel.

Hank Smith:

00:01:13

A coisa toda, quero dizer, é um todo...

John Bytheway:

00:01:17

Qual é o conjunto de quantos capítulos?

Hank Smith:

00:01:19

Todos os três capítulos de Joel. Muito bem. Então Aaron, como
você quer abordar Joel da mesma forma que fizemos com
Oséias? Apenas nos dê um pouco de conhecimento e depois
talvez salte para aqueles versos onde você nos mostra como
isso é incrível?

Dr. Aaron Schade:

00:01:33

Claro, você pode apostar.

Hank Smith:

00:01:34

Qual é o histórico? O que eu preciso saber ao entrar no Joel?

Dr. Aaron Schade:

00:01:36

Acabamos de terminar Hosea, então agora é hora de deixar a
parte fácil e ir para a parte difícil.
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00:01:42

O livro tem realmente uma sensação apocalíptica. Penso que
uma parte importante dele é também olhar para ele e perceber
que isto pode não estar estagnado em um lugar em particular,
em um tempo particular, e que parece representar um
composto de vários períodos de tempo diferentes que nos
levam até um. Todas estas diferentes fases de altos e baixos,
destruições, vitórias, perdas que eventualmente culminam com
a vinda do Redentor que porá um fim a todas as guerras e
contendas. E assim, para Joel, é difícil tentar apontar um ponto
histórico no tempo, porque simplesmente não sabemos muito
sobre ele como pessoa. E no entanto, o primeiro par de versos
diz apenas: "Aqui vós, anciãos, dai ouvidos a todos vós,
habitantes da terra". Se isso estivesse em seus dias ou até
mesmo nos dias de seus pais, falem disso a seus filhos, e deixem
seus filhos contar a seus filhos e aos filhos deles, a outra
geração".

00:02:46

E assim você fica com a impressão de que se trata de uma série
de eventos que vão acontecer por um longo período de tempo.
Portanto, há muitas referências diferentes no livro. A maioria
das referências a Judá superam as de Israel, mas há uma
referência a Israel e algumas têm usado isso para indicar que
talvez isso seja depois de 722, quando o reino de Israel já está
destruído. Portanto, mais uma vez, é difícil identificar muito do
foco é o reino de Judá. Mas, em última análise, é assim que o
livro começa com o versículo quatro, esta comparação com a
minhoca palmeira. E assim, a aproximação do livro nos convida
a dar uma olhada na história dos tempos antigos para os
tempos futuros que eventualmente nos levará a um paradigma
de alguém que virá no poder e redimirá e finalmente tomará
conta de tudo o que tem parecido tão caótico ao longo da
história do mundo.

Hank Smith:

00:03:49

Você usou o termo apocalíptico. Para nossos ouvintes que não
sabem exatamente o que isso é, você pode explicar isso a eles?

Dr. Aaron Schade:

00:03:55

Portanto, é só mais uma vez referindo-se aos cenários do dia
porque muitas vezes os estudiosos individuais que estão
olhando para o livro de Joel tentarão identificar um lugar e uma
hora específicos para que as coisas aconteçam. E ainda assim,
isto parece nos convidar para uma gama mais ampla do que
apenas um ponto em particular, mas nos leva até um período
de tempo que fala sobre o tipo de cenário de fim de dia. E isso
será introduzido no livro de Joel com a figura do Messias, o
Redentor, que vem no poder e de uma maneira com a qual
ninguém pode realmente competir.
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Hank Smith:

00:04:32

Certo, isso parece intenso. Vamos continuar. O que é uma
minhoca palmeira?

Dr. Aaron Schade:

00:04:37

Essa é a questão. No início destes versos eles usaram o termo
gazam, que significa grande gafanhoto, arbe, gafanhoto jovem,
yelich, outros gafanhotos, hasil. Basicamente, nós não sabemos
exatamente o que o autor está tentando nos dizer. É claro que
ele está usando palavras para gafanhoto em acadiano, que é
uma linguagem semética oriental da Mesopotâmia. Há mais de
20 palavras diferentes para o gafanhoto. E por isso é claro que
às vezes vemos isso como a evolução de uma borboleta
passando por fases diferentes, uma levando à outra. E é difícil
dizer o que o autor está tentando fazer aqui. Então basicamente
está claro que se este é um texto de meados do século oitavo
ou mais tarde, então em qualquer lugar do século oitavo,
sabemos que Sargon II está deixando inscrições que falam
destes hinos de oração, de alívio das invasões de gafanhotos.
Tão antigamente nós sabemos que eles estão acontecendo.

00:05:34

Sabemos que tem havido alguns exemplos modernos deste
acontecimento, apenas destes gafanhotos que entram e
devoram tudo. Então, novamente, ao nos aproximarmos disso,
olhamos para ele e dizemos: "Certo, uma invasão de gafanhotos
é algo com que as pessoas estão familiarizadas e eles
simplesmente são notórios por despojarem tudo e todos os
recursos e apenas causam estragos". E no entanto, parte do que
isto também parece estar dizendo e como isto às vezes é
abordado é que estes gafanhotos também representam
diferentes superpoderes que vão passar e apenas limpar a
região. E assim Joel capítulo um versículo quatro é apresentado
pelo menos no hebraico como uma forma que diz o que resta
de A, depois de B, o que resta de B, C comeu. O que sobrou de
C, D comeu. Portanto, com isso quero dizer estes diferentes
gafanhotos que estão sendo apresentados aqui.

Hank Smith:

00:06:29

Sim.

Dr. Aaron Schade:

00:06:29

E assim algumas pessoas vêem isto como os assírios ou os
babilônios seguidos pelos persas, período greco romano. E
assim, novamente, apenas diferentes autores e pessoas que
abordaram o assunto olharam apenas para estes tipos de forças
destrutivas que poderiam ter representado uma variedade de
reinos antigos diferentes que causaram estragos nesta região,
levando-nos até um ponto em que algumas pessoas aplicam isto
ao cenário do tipo Armagedom. Portanto, é um livro que
descreve a guerra de destruição, de desânimo, mas, mais uma
vez, também tenta apresentar uma mensagem de esperança no
futuro, e particularmente em alguns dos dons, manifestações e
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dons espirituais que vão ajudar as pessoas a reconhecer e
permanecer perto de Deus através de todas estas provações.
Hank Smith:

00:07:23

Tenho uma pergunta rápida. Quando você lê o livro de Joel,
você usa KJV? Você gosta mais de KJV nisso ou há outros?

Dr. Aaron Schade:

00:07:30

Sim, há vários recursos. Eu sempre gosto da Bíblia de estudo
judaica. Eles tentam ficar meio literais às traduções onde você
entra em alguns desses livros que são difíceis, mas a KJV, quero
dizer, é isso que usamos. E por isso tento manter-me fiel a isso.
Mas há outros volumes que fazem um bom trabalho de
apresentar as coisas um pouco mais literalmente.

John Bytheway:

00:07:49

A nota de rodapé em nossa adição, nota 4A diz: "Os exércitos
invasores ou conquistadores são comparados a quatro
variedades ou estágios de crescimento de gafanhotos". E então
eu estava lendo na Bíblia Viva e ela diz: "Depois que o
gafanhoto cortador terminar de comer suas colheitas, o
gafanhoto espadarte tomará o que sobrar, depois deles virão os
gafanhotos-tremonha e depois o gafanhoto stripper também".

Hank Smith:

00:08:16

Meu Deus.

John Bytheway:

00:08:17

E isso soa tão completo. E então você lê os próximos versículos
da Bíblia viva: "Acordem e chorem, seus bêbados, todas as uvas
estão arruinadas, todo o seu vinho se foi". Um vasto exército de
gafanhotos cobre a terra. É um exército terrível, demasiado
numeroso para contar com dentes tão afiados como os dos
leões. Eles arruinaram minhas videiras e tiram a casca das
figueiras, deixando troncos e galhos brancos e nus". Portanto, é
uma mensagem feliz.

