
"Ele Deleita-se em Misericórdia" 

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-feiras e sábados.

Descrições do Episódio Podcast: 

Parte 1:   

Os pactos são mais do que promessas de duas vias? Dr. Joshua Sears explora Jonas 
e como o Senhor usa as relações de pacto para salvar e servir seus filhos. 

Parte 2: 

O Dr. Sears continua a explorar o Livro de Amós e a importância dos profetas 
menores, o conceito de hesed, e a importância do Pacto Eterno. 
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Códigos de tempo: 
 
Parte 1  

● 00:00 Parte 1-Dr. Joshua Sears 
● 01:16 Introdução do Dr. Joshua Sears 
● 02:52 Profetas menores 
● 04:14 O "Pacto Eterno" do Presidente Nelson 
● 06:45 Duas histórias sobre como Deus está tentando salvar seus filhos 
● 11:45 Os convênios criam relacionamentos 
● 12:56 Hesed e convênios 
● 19:43 Deus se espalhará para salvar e o que hesitou envolve 
● 24:29 A importância do Êxodo 34:6-7 
● 27:08 Jesus Cristo no Plano de Salvação 
● 30:47 A metáfora da Noiva e do Esposo 
● 33:42 O que torna o Livro de Jonas único 
● 37:31 Jonas em 2 Reis 
● 40:10 Jonas é histórico? 
● 41:23 Jonas não vai para Nínive 
● 43:25 Jonas foge para Joppa e embarca em um navio 
● 47:43 Um grande peixe engoliu Jonas 
● 50:30 Jonas abandonou a hesitação 
● 51:53 Jonas vai para Nínive e os adverte 
● 54:28 Nínive se arrepende e Jonas está com raiva 
● 58:32 Jonas senta-se fora da cidade sob um abrigo 
● 1:00:51 Jonas está zangado, o Senhor mostra misericórdia para com Nínive 
● 1:05:02 O Livro de Jonas faz uma pergunta em aberto 
● 1:10:00 Elder Holland nos diz para deixar as pessoas se arrependerem 
● 1:12:42 Paralelos entre Jesus e Jonas 
● 1:14:10 Hank compartilha uma história pessoal sobre a morte de seu pai 
● 1:17:27 Fim da Parte 1-Dr. Joshua Sears 

 
 
Parte 2 
 

● 00:00 Parte II- Dr. Joshua Sears 
● 00:17 O pano de fundo do Livro de Miquéias 
● 04:08 A abertura de Miquéias 
● 07:56 Lingüística e criatividade em Miquéias 
● 08:42 Miquéias 2 contém julgamento e esperança 
● 11:11 Samuel, o Lamanita, paralelos 
● 14:14 Presidente Nelson "O Amor e as Leis de Deus". 
● 17:08 Esperança em Miquéias 2 
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● 20:34 Como o Senhor usa um resquício imperfeito? 
● 24:43 Um remanescente deverá retornar 
● 30:06 Miquéias elabora sobre um resquício 
● 33:03 Israel como noiva 
● 36:57 Um rei virá de Belém e redimirá Israel  
● 44:24 3 Néfi 20 e Miquéias 
● 49:19 Joseph Smith como membro da nação gentia com herança israelita 
● 50:34 Como somos como os israelitas 
● 53:44 Dana Pike's They Should Grow Together 
● 55:23 Jesus virá para recolher um remanescente 
● 59:19 Miquéias 6 sacrifício e hesitação 
● 1:02:54 Deus prevalecerá por Kerry Muhlestein 
● 1:05:19 Imagem de Deus alimentando seu rebanho 
● 1:12:18 Fim da Parte II-Dr. Joshua Sears 

 
 
 
 
 
 
Referências: 
 

Nelson, Russell M. "The Everlasting Covenant". A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos 
Últimos Dias. Acessado em 2 de novembro de 2022. 
https://www.churchofjesuschrist.org/study/liahona/2022/10/04-the-everlasting-
covenant?lang=eng.  

Renlund, Dale G. "Do Justly, Love Mercy, ande humildemente com Deus". A Igreja de 
Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Acessado em 2 de novembro de 2022. 
https://www.churchofjesuschrist.org/study/general-
conference/2020/10/55renlund?lang=eng.  

Bowen, Matthew L. "Onomásticos Ominosos": Centro de Estudos Religiosos". Ominous 
Onomastics | Centro de Estudos Religiosos. Centro de Estudos Religiosos da Universidade 
Brigham Young. Acesso em 2 de novembro de 2022. https://rsc.byu.edu/prophets-
prophecies-old-testament/ominous-onomastics.  

Chadwick, Jeffrey R. "The Great Jerusalem Temple Prophecy": O Contexto dos Últimos 
Dias e a Gostação para Nós: Centro de Estudos Religiosos". A Profecia do Grande Templo 
de Jerusalém: Contexto dos Últimos Dias e Gosto por Nós | Centro de Estudos Religiosos. 
Centro de Estudos Religiosos da Universidade Brigham Young. Acesso em 2 de novembro 

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

Jonah; Micah followHIM Podcast Notas Página 3



 
 

 

de 2022. https://rsc.byu.edu/ascending-mountain-lord/great-jerusalem-temple-prophecy-
latter-day-context-likening-unto-us.  

Davies, LeGrande. "Jonah": Testemunho da Ressurreição: Centro de Estudos Religiosos". 
Jonas: Testemunho da Ressurreição | Centro de Estudos Religiosos. Centro de Estudos 
Religiosos da Universidade Brigham Young. Acesso em 2 de novembro de 2022. 
https://rsc.byu.edu/isaiah-prophets/jonah-testimony-resurrection.  

Holland, Jeffrey R. "A Justiça e a Misericórdia de Deus". A Igreja de Jesus Cristo dos 
Santos dos Últimos Dias. Acessado em 2 de novembro de 2022. 
https://www.churchofjesuschrist.org/study/ensign/2013/09/the-justice-and-mercy-of-
god?lang=eng.  

Livingston, Clyde L. "Scriptural Conversion Factors": Centro de Estudos Religiosos". 
Fatores de Conversão das Escrituras | Centro de Estudos Religiosos. Centro de Estudos 
Religiosos da Universidade Brigham Young. Acesso em 2 de novembro de 2022. 
https://rsc.byu.edu/vol-9-no-3-2008/scriptural-conversion-factors.  