Dr. Aaron Schade:

00:08:43

Não tenho certeza se Joel está tentando nos dar uma lição de
entomologia. É só que estas são concepções que as pessoas
olham e dizem: "Ah, eu entendo que os gafanhotos podem fazer
isto". E, de repente, agora é como se tivéssemos que nos
preocupar com estes exércitos invasores porque eles vão fazer a
mesma coisa. E temos comparações na Bíblia e no antigo quase
oriental de textos que nos dizem que os exércitos, exércitos
invasores, são comparados aos gafanhotos. E você menciona a
transição ali para depositar os resíduos da videira e despojar as
figueiras. Isto agora está realmente se transformando em um
lamento. Portanto, refiro-me ao versículo oito do capítulo um:
"Lamentar como uma virgem cingida com saco para o marido de
sua juventude". Então, mais uma vez, somos apenas convidados
para um paradigma que diz: "Oh, eu vi isso. Eu posso me
relacionar com isto. Alguém lamentando por alguém que
significasse algo especial para eles".
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00:09:35

E o que é interessante em tudo isso é que este foco de
desapontamento se desloca para o templo. Portanto,
essencialmente o que parece estar acontecendo aqui é que esta
devastação causada por estas invasões significa que não há mais
vinho, farinha ou óleo adequados para as ofertas de cereais e
bebidas duas vezes por dia. Portanto, isto agora começa a afetar
os sacerdotes cujo único trabalho é ajudar a lembrar as pessoas
de seus convênios e engajar-se e renovar essas
responsabilidades do tipo de convênio com Deus em nome do
povo. E agora quando esses exércitos invasores, mais uma vez,
se é disso que se trata realmente, que eles vão despojar todos
esses recursos e agora a adoração no templo vai estar em jogo.

00:10:18

Portanto, parte do que isto está tentando descrever é uma
devastação física que afeta o desenvolvimento espiritual. E,
finalmente, neste ponto é quando começam a dizer:
"Envergonhem-se, ó lavradores; uivem, ó cômodas", este é o
versículo 11, "para o trigo e a cevada, porque a colheita do
campo está perecida". Portanto, nesta fase, isto está afetando o
sustento do sacerdote, porque obviamente eles recebem uma
parte de algumas das ofertas para ajudar a sustentá-los e suas
vidas. Portanto, isto agora está voltado para o templo e isto se
torna um lamento por causa das ofertas que agora vão sofrer
como resultado de serem despojadas geograficamente nesta
região.

Hank Smith:

00:11:01

Se é um exército invasor, então é a Babilônia que toma o
templo.

Dr. Aaron Schade:

00:11:05

Isso mesmo. Portanto, isto tem ramificações maiores para
todos.

Hank Smith:

00:11:08

Aaron, quando isto está chegando, é por isso que Joel os chama
para jejuar?

Dr. Aaron Schade:

00:11:14

E é. Então, neste momento, percebemos que há uma urgência,
que há algo a que precisamos reagir, algo a que precisamos
responder. E é neste ponto, capítulo um 13, "Cingam-se e
lamentem, sacerdotes: uivai, ministros do altar; e vinde deitarvos toda a noite em saco de cilício". Portanto, este gesto
exterior que temos que ter humildade abjeta, que tudo está
prestes a ser perdido. E ele fala da oferta de carne e a oferta de
bebida é retida da casa de vosso Deus. Assim, tudo que eles
oferecem na forma destas libações e líquidos e grãos está
prestes a ser perdido através de tudo isso. E assim a resposta
está no versículo 14, "Santificai-vos depressa e convocai uma
assembléia solene". Portanto, isso significa apenas uma reunião.
Chame todos para dentro. Chame qualquer pessoa que venha. E
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reunam os anciãos e os habitantes da terra na casa do Senhor
vosso Deus, e clamem ao Senhor.
00:12:11

Portanto, nesta etapa, é um chamado para vir ao templo e,
novamente, participar agora de um jejum e de uma reunião que
está especificamente orientada para pedir ajuda ao Senhor.
Porque novamente, todas essas mercadorias que são
necessárias para a adoração no templo que normalmente estão
na Torá descritas como as bênçãos de Deus, agora de repente
estamos sentindo que esta é uma forma de julgamento, que
estas foram retiradas para aquela região. Assim, o livro de Joel
se sente muito pesado no julgamento e que os
comportamentos são importantes, que as ações são
importantes. E assim agora este é um chamado de
esclarecimento de que é hora de voltar para a casa do Senhor e
pedir ajuda unânime. E, em última análise, é isso que está
acontecendo agora no versículo 14.

Hank Smith:

00:12:58

Porque em 15, "Infelizmente para o dia, porque o dia do Senhor
está próximo". Temos que fazer algo e como destruição do
Todo-Poderoso, virá?"

John Bytheway:

00:13:06

Parece que isso vai até o capítulo um. Qual é a transição então
para o capítulo dois? É diferente ou é a mesma chamada, soar a
trombeta em Zion?

Dr. Aaron Schade:

00:13:16

Aqui é onde novamente começamos a sentir o maior alcance de
Joel. O capítulo um 19 diz: "Oh Senhor, a Ti chorarei, porque o
fogo devorou os pastos do deserto e a chama queimou todas as
árvores do campo e a besta do campo também clamou a Ti e os
rios de água secaram". Portanto, temos a sensação de que tudo
está perdido. E, é claro, o fogo e a devoração estão
freqüentemente associados ao poder de Deus, mas agora sob a
forma da destruição que está chegando às mãos de adversários
invasores. E assim, quando agora chegamos ao capítulo dois,
estamos começando a sentir que o dia do Senhor não é
monolítico, ou seja, não é apenas algo que está acontecendo
uma vez, ou antecipando um evento em um tempo futuro, mas
agora estamos falando de julgamentos e uma espécie de
cenários do tipo cataclísmico que estão rodeados de bênçãos ao
mesmo tempo através de tudo isso.

00:14:12

Então vamos ver estas diferentes fases em, sim, tocar a
trombeta em Sião, agora somos introduzidos ao conceito de
Sião e tocar a trombeta, todos vocês estão familiarizados com
os tempos do Novo Testamento e a inscrição que foi encontrada
lá no canto sudoeste de Jerusalém de tocar a trombeta porque
não é apenas um convite para vir ao templo em adoração, tocar
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a trombeta também pode ser um alarme de invasão de
problemas e problemas que estão vindo. E assim Sião está agora
sendo introduzida e é um conceito muito significativo do ponto
de vista teológico no livro de Joel. É mencionado sete vezes, e
por isso pode haver algo naquele número sete que
numericamente está tentando nos dizer que Sião é um lugar de
perfeição, mas é usado como um lugar de refúgio, um lugar de
fuga. Também é usado como um lugar onde Deus habita.
00:15:05

Às vezes é usado como um lugar que define sua presença entre
outros e apenas um lugar de onde ele irá governar. Portanto,
todos estes estão tentando nos dar estas várias descrições de
Sião e um lugar de onde a justiça de Deus eventualmente será
decretada. E assim o dia do Senhor, serve a dois propósitos em
relação a Sião. É negativa para aqueles que se opõem à vontade
de Deus, mas também é positiva para aqueles que se abrigam.
Portanto, ele realmente encerra este conceito do grande e
terrível dia do Senhor.

00:15:38

E eu acho que o livro está tentando nos convidar, como será
esse dia para você individualmente? Ótimo, horrível em algum
lugar no meio? Mas esta trombeta tocando agora no versículo
dois está tentando nos ajudar a entender para o dia do Senhor
que vem, pois está perto. Então, novamente, a questão é: a que
período de tempo se refere isso? Porque nem todos nós
existiremos na época em que o livro está culminando e isso é a
vinda do Senhor. Mas, em algum momento, cada um de nós
encontra nosso criador e a pergunta é: estamos preparados
para isso? E isto parece estar em transição agora para o dia em
que o Senhor vem e está quase chegando.

Hank Smith:

00:16:21

Portanto, são múltiplas realizações. Você poderia usar o livro de
Joel em diferentes cenários e o cenário final é a vinda do
Senhor.

Dr. Aaron Schade:

00:16:30

Sim. Mas isso não significa que está focado apenas nesse evento
singular. Está se concentrando em várias ocasiões diferentes
que devem demonstrar o poder e o julgamento de Deus que
culminam com a sua vinda.

Hank Smith:

00:16:45

Enquanto eu estava lendo, parece quase como um livro do tipo
Apocalipse, onde você deve ir devagar e tipo ler nas entrelinhas
e tentar descobrir do que exatamente ele está falando aqui,
onde talvez um contemporâneo de Joel, isto seria fácil de
entender.

Dr. Aaron Schade:

00:17:01

É interessante que você diga isso porque há esta inscrição de
Deir Alla, que está nos dias modernos da Jordânia do século VIII.
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E você deve ter ouvido falar das histórias de Balaam e das
profecias de Balaam, ou Balaam, e ele está realmente
profetizando lá no século oitavo, então possivelmente
contemporâneo sempre que Joel viveu. Mas tem uma sensação
que tem algumas semelhanças com isto e descreve dias de
escuridão e o céu celestial sendo obscurecido e apenas olhando
para frente para este cenário de pôr um fim a este tipo
cataclísmico de eventos que o mundo enfrentará. Portanto, é
interessante que você faça esse comentário de que um
contemporâneo pode ter entendido isso melhor porque os
contemporâneos podem ter se alinhado com isso com algum do
material de inscrição que temos daquela região que entendeu
algumas dessas características da profecia.
Hank Smith:

00:17:48

Ok. Eu li os versos e percebi que é um tempo sombrio e terrível
como o versículo três: "O fogo devora diante deles e atrás deles
uma chama queima a terra é como o jardim do Éden diante
deles e atrás deles um desolado deserto". Sim, e nada lhes
escapará". Portanto, costumava ser como o jardim e agora vai
ser desolado diante deles. Será que eu acertei?

Dr. Aaron Schade:

00:18:10

Parece bastante sombrio.

Hank Smith:

00:18:11

Sim.

Dr. Aaron Schade:

00:18:13

Sim. E, claro, agora a nossa concepção do Jardim do Éden. Então
pensamos nesta área exuberante e talvez devamos ser levados
de volta às descrições do Gênesis onde tudo estava bem, mas
também isso nos leva a um paradigma de uma queda que
precisa de restauração. Portanto, pode haver alguma coisa que
está sendo deturpada dessa maneira, mas estamos apenas
obtendo este conceito agora que vai haver uma desolação. Mas
a teologia é que eventualmente isso será restaurado neste tipo
de estado Edênico que só tem a ver com luxúria e prosperidade.

Hank Smith:

00:18:50

Chegamos lá no livro de Joel? Chegamos às porções de
restauração?

Dr. Aaron Schade:

00:18:54

Este é o capítulo três 16: "O Senhor bramirá de Sião e
pronunciará sua voz desde Jerusalém e os céus e a terra
tremerão, mas o Senhor será a esperança de seu povo e
fortalecerá a força de seus filhos". E eventualmente vai falar de
Deus que habita em Sião, minha montanha sagrada, e descrever
que não haverá mais estranhos passando e que haverá rios
fluindo através das montanhas e vinho novo e leite fluindo.
Portanto, no final de tudo isso há esperança de que
eventualmente tudo isso será restaurado em um lugar onde se
diz no versículo 20 que Judá habitará para sempre e Jerusalém
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de geração em geração. Portanto, parece haver uma inversão
deste cenário no final dos dias, permanentemente em vez de
temporariamente.
Hank Smith:

00:19:42

E isso é por causa da vinda do Messias?

Dr. Aaron Schade:

00:19:44

Sim, esse é o sentimento messiânico do livro.

John Bytheway:

00:19:47

Vamos olhar para Joel 2:28 porque é tão conhecido entre os
santos dos últimos dias que eu pensaria.

Hank Smith:

00:19:54

Leia isso para nós, John.

John Bytheway:

00:19:55

"E acontecerá depois que derramarei meu espírito sobre toda a
carne". E seus filhos e suas filhas profetizarão. Vossos velhos
sonharão sonhos, vossos jovens terão visões".

Dr. Aaron Schade:

00:20:08

Assim que passamos do capítulo 2, 3 para este fogo que devora
com tudo, é aqui que começamos a entrar no versículo 8, que
nenhum dos dois empurrará o outro e todos caminharão em
seu caminho e, quando caírem sobre a espada, não serão
feridos. E estamos começando a entrar realmente nos
nebulosos. Eu nem sei como começar a compreender. Entendo
o que diz, mas não sei como compreender o que parece ou o
que significa, porque nesta fase começamos a ver agora um
adversário que basicamente não pode ser morto. E assim,
novamente, começamos a estabelecer o poder de Deus, o
poder de suas tropas, porque Senhor dos exércitos, Adonai
Tzva'ot significa literalmente Senhor dos exércitos.

00:20:53

E assim para Joseph Fielding Smith, ele olha para isto e eu acho
que isto está no manual do Antigo Testamento onde diz aqui
que Joel não está pensando em nenhum exército terrestre. O
exército do Senhor não é um exército terreno. E ele diz: "Mas
ele tem um exército terrível e quando esse exército marchar
porá um fim aos outros exércitos, por mais terríveis que eles
sejam". E assim ele diz nestas palavras finais que eu li para
vocês que ele faria esta coisa e levaria este exército terrível para
o deserto, estéril e desolado. Ele está dizendo: "Sabe, não estou
falando dos Estados Unidos ou da Inglaterra em tudo isso". Ele
está dizendo: "Isto é falar de Deus que realmente está
voltando". E assim para Joseph Fielding Smith, ele está
começando a ver isto agora como uma chamada de
esclarecimento, porque vamos enfrentar o julgamento, e é claro
que dentro do livro temos o Vale de Jeosafá e Jeosafá é um
nome que significa que Jeová vai julgar.
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00:21:50

Portanto, é um livro de julgamento e diz que eventualmente
vamos encontrar um Deus todo-poderoso que é misericordioso,
mas que também se transforma, portanto ele também julga. E
não importa o quanto tentemos nos opor a ele, eventualmente
chegará um ponto em que isso não será sequer possível. Então
a história do mundo, está apresentando todos esses diferentes,
acho que períodos de tempo em que as pessoas se opuseram a
Deus, se opuseram ao seu povo e chegará a um ponto em que
ele de fato volta ao poder que vai ser inútil. E assim, com tudo
isso, estamos apenas vendo estes apelos no versículo 12 que
diz: "Portanto, agora também digam ao Senhor, voltem-se
todos vocês mesmo para mim com todo o coração e com jejum
e com choro e luto, assim rasguem seu coração e não suas
vestes e voltem-se para o Senhor, seu Deus, pois ele é
misericordioso e misericordioso".

00:22:44

Assim, no meio de todo este tipo horrível de cenário, ainda
estamos vendo que Deus é gracioso e misericordioso. Então,
novamente, é uma auto-avaliação que diz: "Onde eu estou
nessa equação?" E há uma tradução de Joseph Smith para 14A
que fala: "Arrependei-vos de quem sabe, mas ele voltará e
deixará uma bênção para que possais oferecer a oferta de
carne". Portanto, refere-se agora à possibilidade de restaurar o
que foi perdido no templo, de agora poder voltar e desfrutar
desse convênio. E mais uma vez o soar da trombeta, reunir e
santificar a todos. Mas isto tem que ser sincero. Portanto, o
pranto, o luto, o jejum e a dobra do coração, isto tem que ser
genuíno nestes esforços de voltar para Deus e quando eles são
que Deus é gracioso e misericordioso. Essa é a boa notícia por
trás de tudo isso.

Hank Smith:

00:23:36

Ainda não conversamos, não penso no podcast sobre o
empréstimo de suas peças de vestuário. O que isso significa e
por que ele diria que rasgar seu coração em vez disso?

Dr. Aaron Schade:

00:23:45

Estas são imagens que tentam nos fazer compreender o coração
partido, o espírito contrito, estar em uma posição que apenas
diz: "Eu sou totalmente ensinável". Eu sou totalmente
submissível a Deus". Estou totalmente disposto a ouvi-lo e
permiti-lo". Porque honestamente agora, é claro, o vestuário
tinha uma função prática, mas também poderia ter uma função
de pacto e a mesma com o coração. É a sede de todos os nossos
pensamentos, nossos sentimentos, os desejos que temos. Como
submetemos estes a Deus de uma forma que seja produtiva e
frutífera para nós, ao ponto de poder ter uma mudança genuína
de quem sou, não apenas em uma aparência exterior, mas em
quem realmente me torno. Porque o versículo 18 do capítulo
dois nos leva de volta a este conceito de que eu terei pena de
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seu povo. Assim, algumas pessoas pensam que esta é uma
referência direta a Hosea neste tipo de cenário ruhama de que
Deus vai ter piedade daqueles que rendem seus corações e são
ensináveis e maleáveis e que estão genuinamente tentando
desfrutar deste relacionamento com ele. Está disponível para
eles.
Hank Smith:

00:24:48

Para que eu possa rasgar minhas roupas, isso é para fora, mas
rasgar meu coração que é genuíno, como você disse, tem que
ser genuíno.

Dr. Aaron Schade:

00:24:54

E vemos que no Novo Testamento diz: Cuidado com as
aparências externas e com o culto que é mais externo do que
algo que foi internalizado.

Hank Smith:

00:25:04

Não necessariamente o desafio de simplesmente se comportar,
mas o desafio de se tornar.

Dr. Aaron Schade:

00:25:09

Sim.

John Bytheway:

00:25:10

Eis a canção, I Am a Child of God que originalmente Naomi
Randall escreveu para me ensinar tudo o que eu preciso saber.
E a história que acho que todos nós ouvimos é que o Presidente
Kimball sugeriu que fosse mudada para me ensinar tudo o que
eu devo fazer. E então o Presidente Oaks deu aquela incrível
palestra em outubro de 2000 chamada "O Desafio de se
Tornar", sobre a qual Hank está falando. E eu adoraria que, com
base nessa conversa, mudassem novamente para me ensinar
tudo o que devo ser, porque é disso que parece estar falando
aqui, concentrando-se em tornar-se, não apenas fazer uma lista
de verificação, mas no que estamos nos tornando no processo
de tudo isso?