Muhlestein, Kerry. "Deus prevalecerá": Antigos Convênios, Bênçãos Modernas, e o 
Encontro de Israel". Amazônia. Covenant Communications, Inc., 2021. 
https://www.amazon.com/God-Will-Prevail-Kerry-
Muhlestein/dp/1524417858/ref=sr_1_1?qid=1667412233&refinements=p_27%3AKerry%
2BMuhlestein&s=books&sr=1-1.  

Muhlestein, Kerry. "Out of the Dust": Com o objetivo de transformar nossas raízes antigas 
em edificação moderna". Fora do Pó. Kerry Muhlestein. Acesso em 2 de novembro de 
2022. https://www.outofthedust.org/.  

Muhlestein, Kerry. "Retornar para mim: Mensagens do Antigo Testamento do Amor de 
Deus por Você". Amazônia. Covenant Communications, Inc., 2013. 
https://www.amazon.com/Return-unto-Me-Kerry-
Muhlestein/dp/1621084973/ref=sr_1_6?qid=1667412233&refinements=p_27%3AKerry%
2BMuhlestein&s=books&sr=1-6.  

"21-27 de novembro. Jonas; Miquéias: 'Ele Deleita-se na Misericórdia'". 21-27 de 
novembro. Jonas; Miquéias: 'He Delighteth in Mercy' (Ele se Deleita em Misericórdia). 
Acessado em 2 de novembro de 2022. 
https://www.churchofjesuschrist.org/study/manual/come-follow-me-for-individuals-and-
families-old-testament-2022/48?lang=eng.  

Oaks, Dallin H. "Sharing the Restored Gospel" (Compartilhando o Evangelho Restaurado). 
A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Acessado em 2 de novembro de 
2022. https://www.churchofjesuschrist.org/study/general-conference/2016/10/sharing-the-
restored-gospel.14?lang=eng#14.  

Pierce, George A. "Understanding Micah's Lament for Judah (Miquéias 1:10-16) through 
Text, Archaeology, and Geography": Centro de Estudos Religiosos". Entendendo o 
Lamento de Miquéias por Judá (Miquéias 1:10-16) através de Texto, Arqueologia e 

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

Jonah; Micah followHIM Podcast Notas Página 4



 
 

 

Geografia | Centro de Estudos Religiosos. Centro de Estudos Religiosos da Universidade 
Brigham Young. Acesso em 2 de novembro de 2022. https://rsc.byu.edu/prophets-
prophecies-old-testament/understanding-micahs-lament-judah-micah-110-16-through-text.  

Rust, Richard Dilworth. "Todas as coisas que têm sido dadas por Deus... são a tipificação 
d'Ele": Centro de Estudos Religiosos". "Todas as Coisas que foram dadas por Deus ... São 
a Tipificação Dele". | Centro de Estudos Religiosos. Centro de Estudos Religiosos da 
Universidade Brigham Young. Acesso em 2 de novembro de 2022. 
https://rsc.byu.edu/literature-belief/all-things-which-have-been-given-god-are-typifying-
him.  

Sears, Joshua M. "Bíblias de Estudo": Uma Introdução para os Santos dos Últimos Dias: 
Centro de Estudos Religiosos". Bíblias de Estudo: Uma Introdução para os Santos dos 
Últimos Dias | Centro de Estudos Religiosos. Centro de Estudos Religiosos da 
Universidade Brigham Young. Acesso em 2 de novembro de 2022. https://rsc.byu.edu/vol-
20-no-3-2019/study-bibles-introduction-latter-day-saints.  

Sears, Joshua M. "'Contemplai estes Vossos irmãos!": Centro de Estudos Religiosos". "Eis 
os Vossos irmãos!" | Centro de Estudos Religiosos". Centro de Estudos Religiosos da 
Universidade Brigham Young. Acessado em 2 de novembro de 2022. 
https://rsc.byu.edu/covenant-compassion/behold-these-thy-brethren.  

Sears, Joshua M. "'Ó Senhor Deus, perdoa!": Centro de Estudos Religiosos". "Ó Senhor 
Deus, Perdoa!" | Centro de Estudos Religiosos. Centro de Estudos Religiosos da 
Universidade Brigham Young. Acesso em 2 de novembro de 2022. 
https://rsc.byu.edu/prophets-prophecies-old-testament/o-lord-god-forgive.  

Sears, Joshua M., Kerry Muhlestein, e Avram R. Shannon. "Novo e Eterno": A Relação 
entre os Pactos Evangélicos na História: Centro de Estudos Religiosos". Novo e Eterno: 
The Relationship between Gospel Covenants in History | Centro de Estudos Religiosos. 
Centro de Estudos Religiosos da Universidade Brigham Young. Acesso em 2 de novembro 
de 2022. https://rsc.byu.edu/vol-21-no-2-2020/new-everlasting-relationship-between-
gospel-covenants-history.  

Spencer, Joseph M. "The Remnant Theology" (A Teologia do Remanescente dos Profetas): 
Centro de Estudos Religiosos". The Profhets' Remnant Theology | Centro de Estudos 
Religiosos. Centro de Estudos Religiosos da Universidade Brigham Young. Acesso em 2 
de novembro de 2022. https://rsc.byu.edu/prophets-prophecies-old-testament/prophets-
remnant-theology.  

Van Dyke, Blair G., e D. Kelly Ogden. "Amos através de Malachi: Grandes Ensinamentos 
dos Doze Profetas: Centro de Estudos Religiosos". Amós através de Malaquias: Principais 
Ensinamentos dos Doze Profetas | Centro de Estudos Religiosos. Centro de Estudos 
Religiosos da Universidade Brigham Young. Acesso em 2 de novembro de 2022. 
https://rsc.byu.edu/vol-4-no-3-2003/amos-through-malachi-major-teachings-twelve-
prophets.  

 

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

Jonah; Micah followHIM Podcast Notas Página 5



 
 

 

 
 
  
 
 
Informações biográficas: 
 

 
 
Joshua Sears cresceu no sul da Califórnia e serviu na Missão Chile Osorno. Ele recebeu um BA 
em antigos estudos do Oriente Próximo da BYU, onde lecionou no Centro de Treinamento 
Missionário e foi voluntário como um EMT. Ele recebeu um MA da Universidade Estadual de 
Ohio e um PhD em Bíblia hebraica na Universidade do Texas, em Austin. Seus interesses de 
pesquisa incluem profecia israelita, casamento e famílias no mundo antigo, e a história da 
publicação das Escrituras dos Santos dos Últimos Dias. Ele apresentou em encontros regionais e 
nacionais da Sociedade de Literatura Bíblica, na Semana de Educação da BYU, no Sidney B. 
Sperry Symposium e na Conferência do Museu Leonardo sobre os Pergaminhos do Mar Morto. 
Sua esposa, Alice, é de Hong Kong e toca em Bells na Praça do Templo; eles moram em Lindon, 
Utah, com seus cinco filhos. 
 
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. 
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A emissora não obtém nenhum lucro com o conteúdo transmitido. Isto se enquadra nas diretrizes de "Uso 
justo": www.copyright.gov/fls/fl102.html. 
 
Nota: 
 

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

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

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

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

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

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

Hank Smith:  00:00:20 Olá a todos. Bem-vindos a mais um episódio do followHIM. Meu 
nome é Hank Smith. Eu sou seu anfitrião. Estou aqui com meu 
co-apresentador de peixe, John Bytheway. John, se eu disse a 
palavra peixe do Antigo Testamento, em que isso o faz pensar? 

John Bytheway: 00:00:34 Se você dissesse baleia, eu pensaria em Jonas. Mas na verdade, 
se você dissesse peixe, eu provavelmente pensaria em Jonas 
também, na verdade. 

Hank Smith: 00:00:40 Sim. Diz: "O Senhor preparou um grande peixe". Você é um 
grande co-apresentador. Você engoliu nosso público, John. 
Você engoliu. Você engole nosso público. 

John Bytheway: 00:00:49 Em que tipo de escala? 

Hank Smith:  00:00:52 Isso é engraçado. Quem me dera poder falar baleia. Muito bem. 
John, você e eu não somos especialistas nestes profetas 
menores, então precisávamos trazer alguém que conhecesse e 
entendesse estes livros da Bíblia. Quem está conosco hoje? 

John Bytheway: 00:01:05 Bem, estamos entusiasmados em ter o Dr. Josh Sears conosco 
novamente. Ele esteve aqui pelo Gênesis e também por 2 Reis. 
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E por isso vou lembrar nossos ouvintes, Joshua Sears cresceu no 
sul da Califórnia, serviu na missão chilena de Osorno. 

  00:01:21  Ele recebeu um bacharelado em Ancient Near Eastern Studies 
da BYU, onde lecionou no MTC e foi voluntário como EMT. Eu 
adoro dizer que ele foi um EMT no MTC. Ele recebeu um 
Mestrado ou Mestrado da Ohio State University, um PhD em 
Bíblia hebraica na University of Texas em Austin. Seus interesses 
de pesquisa incluem profecia israelita, casamento e famílias no 
mundo antigo e a história da publicação das Escrituras Sagradas 
dos últimos dias. Eu amo esse tópico. Eu estava no seminário no 
dia em que eles disseram: "Passe em suas bíblias". Estamos lhe 
dando uma nova". 

Hank Smith:  00:01:55  Uau. 

John Bytheway:  00:01:56  Ele apresentou em encontros regionais e nacionais da 
Sociedade de Literatura Bíblica, na Semana de Educação da 
BYU, no Simpósio de Poupança de Sydney e na Conferência do 
Museu Leonardo sobre os Pergaminhos do Mar Morto. Sua 
esposa Alice é de Hong Kong e toca em Bells na Praça do 
Templo. Eles vivem em Lindon com seus cinco filhos. Estamos 
muito felizes em tê-los de volta. Obrigado por ter voltado a 
seguirHIM. 

Dr. Joshua Sears:  00:02:17  Feliz por estar aqui. 

Hank Smith:  00:02:18  Ei John, esses dois episódios sobre Gênesis e 2 Reis, se tivermos 
novos ouvintes que estejam pensando: "Oh, eu me pergunto se 
esses são bons". Oh, meu Deus, deixe-me dizer-lhe. Vá tomar o 
tempo necessário para voltar e ouvir os dois. Eles estão se 
movendo, eles... 

John Bytheway:  00:02:34  Bonito. 

Hank Smith:  00:02:34  Educativo. Sim, eles são realmente bonitos em todos os 
sentidos. Eles eram tão bons, Josh. Não é para te montar, Josh, 
estamos aqui tipo: "Oh, isso é uma pressão e tanto". Josh. Hoje 
estamos assumindo os livros de Jonas e Miquéias. Como você 
quer fazer isso? O que devemos fazer primeiro? 

Dr. Joshua Sears:  00:02:52  Bem, estamos em parte através dos 12, os chamamos de 
profetas menores no final do Antigo Testamento, estes livros 
menores ali mesmo. Provavelmente devemos manter esse 
contexto geral em mente do que vimos com Amós e do que 
veremos mais tarde com Malaquias e todos esses caras. 
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  00:03:07  Conheço esses profetas menores, especialmente alguns deles 
não nos são muito familiares e podem estar cheios de imagens 
e ensinamentos que podem parecer realmente estranhos ou 
difíceis, um pouco loucos às vezes. Apenas algumas coisas 
selvagens que acontecem aqui. Eu estava tentando pensar bem 
ao entrar aqui, qual é a melhor maneira de enquadrarmos estas 
coisas para que possamos dar o máximo sentido a elas? Eu 
estava realmente pensando que a melhor coisa que poderíamos 
fazer para dar sentido a todos os pequenos detalhes malucos 
aqui é realmente dar um grande, grande passo atrás e apenas 
nos lembrar de coisas mais grandes. Não perder a floresta para 
as árvores como nós vemos estes detalhes. 

Hank Smith:  00:03:40  Ok, eu acho que isso sempre ajuda. 