Dr. Aaron Schade:

00:25:53

Sim. E Joel, ele não está implicando que a bênção significa a
eliminação de obstáculos na dor, mas que a presença de Deus
traz as pessoas através destes eventos e provações, que ele
pode se tornar uma parte muito real desta liminar. No versículo
22, "Não tenha medo. Fique contente". Versículo 23, "Alegraivos, filhos de Sião, no Senhor vosso Deus, porque Ele vos deu a
chuva anterior moderadamente". Portanto, mais uma vez, não
há nada no livro que esteja tentando dizer que seremos
poupados de provações em nossas vidas, que o antigo Israel foi
poupado de provações em suas vidas. Mais uma vez, eles
estavam sempre na encruzilhada entre superpotências que só
queriam seus recursos, que queriam tudo o que estava
disponível ali. E estes livros estão tentando nos fazer entender
que, mais uma vez, manter um pacto não significa uma vida
livre de adversidades, mas que há esperança no futuro.
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Esperança em um ponto onde Jehoshaphat, onde você está
diante de seu criador e o faz com uma consciência limpa que
diz: "Eu fiz tudo o que podia, especialmente através da
adversidade para ficar perto de você".

Hank Smith:

00:26:57

Porque o versículo 25 diz: "E eu vos restituirei os anos que o
gafanhoto comeu". Então, nesse ponto, é olhar para trás na
história e dizer todos esses pontos de sofrimento e todos esses
tempos de restauração. Então, está falando de ciclos de perda e
ganho e restauração e esperança que parte do que eu acho que
o livro está dizendo é que para os zombadores, para os
marcadores, para aqueles que olharam para trás e disseram:
"Onde tem estado o seu Deus através de tudo isso? Basta dizer:
"Eu sei exatamente onde Ele esteve, Ele esteve comigo". Mas
olhe para todas essas coisas ruins que aconteceram. Está tudo
bem. A promessa de uma vida pactuada, nunca prometeu que
elas seriam aliviadas ou removidas completamente, mas o que
prometeu foi uma vida em Deus que me deu paz através de
todo aquele sofrimento e provações. O versículo 27 do capítulo
dois diz: "E sabereis que estou no meio de Israel e que sou o
Senhor vosso Deus e que nenhum outro e meu povo jamais se
envergonhará".

00:27:58

E assim novamente, é uma espécie de olhar para trás e nos
convidar a pensar que todas aquelas vezes que olhamos para as
escrituras e dizemos: "Onde estava Deus na vida do povo
então? Por que Ele deixou isso acontecer?" Isto nunca foi sobre
Deus perder o amor por nenhum de seus filhos. Tratava-se de
ajudá-los e amá-los mais durante aqueles tempos difíceis,
porque havia uma série de perdas e ganhos e, novamente, a
restauração após aqueles tempos difíceis.

00:28:25

E se esse é o primeiro período do templo, o segundo período do
templo, o exílio, mais uma vez, isto é apenas, está listando um
tempo onde eventualmente o que está do outro lado da
próxima tragédia é Deus. E Sião está sendo apresentada agora
como um lugar de refúgio que diz: "Este será o fim de toda essa
dor e sofrimento e a Terra agora reconhecerá seu soberano
governante e que será o Redentor do mundo". E por isso acho
que nos convida a colocar em perspectiva a história do mundo e
perceber que eventualmente Deus assumirá isto e esta é a
esperança de Israel, que tudo o que foi perdido acabará por ser
corrigido.

00:29:07

Eu adoro esta idéia. Vou restaurar para você os anos que você
perdeu. Pensei nisto do Elder Wirthlin. Ele disse: "O Senhor
compensa os fiéis por cada perda. O que é tirado daqueles que
amam o Senhor será acrescentado a eles à sua própria maneira.
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Embora possa não chegar no momento que desejamos, os fiéis
saberão que cada lágrima hoje será eventualmente devolvida
cem vezes com lágrimas de júbilo e gratidão". Isso para mim
parece o versículo 25. Eu lhes restituirei os anos. Como você
disse, Aaron, eu o ajudarei a passar por isso. Não vou tirá-lo,
não vou tirar as dificuldades, mas vou ajudá-lo a passar por elas.
O capítulo dois teve uma pequena mudança de tom de um lado
para o outro.
Dr. Aaron Schade:

00:29:54

Sim. Nesta fase, trata-se agora de tentar descobrir como
devemos agir. Este é o capítulo 2:11. "O Senhor proferirá sua
voz diante de seu exército, pois seu acampamento é muito
grande, pois ele é forte, que executou sua palavra para o dia do
Senhor é grande e muito terrível, e quem pode tolerar isso?". E
é isso que vamos ouvir em Malaquias é como vamos realmente
passar por isso? Como vamos suportar o dia? E Malaquias é
interessante porque essa é uma escritura que está listada em
cada livro das escrituras no canhão da Igreja de Jesus Cristo dos
Santos dos Últimos Dias. Então encontramos Malaquias e
algumas variações dela no Antigo Testamento, no Novo
Testamento, na Doutrina e Convênios, na Pérola de Grande
Valor. Então Moroni foi muito claro em suas conversas com
José, assim como nas conversas do Senhor com José, que a
razão de tudo isso estar acontecendo na Restauração e nesta
renovação do pacto era preparar as pessoas para a vinda do
filho de Deus.

00:30:59

E assim, esta questão agora era vital para pessoas em diferentes
épocas. Como devemos aguentar o dia de sua vinda? E
novamente, sempre que nos encontramos com nosso criador,
estamos preparados para isso? E é aí que temos mais ou menos
estes verdadeiros apelos para voltarmos para Deus e chorar e
lamentar. Não nesta aversão, autodepreciação, mas por um
desejo sincero de nos conectarmos e estarmos conectados via
convênio com aquele que realmente é todo poderoso, todo
amoroso e todo tipo. Porque é tão fácil esquecer através de
nossas provações que Deus está no versículo 16, reunir o povo,
santificar a congregação. Diz: "Que o noivo saia de seu quarto e
a noiva saia de seu armário". Deixem o padre e os ministros
chorar". Todos estes estão apenas tentando nos dar esperança
através da adversidade e perceber que todas estas coisas que às
vezes vemos apenas como arte abstrata, é algo que será uma
realidade que toda pessoa que já viveu neste planeta
eventualmente enfrentará face a face. E esse é o noivo, aquele
que fez de tudo, o criador e que pode desfrutar disso.

00:32:10

E assim todos estes são convites para não temer e o tom disto é
realmente aliviado pelo momento em que chegamos ao
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versículo 28. E era disto que João estava falando, é agora uma
espécie de dotes espirituais que as pessoas vão desfrutar, como
é introduzido pelo versículo 27: "Sabereis que estou no meio de
Israel e que eu sou o Senhor vosso Deus e nenhum outro e meu
povo jamais se envergonhará".
00:32:37

Então é reconhecer a soberania de Deus, o que tem sido algo
que tem sido tão difícil de fazer porque ele nem sempre esteve
fisicamente presente no planeta e é fácil de se retirar e dizer:
"Bem, então isto não é real, que tudo isto parece tão
sensacional". É difícil de acreditar porque se ele existe, por que
ele não existe na minha frente agora mesmo"? Mas tudo isso
está tentando nos convidar a dizer: "Bem, você pode ter esse
relacionamento mesmo que sua presença física não esteja aqui
agora, chegará um momento em que você experimentará sua
presença e tudo que vem com grande ou terrível, que isso será
algo que então se tornará glorioso quando formos confrontados
com isso".

Hank Smith:

00:33:15

Então, estou certo ao dizer o versículo 11, "Quem pode suportar
isso?" E a resposta é 12 até quase o resto do capítulo. Quem
pode suportar isso? Aqueles que rasgam seu coração, não suas
vestes, aqueles que se voltam para o Senhor seu Deus e eu
derramarei meu espírito sobre eles. Eles não precisam ter
medo. Eles podem ficar contentes. Restaurarei os anos se vocês
se voltarem para mim com todo seu coração, com jejum, com
luto, rasguem seu coração e não suas vestes. É esse o tipo de
sensação que devo ter do capítulo dois?