Dr. Joshua Sears:  00:03:42  Se quisermos pensar em quais são as grandes idéias que 
realmente darão contexto a estes dois livros, esse seria o pacto 
que Deus fez. Já falamos sobre isso várias vezes este ano. Sei 
que você teve Kerry Muhlestein e teve Jennifer Lane, por 
exemplo. Outras que têm falado sobre o pacto ao longo do ano. 
Mas correndo o risco de uma pequena repetição, acho que 
talvez valha a pena voltar atrás e cobrir algumas coisas. Porque 
eu realmente acho que eles vão pagar dividendos quando 
mergulharmos em Jonas e Miquéias. 

Hank Smith:  00:04:08  Acho que foi o Presidente Hinckley quem disse: "A repetição é a 
lei de todo aprendizado". Nós não tememos a repetição no 
followHIM. 

Dr. Joshua Sears:  00:04:14  E outro motivo que pode ser oportuno é porque, neste último 
mês, a Revista Liahona publicou um novo artigo do Presidente 
Russell M. Nelson que tratava do pacto. Portanto, esta é a 
Liahona de outubro de 2022. Tenho uma cópia aqui mesmo e 
ela apresenta o artigo do Presidente Nelson na capa. Tem uma 
introdução especial de uma página de um membro dos 70, e 
depois seu artigo é a primeira coisa, e é intitulado O Pacto 
Eterno pelo Presidente Russell M. Nelson. 

  00:04:42  Se há uma coisa que eu poderia dizer hoje a todos, seria que 
vocês não terminam necessariamente este podcast e o que eu 
tenho a dizer. Volte e leia o Presidente Nelson. Esse é o melhor 
uso do seu tempo aqui. Há alguns anos atrás, fui co-autor de um 
artigo com Kerry Muhlestein e Avram Shannon, que estiveram 
ambos no podcast este ano e nós estávamos tentando explorar 
o pacto. 

  00:05:01  Como parte disso, voltei atrás e tentei ler tudo o que o 
Presidente Nelson já havia escrito sobre esta idéia de pacto. E 
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assim, com base nessa experiência, tenho que dizer, acho que 
este novo artigo da Liahona é como a melhor coisa que ele já 
fez. Há coisas em que no artigo que escrevemos antes, tivemos 
que ler este discurso aqui e esta conversa aqui e esta devoção 
aqui, como que ligando alguns pontos para descobrir algumas 
coisas. Enquanto neste novo artigo, ele apenas o diz, claro como 
o dia. 

  00:05:26  Vou atribuir isto a todos os meus alunos e a todas as minhas 
aulas a partir de agora, vale a pena ler. Portanto, vou citar 
algumas coisas daqui e ao longo de nosso tempo hoje, acho que 
citarei algumas partes do que ele diz, porque acho que ele diz 
algumas coisas que podem lhe dar uma grande visão tanto de 
Jonas e Miquéias como do resto destes livros proféticos, porque 
todos os livros proféticos do Antigo Testamento de uma forma 
ou de outra estão falando sobre o pacto. Todos eles estão 
lidando com ele. Portanto, compreender isto, especialmente 
com a ajuda do Presidente Nelson, pode nos dar muita 
iluminação sobre estes pequenos livros, especialmente. 

Hank Smith:  00:05:55  Que bom viver em um tempo em que podemos ler profetas 
antigos e depois, a quente da imprensa, podemos conseguir um 
profeta dos tempos modernos. Isso é simplesmente fantástico. 

Dr. Joshua Sears:  00:06:03  Acho que vai ser muito esclarecedor juntar isto. Portanto, eis 
uma coisa que o Presidente Nelson disse que é realmente 
interessante. Quando você está pensando em: "Muito bem, de 
que pacto estamos falando?". E você vai às escrituras, os dois 
principais pactos que você vê de novo e de novo são o pacto 
eterno e o que chamamos de pacto Abraâmico. 

  00:06:21  E o Presidente Nelson diz o seguinte: "O novo e eterno pacto e 
o pacto Abraâmico são essencialmente o mesmo. Duas 
maneiras de formular o pacto que Deus fez com homens e 
mulheres mortais em épocas diferentes". Portanto, essa é a 
primeira coisa que podemos escolher por apenas alguns 
minutos aqui. Como o pacto eterno, o pacto de Abraão são 
ambos o mesmo, mas também fraseando as coisas um pouco 
diferentes? 

  00:06:45  O que Deus está tentando fazer? Bem, Ele está tentando 
trabalhar por nossa imortalidade e vida eterna. Moisés 1:39. 
Então, como é que Ele faz isso? Como Ele salva e exalta seus 
filhos? Acho que há pelo menos duas maneiras diferentes de 
contar a história de como Deus faz isso. 

  00:07:03  A história pode ser algo parecido com isto. Há muito tempo, 
todos nós vivemos na vida pré-mortal com nosso Pai Celestial. 
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Ele queria que crescêssemos e progredíssemos e nos 
tornássemos como ele. E assim ele desenvolveu um plano que 
nos ajudaria a fazer isso. Ele sabia que, para progredir e nos 
tornarmos como ele, precisávamos entrar em uma relação 
especial com ele, onde trabalharíamos para atingir este objetivo 
e ele nos ajudaria e, juntos, seríamos capazes de alcançá-lo. 
Portanto, esse relacionamento é o pacto eterno. E ele sabia 
que, ao chegarmos, isso exigiria vir à Terra e viver a vida aqui e 
depois passar de lá para o mundo espiritual e para os reinos de 
glória. 

  00:07:42  Mas precisávamos de ajuda porque aqui na terra, estaríamos 
sujeitos ao pecado e à morte. E assim o Salvador, Jesus Cristo se 
ofereceu para realizar seu sacrifício expiatório para nos ajudar a 
vencer a morte física e espiritual, curar de todo o trauma que 
vivemos aqui para que possamos voltar à presença de Deus 
melhor do que antes, herdando todas as bênçãos que Ele tem 
para nós. 

  00:08:02  Essa é uma maneira de contar a história do que Deus está 
fazendo para salvar seus filhos. Eis uma segunda história, a 
história número dois, uma maneira diferente de contá-la. Há 
muito tempo atrás na história antiga, a Terra estava cheia de 
maldade. A Terra estava repleta de violência. Quase ninguém 
sabia do pacto de Deus, muito menos o mantinha. E Deus 
queria mudar isso e salvar o mundo de si mesmo. 