Dr. Aaron Schade:

00:33:44

Parece que essa é a resposta. E novamente, interessante, onde
você faz todas essas coisas? No templo. Então, há algo nisto que
nos está puxando de volta. Então tudo o que vimos que parecia
que o templo estava de alguma forma perdendo o controle e o
controle das ofertas que foram despojadas estão agora
voltando ao jogo dizendo: "Não tenha medo, alegre-se e
rejubile-se porque isto será revertido". E novamente, vemos
que em períodos diferentes ao longo do primeiro período do
templo, do segundo período do templo e em períodos
modernos do templo que esta sempre foi a esperança de tentar
fazer com que as pessoas voltassem a esta mentalidade de
restauração e a este conceito, eu restaurarei o que os
gafanhotos tiraram de vocês durante anos.

Hank Smith:

00:34:27

E é aí que surge então esta grande profecia no versículo 28.

Dr. Aaron Schade:

00:34:30

Isso mesmo.
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Hank Smith:

00:34:31

Que eu derramarei meu espírito sobre toda a carne. Seus filhos
e suas filhas profetizarão. Vossos velhos sonharão sonhos. Teus
jovens terão visões e isso continuará dizendo: "Eu mostrarei
maravilhas no céu e na terra". O sol será transformado em
trevas, a lua em sangue antes do grande e terrível dia do Senhor
virá". Essa é a profecia que ouvimos da história de Joseph
Smith.

Dr. Aaron Schade:

00:34:50

Sim. E essa é uma das conversas que Moroni tem com Joseph
Smith. E é interessante porque esta é uma linguagem
abrangente, esta é uma virada drástica dos acontecimentos da
profecia do Antigo Testamento, porque quem profetiza? Um
profeta.

Hank Smith:

00:35:07

Profetas. Sim.

Dr. Aaron Schade:

00:35:07

Então, de repente, agora estamos em um período de dom
espiritual. E é claro que isto é interessante porque também
vemos isto no livro de Atos, neste período de Pentecostes. Isto
está agora expandindo aqueles que vão receber estes dons
espirituais. São os homens, são as mulheres, são as crianças, são
os meninos, são as meninas, são os homens velhos. É tudo
inclusivo. E assim, isto está quebrando a concepção. Este é o
chamado de Moisés que diz: "Seria que todos fossem profetas
para Deus". Portanto, não está eliminando a necessidade de um
profeta, mas está dando a esperança de que as pessoas de cima
para baixo em tudo, e novamente servas, servas, ninguém está
excluído de poder desfrutar destes dons espirituais. É
interessante porque se você olhar para várias maneiras que isto
foi interpretado nos primeiros dias da restauração na igreja
restaurada em tempos e estações de 15 de fevereiro de 1842,
eles estão falando especificamente sobre Joel capítulo 2:28-32.

00:36:15

Parte disso é que eles estão dizendo que o conhecimento de
Deus cobrirá a terra como as águas cobrem o mar e todos
conhecerão o Senhor desde o menor até o maior. O espírito de
Deus é o espírito do conhecimento e da revelação. E quando tão
comumente difundido entre os santos, ele lhes permitirá
conhecer a Deus da mesma forma. Portanto, um sentido da
forma como a igreja primitiva estava entendendo isto era
novamente o de que este seria um tipo de dom espiritual que as
pessoas poderiam participar. E mais uma vez, eles estavam
citando nos tempos e épocas sobre as pessoas não terão
vergonha. Então, novamente, todos estes sentimentos, os
dedos apontando, o grande e espaçoso edifício que tenta nos
fazer sentir como se tudo isto fosse uma grande farsa, tudo isto
é um grande embuste. Como você poderia saber estas coisas?
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John Bytheway:

00:37:03

E eu acho que o que Joel está dizendo é que todo mundo vai
acabar conhecendo essas coisas e, finalmente, agora, esses
dons espirituais vão fazer parte disso. Portanto, o que também
é interessante é outra forma de que isto está sendo usado na
igreja primitiva e na restauração John Coral em uma Breve
História da Igreja de Cristo dos Santos dos Últimos Dias, em
1839. Eles a estão usando de uma maneira para descrever que
ainda há uma necessidade de profetas em nome do povo.
Então, só porque agora podemos desfrutar pessoalmente
desses dons espirituais, eles também estão dizendo o apóstolo
Pedro ao explicar a profecia de Joel disse: "E acontecerá no
último dia, diz Deus, derramarei meu espírito sobre toda a
carne e vossos filhos e vossas filhas profetizarão e vossos jovens
terão visões e vossos velhos sonharão sonhos". E meus servos e
minhas servas, derramarei e naqueles dias do meu espírito e
eles profetizarão.

00:37:58

Ao invés disso, não havendo profetas depois de Cristo. Pareceume que Deus quis dizer que deveria haver muitos, pois as
afirmações são positivas, que seus filhos e suas filhas
profetizarão e que isso deveria acontecer nos últimos dias.
Agora, se os últimos dias se passaram e se foram, então
desistimos de procurar profetas. Mas se não, então a promessa
é boa para mais profetas. "Por isso, é interessante que eles
vejam isso como tudo incluído e expansivo, mas também que
isso não significa que seja uma liberdade para todos, que ainda
precisa haver um profeta ou profetas no lugar. E, curiosamente,
a conferência geral exibe isso melhor do que tudo. Em última
análise, que há profetas envolvidos em tudo isso que estão
liderando o caminho nesta empreitada como um corpo maior
da igreja. Tem alguns paralelos semelhantes ao que aconteceu
no dia de Pentecostes. Mas novamente, a sensação agora é que
as bênçãos estão disponíveis para os indivíduos, mas isso não
exclui a necessidade de profetas em geral.

00:38:59

Bem dito. Eu marquei a palavra que nunca havia marcado antes
no versículo 28. Quero dizer, deixe-me enfatizar. Derramarei
meu espírito sobre toda a carne. E é isso que você está
enfatizando aqui. E acho que o Presidente Nelson pediu que
todos nós aprendêssemos como o ouvimos, aquela frase que,
desde a primeira visão, todos nós precisamos aprender a ouvi-lo
e a ser guiados, a estar conectados a Deus dessa maneira. Mas
como você disse, ainda há um profeta, há um presidente da
igreja, ainda há chaves para administrar o Reino de Deus na
Terra, mas todos nós podemos aprender a ouvi-lo. Realmente
como aquela palavra, tudo ali dentro. E como você disse,
homens, mulheres, crianças, todos nós.
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Dr. Aaron Schade:

00:39:43

E penso que a esperança de tudo isso é que estamos pensando
em um tempo em que tudo isso aconteça e o versículo 32 diz:
"Acontecerá que quem invocar o nome do Senhor será
entregue". Pois no monte Sião e em Jerusalém será a libertação,
como disse o Senhor. E no remanescente a quem o Senhor
chamar". E é interessante pensar como você estava
descrevendo que João, que isto não tem necessariamente que
incluir apenas membros da igreja de Jesus Cristo dos Santos dos
Últimos Dias. Lembro-me de uma conversa que o Élder Eyring
deu, Elder Eyring como aquele cara, ele está sempre dando
estas idéias que ninguém nunca pensa. Sua liderança profética
tem sido simplesmente fantástica. Ele estava dando uma
palestra e ele está apenas dizendo que estava em uma terra na
América do Sul, acho que é onde, ou na América Central, não
consigo lembrar onde ele estava.

00:40:33

Mas no final ele acabou de dizer que eles estavam trabalhando
com líderes governamentais. A igreja estava tentando ajudar
algumas das necessidades físicas das pessoas daquela região. E
ele apenas disse: "Eu tinha este sentimento esmagador e
poderoso de que Deus nem sempre trabalha através de nações,
mas ele trabalha através de pessoas boas naquelas nações". Ele
apenas disse: "Naquele momento eu apenas senti que o Senhor
foi criado por muitas pessoas boas que estão tentando
abençoar as vidas das pessoas de seus países e, finalmente, que
Ele está abençoando e revelando de maneiras que talvez nem
sempre compreendemos, apenas para beneficiar a humanidade.
Porque às vezes ficamos tão apanhados que a única maneira de
medir o sucesso é através dos números em um determinado
gênero, não reconhecendo que, em última análise, às vezes o
maior sucesso é apenas ser capaz de ajudar alguém através do
desânimo, suprindo as necessidades físicas. O que quer que
seja". Isto é sobre a família de Deus e cada um é importante
para ele. E acho que alguns desses dons devem ser empregados
para abençoar não apenas vidas individuais, mas as pessoas
sobre as quais eles têm administração.

Hank Smith:

00:41:44

Fantástico. Toda carne. Às vezes nós, como santos dos últimos
dias, pensamos que temos um canto em algumas dessas coisas
onde o Senhor diria: "Não, não, não, é muito maior do que
isso". Então Aaron, o capítulo dois termina muito esperançoso.
Esse mesmo sentimento vai para o capítulo três?

Dr. Aaron Schade:

00:42:01

Não, nem por isso.

Hank Smith:

00:42:02

Ou nós trocamos? Ok.
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Dr. Aaron Schade:

00:42:07

Portanto, chegamos ao capítulo três e, basicamente, para ver
naqueles dias. Então, mais uma vez, parece algo futuro, seja o
que for que isso signifique, é nebuloso. E naquele tempo em
que eu trarei novamente o cativeiro de Judá e Jerusalém,
reunirei todas as nações e as levarei para o vale de Jeosafá.
Portanto, nesta fase, estamos encontrando o julgamento. Não
sabemos onde fica o vale de Jeosafá. Jehoshaphat era um rei.
Ele teve algumas batalhas contra moabitas e amonitas e
algumas pessoas pensam que talvez esteja lá, algumas pessoas
pensam que é o Vale do Kidron. O que está dizendo é que vai
chegar um ponto em que o julgamento é uma coisa muito real e
neste ponto do Vale de Jeosafá, eu vou implorar a eles lá pelo
meu povo e pela minha herança Israel, que eles espalharam
entre as nações.

00:42:55

Então, agora estamos ficando com este tipo Apocalíptico maior,
onde há mais coisas em jogo do que às vezes podemos
perceber. E ao mesmo tempo, eu nem sei como começar a
compreender como tudo isso é. Nossa família viveu em
Jerusalém por alguns anos diferentes e eu tentei descobrir o
que todas essas profecias sobre o Monte das Oliveiras e as
montanhas se clivando em dois, como são todas essas coisas. E
isso está muito além da minha compreensão de como isso se
desenrola. Eu acredito nisso. Sei que estas coisas vão acontecer.
Só não as compreendo completamente, porque agora estamos
nos metendo em algo que está além da minha experiência na
vida. Espiritualmente, estou tentando entender a mensagem
quando se trata de alguns destes cenários que são apresentados
no capítulo três, mas minha mente não consegue entender
como tudo isso é, embora eu acredite neles.

Hank Smith:

00:43:54

Como ele vai reunir todas as nações em um único vale e suplicar
por Israel? Estas são algumas das nações que as destruíram?
Porque ele diz que elas, algumas destas nações lançaram sortes
para meu povo. Então, isto vai voltar para a Assíria e Babilônia?

Dr. Aaron Schade:

00:44:09

Sim, o versículo quatro começa a citar alguns deles. Então Tyre
e Zidon, então os fenícios e eles estão começando a listar alguns
dos adversários tradicionais daquela região. O versículo seis fala
sobre os gregos. Assim, as pessoas tentam identificar qual é o
período de tempo então. Porque se estamos falando agora da
Grécia, isto está nos levando para desenvolvimentos
posteriores, pelo menos até esta região. E assim começa agora a
listar alguns desses adversários tradicionais ao longo do tempo.
E o versículo nove nos traz de volta, você tem que proclamar
isto entre os gentios, preparar uma guerra, acordar os homens
poderosos e deixar os homens de guerra se aproximarem e
deixá-los subir, bater suas partes do arado em espadas e seus
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ganchos de poda em lanças. E que os fracos digam: eu sou forte.
Esta é uma inversão de Isaías e Miquéias. E assim você se
pergunta, qual é o propósito retórico de tudo isso?
00:45:02

O que Joel está tentando nos dizer através de tudo isso? E
parece que isto não vai ser pacífico. E tudo o que Isaías e
Miquéias estão tentando fazer é nos dar esperança de que a
guerra chegue ao fim. E agora é como, sabe de uma coisa? Você
diz a todos que eles vão lutar porque Jeosafá. Haverá
julgamento. Então, é mais ou menos isso que está acontecendo
aqui.

Hank Smith:

00:45:25

Uau.

Dr. Aaron Schade:

00:45:25

E estas ações de arado são agora usadas para armas de guerra.
Novamente, assumindo que o leitor esteja familiarizado com as
profecias esperançosas de Isaías e Miquéias, isto se torna agora
uma ferramenta poderosa para dizer: "Sabe de uma coisa? Você
virá para a batalha contra Deus, mas isso será inútil". E eu acho
que isto é mais como às vezes somos apanhados a dizer que
estas são apenas batalhas físicas, mas talvez estas também
estejam tentando enfatizar um componente espiritual de tudo
isto que apenas nos ajuda no versículo 12 diz: "Sejam
despertados".

00:45:57

Portanto, pagãos, que os pagãos, Goim, em hebraico significa
apenas que todas as nações, que todos sejam despertados e
venham ao vale de Jeosafá, pois ali me sentarei para julgar
todos os pagãos, portanto, novamente, todas as nações ao
redor. Acho que este conceito de não ter vergonha é apenas
uma tentativa de apresentar um cenário que apenas diz: "Você
não precisa se envergonhar por nada sobre a forma como a
história é desdobrada ou qualquer momento em que você
pense que Deus esteve ausente de suas vidas ou da vida das
pessoas". E eu acho que tudo isso está tentando dizer que Ele
tem estado presente. E Hosea novamente foi muito poderoso
na tentativa de retratar isso. E isto está dizendo que,
eventualmente, Deus virá e corrigirá todas as coisas que o
mundo colocou erradamente. Apenas este chamado para dizer:
"Vamos ter certeza de que estamos investindo individualmente
nossas vidas em convênios que fazemos e em um paradigma
que apenas diz: 'Eu ainda acredito'". O que quer que o mundo
diga, quaisquer que sejam os ciúmes, quaisquer que sejam as
zombarias, qualquer que seja a falta de crença'". E não é que
todo mundo trate os crentes dessa maneira, mas é apenas se
agarrar.

00:47:04

Está lá. Está lá.

Hank Smith:
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Dr. Aaron Schade:

00:47:06

E estas coisas vão... Eventualmente, tudo será reconciliado de
vez.

Hank Smith:

00:47:11

Eventualmente, tudo será reconciliado de vez. Eu gosto disso.
Veja o versículo 16: "O Senhor bramirá de Sião".

John Bytheway:

00:47:16

Aqui está. Eu sublinhei isso, Hank, porque você falou em rugir
no outro dia.

Hank Smith:

00:47:22

Sim. O Senhor rugirá para fora de Sião. Ele não é um cordeiro
neste cenário.

John Bytheway:

00:47:28

Assim sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus que habita em
Sião. Estou tão intrigado como tenho estado na terra santa que
não tinha notado antes o quanto as escrituras falam não apenas
de um povo, mas de um lugar. Eles falam muito de Jerusalém e
de você ter vivido lá, aposto que você também tem alguma
percepção sobre isso.

Dr. Aaron Schade:

00:47:50

Tudo isso nos leva ao versículo 14 onde diz: "Porque o dia do
Senhor está próximo no vale da decisão". E é claro que
recebemos tudo isso: "O sol e a lua escurecerão e as estrelas
retirarão seu brilho". Começamos a tentar compreender, e às
vezes isso é descrito como eclipses, eclipses lunares e eclipses
solares. E tentamos encontrar um mecanismo para explicar isso,
como isso funciona e como isso é possível. Nas sociedades
antigas, eles estavam interessados na astronomia. Mas quando
eles olhavam para eles basicamente na literatura
mesopotâmica, os eclipses eram um mau presságio. E eles eram
muitas vezes um sinal de julgamento. Pareciam mais do tipo:
"Oh, o que está por vir? O que está prestes a acontecer aqui?".
E eles vêem isso como um mau presságio, pelo menos na
literatura da Mesopotâmia. Então, quando tudo isso está
acontecendo, está tentando dizer que o julgamento está no
horizonte, e este tipo celestial de eventos está agora levando ao
que John estava falando.

00:48:51

O Senhor também rugirá para fora de Sião. Portanto, tudo isso
que capta nossa atenção no céu será agora percebido como o
Senhor rugindo para fora de Sião. Vemos isso em Joseph Smith
Matthew e, vindo em glória, ninguém vai sentir falta disso. Isto
não vai ser algo. E Mateus fala sobre isso. Você pode ir olhar
nos recantos e nos recantos, mas quando isto acontecer, todos
vão ver isto e ninguém vai sentir falta disto. E assim este rugido
de Sião e esta voz fora de Jerusalém, mas o Senhor será a
esperança de seu povo. E eu acho que é realmente isso que a
mensagem através de tudo isso, não é ficar atolado com todos
esses sinais dos tempos, as coisas que podem ser tão
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desconcertantes ao ponto de nos pesar até a inação, mas
apenas dizer: "Certo, entendi". Mas aqui está minha esperança
e esta é minha esperança.