  00:08:27  Então ele chamou Abraão e Sara, esta família que mantinha o 
pacto eterno, e fez um pacto com eles onde eles e seus 
descendentes, a família de Israel assumiria a responsabilidade 
de viver o evangelho, sendo uma luz para as nações e levando o 
evangelho para todas as nações da terra, compartilhando com 
eles as bênçãos da vida eterna e da salvação. 

  00:08:53  Desde o início com Abraão e Sara, para o resto da história 
humana, claro até a segunda vinda, o trabalho missionário e a 
difusão do evangelho e a administração do pacto estariam 
ligados nesta única linha familiar através de todos os seus altos 
e baixos, todos os diferentes lugares para onde iriam. O destino 
da humanidade será amarrado à sorte desta família para que, 
através dela, todas as famílias da terra possam ser abençoadas. 

  00:09:18  Jesus Cristo, como o Redentor de Israel, guia Israel, lhes dá 
revelação, os ajuda, os espalha, os reúne e está lá para salvá-los 
de todos os seus problemas para que possam cumprir sua 
missão e responsabilidade neste pacto. 
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  00:09:34  Isso é talvez duas maneiras de contar a história. Elas são um 
pouco diferentes, mas também estão interligadas em tantos 
pontos. Você pode pensar na descrição eterna do pacto, é como 
uma grande viagem cósmica. Estamos na vida pré-mortal, 
viemos aqui e depois seguimos para os reinos de glória. É esta 
grande epopeia, enorme perspectiva. 

  00:09:52  O pacto Abraâmico ainda é basicamente Deus tentando salvar 
seus filhos. Continua sendo o mesmo programa, mas faz zoom 
aqui para a terra. Agora, ele pega botas no chão. É aqui que 
você suja as mãos, concentrando-se nesta vida e história mortal 
como a conhecemos. Lidando com os problemas aqui na Terra e 
nossa grande comunidade humana em que vivemos, não 
apenas nossa jornada cósmica individual ali mesmo. 

  00:10:13  Portanto, eles estão interligados. Jesus Cristo está no coração 
de ambos, mas o Pacto Abraâmico está apenas fazendo zoom. 
Tudo o que foi assumido sobre o pacto eterno é parte do pacto 
Abraâmico. Mas agora temos este foco no trabalho missionário 
e Cristo guiando a casa de Israel para poder compartilhar o 
pacto eterno com todos ao longo da história humana. 

Hank Smith:  00:10:31  Sim, isso é excelente. Eu me lembro, Josh, na aula eu perguntei 
antes: "O que é a reunião de Israel? E na maioria das vezes 
alguém dirá: "Ah, isso é trabalho missionário". E eu diria: "Bem, 
o trabalho missionário faz parte da reunião de Israel, mas não é 
inteiramente isso". Penso que sua visão geral nos ajudou a ver, 
que talvez vamos nos concentrar em Jonas, ele como 
missionário. 

Dr. Joshua Sears:  00:10:51  Tudo isso vai entrar em jogo. 

Hank Smith:  00:10:52  Sim. Mas isto não é tudo. Há muito mais do que isso. 

Dr. Joshua Sears:  00:10:56  Há alianças do templo, exaltação, há tudo que está ligado nisto. 
O convênio eterno é o plano de salvação. É o evangelho de 
Jesus Cristo. Mas eu adoro chamá-lo de pacto em vez de chamá-
lo de plano, isso é útil. As boas novas do evangelho, todas elas 
trazem coisas. Mas eu gosto de me referir a ele como um pacto, 
porque os pactos são fundamentalmente sobre 
relacionamentos. 

  00:11:15  É um pouco enfatizado que se trata de um relacionamento que 
temos com Deus. O Presidente Nelson diz o seguinte: "Quando 
você e eu entramos nesse caminho do pacto, temos um novo 
modo de vida. Criamos assim um relacionamento com Deus que 
permite que Ele nos abençoe e nos mude. O caminho do pacto 
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nos leva de volta a Ele". Se deixarmos Deus prevalecer em 
nossas vidas, esse pacto nos levará cada vez mais próximos a 
Ele. Todos os pactos são destinados a ser vinculativos. Eles 
criam um relacionamento com laços eternacionais". 

  00:11:44  Esse é um tema de seu artigo é como o pacto nos vincula a Deus 
e como isso se parece? Uma coisa que ele menciona que é 
importante é que o batismo é seu pacto inicial que o coloca 
nesse caminho do pacto. É como você é iniciado tanto no pacto 
Abraâmico como no eterno ali mesmo, que você está dando 
esse passo nessa grande jornada para se tornar como Deus e 
essas responsabilidades aqui nesta vida para compartilhar com 
os outros e ajudar os outros e trazer paz ao mundo ali mesmo. 
Para que tudo comece com o batismo, e essa é uma das razões 
pelas quais o batismo é tão importante. É assim que se 
formaliza esse relacionamento e se inicia essa jornada. 

Hank Smith:  00:12:15  Sim, você se torna dele. O rei Benjamin diz: "Este dia ele te 
gerou espiritualmente". 

Dr. Joshua Sears:  00:12:20  Sim. Então, tudo isso virá à tona quando estivermos lendo Jonas 
e Miquéias. Como você disse Hank, o fato de que Jonas tem que 
ser um missionário. Ele está ligado à sua responsabilidade. Isso 
é o que Israel deve fazer, é ir compartilhar. Quando Deus está 
castigando o povo por não fazer a coisa certa, o Pacto Eterno 
nos ajuda a reconhecer quão alto é o risco. É assim que eles vão 
completar sua missão de vir à Terra e o fato de serem 
responsáveis por então compartilhar isso com todos os outros, 
há muita responsabilidade lá e é por isso que os profetas às 
vezes são tão duros com Israel porque eles têm um trabalho tão 
grande a fazer. Não consigo imaginar estacas que sejam mais 
altas do que isto, a ponto de tentar manter nossos convênios e 
permanecer fiéis ao Senhor. 

Hank Smith:  00:12:56  Excelente. 