Hank Smith:

00:49:50

E esta é a força dos filhos de Israel. Portanto, sempre falamos
dos filhos de Israel, e não se trata de uma entidade política, não
se trata da política moderna. Trata-se de relações de pacto que
estão disponíveis para qualquer pessoa e para todos que virão e
desfrutarão delas. E porque finalmente o versículo 17 está
agora dizendo: "Eu sou o Senhor teu Deus, habitando em Sião,
minha montanha sagrada". Então, João, aí está seu comentário
sobre santidade. Então kadosh, ele representa algo do santuário
interior do templo ou uma descrição do templo, mas também
descreve códigos de santidade sobre pessoas que estão se
preparando para ir para esses espaços sagrados. Portanto,
trata-se de desenvolvimento, trata-se de bem-estar pessoal.
Mas a promessa no versículo 17 é que, "Eventualmente minha
montanha será santa e habitarei lá com Sião". E não haverá
mais estranhos vindo por aqui".

00:50:42

O conceito de estranho, todos estes exércitos, isto acabou e
Deus vai pôr um fim a isto de uma vez por todas. É isso que está
levando ao fim do livro. "E acontecerá naquele dia". Por isso,
continuamos a ouvir este tempo futuro. "Naquele dia, as
montanhas destilarão um novo vinho e as colinas fluirão com
leite e os rios de Judá fluirão com água". Então, mais uma vez,
estamos vendo isso. E tudo isso, as fontes sairão da casa do
Senhor. Portanto, estas são realmente interessantes porque são
iconograficamente retratadas em cenas de templos antigos
onde se pode ver templos e pode-se ver divindades nos deuses
e a água e os rios correm dos deuses e dos templos porque
simboliza a vida, simboliza a capacidade de sobrevivência.

00:51:28

A capacidade de viver. A fertilidade. E tudo isso agora é que nós
apenas vemos a casa do Senhor como um lugar agora de
sobrevivência, de sustento, de doação, de águas vivas. E tudo
isso é a esperança. E, mais uma vez, não tenho certeza de que
devemos nos concentrar apenas em um lugar em particular, em
um momento em particular. E estes poderiam ser
paradigmáticos apenas destas fontes de vida que fluirão de
Deus quando Ele vier novamente. E que Judá habitará para
sempre e Jerusalém de geração em geração. E essa é uma
espécie de esperança do livro entre todas essas cenas e a
história do mundo que tem sido tão trágica. Tudo é finalmente
colocado em ordem no final.

00:52:11

Então o julgamento está chegando, mas você não precisa ter
medo se estiver do lado do Senhor das coisas.
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Dr. Aaron Schade:

00:52:18

Soa como... Não cantamos uma canção sobre isso?

Hank Smith:

00:52:20

Sim. Aaron, isto tem sido muito bom. Vejo que tanto Hosea
como Joel têm estes elementos de esperança. Quando
começamos nossa entrevista, era a esperança contra o pano de
fundo do desespero. Então você acha que ambos os livros se
encaixam nessa descrição?

Dr. Aaron Schade:

00:52:39

Eu faço. Joseph Fielding Smith disse: "Encontramos em Joel,
Zephaniah, Zachariah, todos eles estão proclamando que neste
último dia, o dia em que o sol escurecerá e a lua se
transformará em sangue e as estrelas cairão do céu, que as
nações da terra se reunirão contra Jerusalém". E mais uma vez,
o que quer que isso pareça, não tenho certeza de como tudo
isso parece, mas ele diz "Todos eles falam disso". E quando esse
momento chegar, o Senhor sairá de seu esconderijo". E mais
uma vez, acho que essa é a esperança de tudo isso. E penso que
estes livros estão tentando nos ajudar a entender que não
desistimos de todos os cenários de nossas vidas que podem nos
levar por caminhos de dúvida, que podem nos levar a pensar se
Deus está ou não preocupado, se Ele se importa, se Ele está em
condições de ajudar.

00:53:27

Penso que ambos os livros, particularmente Joel, de forma
muito surpreendente, está tentando dizer: "Não há ninguém
que possa confrontar o Senhor e se tornar vitorioso se
estiverem tentando lutar contra Ele". Penso que ao apresentar
este dia não só de julgamento, mas da grandeza de vir, daquele
que te ama, daquele que se preocupa contigo, daquele que
nunca, jamais te abandonou, mesmo que o tenhas abandonado
temporariamente. Esta é, creio eu, a grande esperança de tudo
isso.

00:53:56

E acho que encapsula algo que Spencer W. Kimball disse e que
é: "Vamos ouvir aqueles que sustentamos como profetas e
videntes como se nossa vida eterna dependesse disso, porque
depende disso". Penso que isso é algo que o livro continua a nos
encorajar a fazer, é continuar confiando naqueles que viram
profecias, aqueles que recebem revelações, sabendo que cada
um de nós pode receber essa inspiração pessoal em nossa
própria vida, mas não para desistir da confiança e esperança do
profeta e dos videntes e dos reveladores que estão tentando
nos levar para baixo, e é exatamente isso que Oséias e Joel
estão fazendo em seus dias, está tentando levar as pessoas de
volta a Deus.

00:54:36

Aaron, este tem sido um dia fantástico. Quero dizer, eu levei
diferentes marcadores ao longo de todo o dia. Eu tenho

Hank Smith:

Hosea; Joel Parte 2 followHIM Podcast Página 22

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

amarelo, azul e vermelho. Porque eu estava marcando, aqui
está o julgamento, aqui está a esperança, aqui está a chamada à
ação. Aqui está o que você faz. Sinto-me como se entendesse
Hosea e Joel de maneiras, bem obviamente de maneiras que
nunca entendi antes, porque não os entendi antes. Portanto,
Aaron, acho que nossos ouvintes estariam interessados em sua
jornada como um santo crente dos últimos dias e como um
estudioso da Bíblia. Como isso aconteceu e como foi essa
jornada para você?
Dr. Aaron Schade:

00:55:10

Acho que onde comecei a perceber algo realmente diferente
em minha vida foi que eu era missionário na Polônia. Eu vivia no
antigo Gueto de Varsóvia. Eu via coisas que evocavam em mim
perguntas que simplesmente não sabia a resposta sobre o
judaísmo, sobre o Antigo Testamento, sobre o que as pessoas
que eu estava aprendendo a amar naquele país, o que eles
tinham vivido e as várias perseguições que eles tinham passado.
Então eu apenas determinei que quando chegasse em casa,
começaria a ter aulas de Velho Testamento, começaria a ter
aulas de hebraico, aprenderia sobre o judaísmo, sobre o
islamismo, e isso começou a fazer bola de neve só porque eu
queria saber mais porque eu sentia que não tinha respostas
suficientes para me satisfazer. Eu acreditava no evangelho, eu
acreditava na igreja, mas havia apenas algo que dizia: "Como eu
o entendo melhor? Como eu o entendo mais?".

00:56:06

Apenas uma coisa levou a outra. Acabei de perceber que adoro
estudar idiomas. Adorei estudar a história religiosa de
diferentes povos e de diferentes grupos de pessoas. E assim
comecei a aprender um pouco de árabe. Comecei a aprender
sobre o islamismo. Mesmo até hoje, trabalho na Jordânia na
maioria dos verões e amo os jordanianos. Eu amo o Islã. É que
eu adoro vê-los rezar. Nossos trabalhadores às vezes param no
meio do dia e apenas começam a rezar lá em nosso site. E há
apenas algo que evocava um sentimento de que há tantas
pessoas boas que amam a Deus e exatamente o que Deus fez
por eles em suas vidas. E, claro, todas as boas pessoas ao redor
do mundo que estão apenas vivendo vidas e fazendo coisas que
fazem uma diferença tão grande para tantas pessoas, quer elas
acreditem ou não em Deus.

00:56:50

Mas havia algo que me levou a dizer: "Quero saber mais". E
assim comecei a ter todas essas aulas na escola, acabei tendo
um monte de aulas de estudos do antigo Oriente Próximo e
tentei apenas dizer: "Sabe de uma coisa? Vamos continuar
avançando em tudo isso". Fui à escola e estudei Egiptotologia,
estudei a Bíblia hebraica, alguma arqueologia e, no final das
contas, ela continuou me levando adiante. E, é claro, à medida
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que você vai e estuda todas essas coisas, é muito fácil ficar
preso às coisas que não sabemos, porque há muitas coisas que
não sabemos. E um dos meus títulos favoritos de um livro é
Working with No Data (Trabalhando sem dados). E ele apenas
descreve a minha vida. Em uma escavação, você está escavando
algo que ninguém viu em 2.800 anos e tentando interpretá-lo.
00:57:36

Você está tentando reconstruir idiomas mortos que não
preservam o que todas as nuances desse idioma eram. É
sempre tentando encontrar respostas onde não há nenhuma. E
algo que sempre me impulsionou em meus estudos de pósgraduação foi que sempre havia uma fonte para a qual eu podia
voltar, um lugar onde eu pudesse obter as respostas que eram
mais importantes para mim. Não importava o quanto eu amava
meus estudos, e eu amava, a maior parte dos meus dias
começava com, eu simplesmente não tinha horas suficientes no
dia para realizar tudo o que eu precisava. Apenas me ajude a
aprender o que posso de uma maneira que seja significativa e
me permita realizar o máximo que puder para fazer algo de
bom hoje. Essa foi uma espécie de minha jornada de fé, pois
nunca me senti realmente tentado a descrer entre qualquer
coisa que me tenha sido apresentada que diga: "Oh, isto é uma
contradição na Bíblia". Sempre existiu uma âncora em minha
vida.

00:58:31

Eu apenas tentei fazer o melhor que pude. Eu não sabia na
época, mas deixar Deus prevalecer era algo que eu estava
tentando fazer sem mesmo saber. Esse conceito agora que diz
apenas: "Nunca desista disso, não desista disso". Porque
sempre vamos ser apresentados com idéias que parecem
contraditórias. Seremos sempre apresentados com idéias que
parecem ser um nó teológico que não podemos simplesmente
desatar, mas, em última análise, confio em um Deus onisciente
e onisciente que sabe as respostas para todas essas coisas. E
não vou deixar que o que eu não conheço trunfe com o que eu
conheço sobre ele e sobre seu amor e sobre sua compaixão.

00:59:06

Assim, para mim, essa sempre foi a âncora em minha vida, que
através de meus estudos, eles apenas acentuaram. E, de fato,
isso me deu um pouco de humildade. A maioria das pessoas não
me descreveria como humilde, mas pelo menos minha
humildade na minha aproximação com Deus, eu percebo que
Ele sabe muito mais do que eu. E isso é algo que tem
aumentado minha apreciação e meu amor por Deus. E isso tem
sido algo que eu sempre tentei fazer meu princípio orientador
na vida, é perceber que embora eu não tenha as respostas, eu
sei que Ele as tem. E essas virão a tempo, sempre que ele optar
por revelá-las.
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Hank Smith:

00:59:37

John Bytheway, como tivemos esta oportunidade de sentar aos
pés destes estudiosos?

John Bytheway:

00:59:43

Sim. Sua jornada e seu testemunho de quanta bondade existe
no mundo. Eu conheço Hank, você viu isso na Terra Santa e a
bondade das pessoas, dos muçulmanos. É incrível. Só lhe
agradeço por compartilhar tudo isso conosco hoje e essa
perspectiva.

Dr. Aaron Schade:

01:00:01

O prazer tem sido meu. Obrigado por me receber.

Hank Smith:

01:00:03

Tem sido lindo. Queremos agradecer ao Dr. Aaron Schade por
estar conosco. Queremos agradecer a todos vocês por nos
ouvirem. Também queremos agradecer aos nossos produtores
executivos, Steve e Shannon Sorensen e nossos patrocinadores,
David e Verla Sorensen. Esperamos que todos vocês se juntem a
nós na próxima semana, pois estaremos de volta com mais um
episódio de followHIM.

01:00:24

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, meus amigos. Bem-vindos a outros Favoritos FollowHIM,
onde pegamos uma única pergunta de cada semana de aula e a
respondemos. John, a lição desta semana é Hosea e Joel. E eu
vou tirar a pergunta diretamente do manual. Ela cita Joel 2:28
sobre o Senhor derramando seu espírito sobre toda a carne.

00:28

E então eles fazem esta pergunta, o que você acha que significa
que o Senhor derramaria seu espírito sobre toda a carne? Então
John, como você responderia a essa pergunta? O que você acha
que isso significa?

John Bytheway:

00:39

Bem, depois do que você acabou de ler, diz: "Seus filhos e suas
filhas profetizarão". Seus velhos sonharão sonhos. Vossos
jovens terão visões". E Hank, nós dois temos muita sorte de
poder sair com jovens adultos. E mesmo nos 20 e poucos anos
em que leciono, eles são incríveis. E muitas das irmãs ou
missionárias de retorno que agora vêm às aulas, sua filha
profetizará. Eu estava pensando quando vi esse versículo,
lembre-se como Néfi diz: "Oh, Isaías foi difícil para meu povo
entender, mas não são difíceis se você tiver o espírito de
profecia". E felizmente temos, no livro do Apocalipse diz: "O
testemunho de Jesus é o espírito de profecia". E assim, se você
tem um testemunho de Cristo, você é um profeta ou um
profético. Pequena letra P. E onde você conseguiu esse
testemunho? Você o recebeu porque o Senhor derramou seu
espírito e lhe disse isso. E eu acho que Ele está disposto a fazer
mais. O Presidente Nelson nos pediu para aprender a ouvi-lo,
acho eu, porque ele sabe que o Senhor quer nos dar mais, se
formos pedir.

Hank Smith:

01:46

Sim. John, eu tenho ficado super impressionado com meus
alunos ao longo dos anos. A maneira como eles seguem as
sugestões, algumas das idéias que dão quando estudamos as
escrituras juntos. Vou parar e dizer: "Tenho que anotar isso.
Essa é uma percepção tão impressionante". E não creio que eles
saibam sobre si mesmos que fazem parte desta promessa. Que
você escuta agora mesmo, você escuta John e eu conversamos,
você, você aí, você a pessoa. Você é como, "eu?" Sim, você.
Você é parte desta efusão do espírito. Tem sido em você. Você é
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um desses filhos ou filhas que está profetizando e sonhando
sonhos e tendo visões e isso é impressionante. Você é
impressionante espiritualmente falando. Você tem dons que
talvez você não perceba.
John Bytheway:

02:33

Lembro-me do Presidente Hinckley dizer que quando ele era
jovem, ele disse: "Poucos de nós faziam muito estudo das
escrituras". Você se lembra dessa citação? Mas então ele disse:
"Está surgindo uma nova geração que está familiarizada com a
palavra do Senhor". E Hank, eu olho para mim como um jovem
adulto e depois olho para meus alunos e penso que eles estão à
frente de onde eu estava. Talvez porque nosso currículo tenha
mudado no seminário e em tudo mais, eles sejam tão
fantásticos. E é suposto ser o contrário. Mas acho que estou
tomando notas deles e é apenas uma evidência que realmente
está acontecendo, que Joel menciona ali mesmo.

Hank Smith:

03:08

Absolutamente. Nós queríamos que você se afastasse deste
seguimentoHIM Favoritos ao menos pensando que eu sou parte
disto, eu sou parte de algo grande, eu conheço minhas
escrituras. Servi uma missão, ou ensinei, espalhei o evangelho
do meu próprio jeito. E para saber que você é parte de algo
grande, você é uma grande parte de algo grande. Você
simplesmente não faz parte de algo grande. Você é uma grande
parte disto. E que você é tão importante para o Senhor e seu
plano e seu trabalho.

John Bytheway:

03:35

Sim. Hank, estivemos na prisão de Liberty neste último verão,
não como reclusos, mas como visitantes. E lembre-se de olhar
para aquelas irmãs missionárias e eu estávamos indo embora e
eu apenas voltei para trás e disse: "Você entende mesmo como
você é único para estar aqui fazendo isso? Você entende como
é incrível para um jovem adulto tirar alguns anos de sua vida e
fazer o que você está fazendo"? Bem, às vezes, como você
disse, eles mesmos podem nem perceber isso. Mas pense nisso.
Pense na singularidade de dizer: "Eu vou numa missão e vou
ensinar as pessoas sobre Deus e estar disposto a fazer isso e
sorrir sobre isso". Isso é tão único. E se eles sentem isso, o
Senhor derramou seu espírito sobre eles, eu acho.

Hank Smith:

04:21

Sim, estou tão impressionado. Uma de minhas boas amigas que
acabo de ver crescer, chama-se Holland Bowler. Ela vai abrir seu
chamado de missão, John, hoje à noite. E ainda outro exemplo
de nossos filhos e filhas profetizando e fazendo parte deste
espírito, sendo derramado sobre toda a carne. Portanto, para a
Irmã Bowler e para tantos como ela, saibam que nós, na
verdade, a amamos, e estamos animados para ver o que o
Senhor tem reservado para vocês.
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04:49

Esperamos que você se junte a nós em nosso podcast completo.
É chamado followHIM. Você pode obtê-lo onde quer que você
receba seus podcasts. E então volte na próxima semana e juntese a nós aqui para outros FollowHIM Favoritos.
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