Dr. Joshua Sears:  00:12:56  Há mais uma coisa sobre a qual o Presidente Nelson fala que vai 
aparecer tanto em Jonas quanto em Miquéias que quero ler 
aqui. O Presidente Nelson fala sobre um conceito doutrinário 
para o qual os israelitas tinham uma palavra em hebraico, mas 
em inglês não temos uma boa palavra para isso. Mas a 
compreensão da palavra hebraica pode nos ajudar a descobrir 
do que esses profetas estão falando em seu contexto. É o que 
diz o Presidente Nelson: "Uma vez que fazemos um pacto com 
Deus". Deixamos um terreno neutro para sempre. Deus não 
abandonará seu relacionamento com aqueles que forjaram tal 
vínculo com ele. Na verdade, todos aqueles que fizeram um 
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pacto com Deus têm acesso a um tipo especial de amor e 
misericórdia". 

  00:13:34  Na língua hebraica, o amor pacífico é chamado de hesed. Esta é 
a palavra onde não temos um bom equivalente em inglês e é 
isso que o Presidente Nelson diz. Ele ressalta que na Bíblia do 
Rei James, hesed é traduzido de várias maneiras: bondade 
amorosa, amor, misericórdia, bondade, lealdade, todo tipo de 
coisas diferentes. 

  00:13:53  Portanto, como aparece umas 250 vezes no Antigo Testamento, 
mas como é traduzido de uma dúzia de maneiras diferentes, 
geralmente faltam todas as conexões entre as passagens e o 
fato de que, para os israelitas, este era um termo muito 
específico do ponto de vista técnico. O Presidente Nelson diz 
que todas essas palavras em inglês captam parte do que hesed 
significa, mas não todas. Então ele diz: "Hesed é um termo 
único que descreve uma relação de pacto na qual ambas as 
partes são obrigadas a ser leais e fiéis uma à outra". E ele diz 
isso várias vezes, que em uma relação de pacto, então hesed é 
como este amor e lealdade especiais que as duas partes têm 
uma pela outra e cria um tipo especial de amor e lealdade lá 
dentro que você não tem com pessoas fora da relação de pacto. 

  00:14:36  Agora, um truque com isso é, e tenho certeza que vocês dois já 
experimentaram isso, sempre que disserem algo assim, alguém 
vai se ofender e dizer: "O quê? Você está dizendo que Deus ama 
seu povo mais do que as outras pessoas?" E isso pode soar 
muito negativo e é um pouco exclusivo. Então o Presidente 
Nelson tenta nos ajudar um pouco com isso. Então, por 
analogia, ele compara isto a uma relação matrimonial, que é 
uma espécie de pacto. 

  00:14:57  Então ele diz: "Um casamento celestial é uma relação tão pacto. 
Um marido e uma esposa fazem um pacto com Deus e um com 
o outro para serem leais e fiéis um ao outro". Imagine isto, mas 
todos na Terra são nossos irmãos e irmãs e deveríamos amar a 
todos em teoria. Não faço o melhor nisto com todos, mas em 
teoria deveríamos amar a todos. Mas quando duas pessoas se 
casam, isso cria uma relação especial na qual elas agora têm um 
tipo especial de amor que é especial só para elas e um tipo 
especial de lealdade que é especial só para elas duas. 

  00:15:28  Isso não é tentar tirar o amor que você deve ter por todos os 
seus irmãos e irmãs, mas você deve amar seu cônjuge de uma 
forma diferente e mais profunda e rica por causa daquela 
relação especial que vocês dois têm através de seu pacto. 
Portanto, o Presidente Nelson os compara. Assim ele diz: "Assim 
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como os casamentos e a família compartilham um vínculo 
lateral único que cria um amor especial, também o novo 
relacionamento formado quando nos ligamos verticalmente ao 
nosso Deus por meio de um pacto". Aí mesmo. 

  00:15:56  Esse é o tipo de analogia aí. Deus ama todos os seus filhos. Não 
estamos tentando tirar do amor que Ele tem por todos. Mas 
quando as pessoas formam um pacto com ele, é agora um 
relacionamento especial. Ele cria uma dinâmica de amor 
especial lá dentro que não está disponível fora do pacto. Mas 
isto não é para ser algo que diz exclusivamente: "Agora estamos 
no pacto". Somos melhores do que todos vocês lá fora". O 
Presidente Nelson diz que o caminho do pacto está aberto a 
todos. Nós pedimos a todos que caminhem conosco nesse 
caminho. Nenhum outro trabalho é tão universalmente 
inclusivo. 

Hank Smith:  00:16:28  O relacionamento é aberto a todos. 

Dr. Joshua Sears:  00:16:30  Sim. Então não é como se ele estivesse tentando excluir o resto 
do mundo deste amor. Ele quer que todos o experimentem. 
Portanto, a introdução da autoridade geral ao artigo também 
diz isto. "O Presidente Nelson nos ajuda a ver como escolher um 
povo do pacto não foi um ato de exclusividade, mas sim o 
caminho para uma inclusividade abrangente". 

Hank Smith:  00:16:48  É para chegar a todos. 

Dr. Joshua Sears:  00:16:51  Sim. Não estamos tentando dizer: "Sim, Deus ama estas pessoas 
melhor do que você". Em certo sentido, sim, há um tipo especial 
de amor e lealdade ali e isso tem um impacto real na forma 
como ele se relaciona com as pessoas. Mas Ele quer que todos 
venham experimentar isso. 

  00:17:03  Estamos tentando fazer com que todos venham experimentar 
aquele tipo de amor mais rico e profundo que você pode ter 
dentro dos laços de um pacto. Talvez não seja uma coincidência 
então que nas escrituras, Deus muitas vezes se compara a um 
marido que se casa com Israel como uma noiva. Ele está usando 
uma relação de pacto ali como uma analogia com seu Israel de 
pacto, assim como o Presidente Nelson faz. 

Hank Smith:  00:17:22  Mesmo dentro de Israel, Josh, cada tribo tem responsabilidades 
diferentes. A tribo de Judá, diz o Presidente Nelson, recebeu a 
responsabilidade de preparar o mundo para a primeira vinda do 
Senhor. A tribo de José, através de Efraim e Manassés de seu 
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filho, recebeu a responsabilidade de liderar a reunião de Israel, 
para preparar o mundo para a segunda vinda do Senhor. 

  00:17:43  Ambos também poderiam parecer exclusivos, mas não são. Eles 
são apenas... Como diz John, é como ser escolhido para cortar a 
grama. Você está sendo escolhido para lançar a reunião 
familiar, você está no comando. Você tem que enviar os 
convites e garantir que todos saibam que ele está disponível. 

Dr. Joshua Sears:  00:18:00  Estamos todos trabalhando juntos aqui. O fato de que, uma vez 
que você entre nesse convênio, isso realmente muda para 
sempre seu relacionamento com Deus. Então é isto que o 
Presidente Nelson diz sobre isso. "Porque Deus hesitou por 
aqueles que fizeram um pacto com ele, ele os amará". Ele 
continuará a trabalhar com eles e lhes oferecerá oportunidades 
de mudança". Ele os perdoará quando se arrependerem e, se se 
desviarem, os ajudará a encontrar o caminho de volta para Ele". 

  00:18:27  Portanto, em outras palavras, Deus promete através das 
escrituras. E quando você procura a palavra hesed, Ele fará isso 
onde diz: "Mesmo que você quebre o pacto e não esteja 
demonstrando amor e lealdade para comigo, eu nunca 
quebrarei os termos do pacto". Sempre mostrarei amor e 
lealdade para com você". Isso significa que ele nos ajudará. 

  00:18:45  Ele oferece todos os tipos de bênçãos para estar no pacto. Isso 
significa que quando você pecar e quebrar o pacto, ele o 
perdoará prontamente. Ele está feliz em restaurar a relação da 
maneira como ela tinha sido. E quando as pessoas saem do 
caminho do pacto e se desviam, isso também significa que ele 
virá atrás de você. Significa que ele pode vir atrás de você e te 
humilhar. Tente dar-lhe estas experiências que o encorajarão a 
voltar ao caminho do pacto. Porque uma vez que você tenha 
feito esse pacto e ambos tenham concordado, está bem, a vida 
eterna é o objetivo, estamos trabalhando para isso, estamos 
tentando fazer com que você se torne como eu, então ele 
estará tenazmente atrás de você. 

Hank Smith:  00:19:17  Ele não vai desistir de você. 

Dr. Joshua Sears:  00:19:19  Exatamente. Isso significa que ele pode estar se esforçando 
mais para colocar as pessoas que fizeram um pacto de volta no 
caminho contra aquelas que nunca fizeram um pacto com ele. 
Porque é disso que se trata, é essa lealdade tenaz, esse impulso 
para amar e ajudar as pessoas que fizeram o pacto. 
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  00:19:34  É por isso que é tão importante que convidamos a todos para 
serem batizados. Os missionários fazem este trabalho. Uma vez 
que você esteja nesse convênio, não importa como o resto de 
sua vida vá, ele estará atrás de você e nunca desistirá de você. 

Hank Smith:  00:19:43  Ele até diz a Israel: "Eu até te espalharei a fim de te salvar". 

Dr. Joshua Sears:  00:19:49  A dispersão é tudo parte do processo de humildade, ensinando-
os, usando-os para cumprir esta missão, pois foi isso que eles 
concordaram em fazer. E mesmo que eles tenham perdido de 
vista isso, ele não perdeu de vista isso. Ele está sempre fixado 
nesse objetivo. 

Hank Smith:  00:19:59  Isto é fantástico. Josh, vamos reafirmar algumas coisas só para 
ter certeza de que John e eu o receberemos. John, um, esta 
família de Israel foi escolhida para abençoar o mundo e dar o 
pacto a todo o mundo e Deus vai trabalhar com eles muito 
como um relacionamento de marido e mulher. 

  00:20:18  Ele está pedindo que entrem em uma relação íntima com ele e 
convidem qualquer pessoa para esta família de Israel. Isso será 
feito através do trabalho missionário, através do trabalho do 
templo. Mas às vezes, Israel não faz sua parte do pacto e assim 
Deus os perdoará quando eles se arrependerem. Ele os ajudará 
quando eles se desviarem. Ele vai ajudá-los a encontrar o 
caminho de volta para ele. Você sente que eu entendo pelo 
menos essa parte? 

Dr. Joshua Sears:  00:20:42  Sim, isso é ótimo. Isso nos ajuda a entender o contexto de 
muito do que estes livros proféticos estão dizendo, porque 
quando Israel se desvia, o que eles freqüentemente têm nestes 
livros, por causa de sua hesitação e de sua lealdade a eles não 
sendo apenas indivíduos do pacto, mas um povo do pacto, isso 
significa que ele vai continuar trabalhando com eles, mesmo 
que isso signifique humildade e punição, essa é uma forma de 
ajuda para ele, porque ele está tentando colocá-los de volta no 
caminho certo. 

  00:21:04  Porque a responsabilidade de Israel é levar as bênçãos do pacto 
eterno a todas as nações da terra, Deus tem que encontrar uma 
maneira de ainda fazer isso funcionar. Mesmo que Israel esteja 
indo longe, ele tem que resolver problemas e trabalhar com 
eles e tentar novamente, mesmo que leve milhares de anos 
para que eles possam finalmente cumprir sua missão de levar as 
bênçãos do pacto a todos os povos do planeta. Você verá todas 
essas dinâmicas em jogo nestes livros do pacto, pois estes livros 
estão explorando as implicações de todas estas idéias. 

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

Jonah; Micah Parte 1 followHIM Podcast Página 11



Hank Smith:  00:21:31  Se há uma coisa que aprendi este ano ao estudar o Antigo 
Testamento é que o Senhor não desistirá de Israel. 

Dr. Joshua Sears:  00:21:37  Sim, ele tem um jogo muito longo. Milhares de anos, este plano. 
Então, enquanto você observa como ele interage com Israel 
como um povo, você pode tentar descobrir o que é certo, bem, 
como isso significa que ele reage comigo como um indivíduo? 
Se ele é paciente durante milhares de anos com Israel como um 
grupo, isso significa que eu acho que ele também é bastante 
paciente com você. Você pode observar essa dinâmica entre 
indivíduo e grupo. 

John Bytheway:  00:21:56  Ok. Eu adoro o que você fez aqui. O novo e eterno pacto é um 
tipo mais amplo de visão cósmica e eterna de tudo isso. 
Chegamos aqui na Terra e tem o nome de Abraão, o que é 
ótimo porque... Mas até mesmo Abraão disse, eu busquei as 
bênçãos de meus pais. E você disse: "Espere um minuto, quem 
são os pais de Abraão?" 

  00:22:16  Porque Deus fez um pacto com Adão e Enoque, mas essa idéia 
de que você vai suportar o ministério, você vai abençoar todas 
as famílias da Terra. Portanto, reunir Israel não é apenas 
trabalho missionário, é levá-los ao templo onde estão as mais 
altas bênçãos oferecidas às famílias. 

  00:22:33  Para que o pacto Abraâmico tenha o nome de Abraão, todos 
nós fazemos parte dele. Isso requer mais uma visão de mundo 
do pacto Abraâmico, talvez agora. Poderíamos dizer isso assim. 
Eu sou parte disso. Adoro o que Elder Bednar fez em uma de 
suas palestras sobre dizer: "Ir em missão não é algo que você 
faz, é algo que você é porque você é a semente de Abraão". 
Você se lembra dessa conversa? 

Hank Smith:  00:22:55  Sim, sim. Tornando-me um missionário. 

John Bytheway:  00:22:57  Sim, tornando-se um missionário. Não apenas ir em uma 
missão, mas tornar-se um missionário. Ele fez essa coisa. E 
assim, este grande quadro do pacto, eu me lembro do Dr. 
Robert Millet que já tivemos no podcast antes, e isto poderia ter 
sido há 30 anos atrás, uma espécie de sensação de que havia 
uma falta de consciência do pacto. Sinto como se todos nós 
tivéssemos aprendido mais sobre isso. 

  00:23:22  Presidente Nelson, como você acabou de descobrir, Josh falou 
muito sobre isso, sobre a nossa aliança com Israel e essa 
identidade com os jovens adultos recentemente, quais foram as 
três identidades a serem lembradas: sou um filho de Deus, sou 
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um filho do pacto e sou discípulo de Cristo. Então agora temos... 
Certo, isto é quem somos, não apenas o que devemos fazer, 
mas isto é quem somos e temos esse relacionamento com Deus. 
Agora vamos ajudar a cumprir esse convênio. Será que eu 
acertei, mais ou menos? 

Dr. Joshua Sears:  00:23:56  Perfeito. É realmente útil através destes livros e do resto do 
Antigo Testamento, cuidado com essa linguagem do pacto. 
Sempre que menciona convênios ou reunião ou Deus dizendo: 
"Meu povo". E mesmo às vezes é preciso cavar um pouco nos 
bastidores e olhar para o hebraico, como com a palavra hesed, 
ele meio que esconde a maioria dos lugares. Mas quando você 
sabe o que está procurando, ele lhe dá maneiras totalmente 
novas de olhar as passagens. 

  00:24:16  Portanto, aqui está um exemplo que será relevante mais tarde 
em Miquéias e Jonas, Êxodo 34:6 e 7. Uma das passagens mais 
importantes de todo o Antigo Testamento. 

Hank Smith:  00:24:28  Êxodo 34. 

Dr. Joshua Sears:  00:24:30  Sim, 34:6 e 7. 

Hank Smith:  00:24:32  Certo. 

Dr. Joshua Sears:  00:24:33  Deus falando com Moisés no Sinai. E eu posso afirmar que esta 
é uma das passagens mais importantes porque é citada no resto 
do Antigo Testamento cerca de duas dúzias de vezes. No 
próprio Antigo Testamento, no Israel antigo, eles viam esta 
passagem como tremendamente importante. 

  00:24:49  Trata-se de Jeová explicar sua própria natureza. E assim quando 
eles querem falar sobre a natureza de Deus, esta é a passagem 
clássica para a qual eles voltam. Assim diz: "E o Senhor", Jeová, 
"passou diante dele", Moisés, "e proclamou: 'O Senhor, o 
Senhor Deus, misericordioso e gracioso, longo sofrimento e 
abundante em bondade e verdade'". Agora, essa palavra 
bondade hesita em hebraico. Portanto, ele é abundante em 
hesed, esse tipo de pacto de amor e lealdade ali. E você vê 
como a bondade é agradável, mas não capta todo aquele 
sentido do que estamos querendo dizer. O contexto do pacto e 
a lealdade e o amor que está embutido ali mesmo. 

  00:25:30  O versículo 7 continua, mantendo a misericórdia para milhares. 
Misericórdia há a mesma palavra, é hesitante. Eles a traduziram 
de duas maneiras diferentes dentro de uma linha bem ali. Ele é 

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

Jonah; Micah Parte 1 followHIM Podcast Página 13



abundante em hesed e continua hesitando por milhares 
perdoando a iniqüidade, a transgressão e o pecado. 

  00:25:48  E depois fala sobre sua justiça. E isso de forma alguma ilibará os 
culpados. E a tradução de Joseph Smith tem rebeldes. Portanto, 
isto não é apenas que você fez asneira, é que você está em 
rebelião aberta e rebeldia. Visitando a iniquidade dos pais sobre 
os filhos e sobre os filhos dos filhos para a terceira e quarta 
geração. Você tem este contraste aqui. Algumas pessoas dizem: 
"Espere, por que ele está visitando os pecados dos netos ou 
algo assim?". 

  00:26:10  Mas acho que o que está acontecendo, é tentar contrastar 
aquele grande número no início do verso, os milhares de 
gerações pelas quais ele mantém misericórdia contra as 3 ou 4 
pelas quais ele faz justiça aqui. Pode-se dizer que é um número 
muito desequilibrado ali mesmo. Ele é justo e misericordioso, 
mas as escalas são pesadas para ele querendo fazer 
misericórdia. Esta é sua descrição de si mesmo e ele tem a 
palavra hesitou lá dentro duas vezes, enfatizando que o amor e 
a lealdade especiais do pacto lá. Por isso, mantenha esse 
pensamento ali, pois voltaremos a esta passagem mais tarde. 
Ela surge tanto em Jonas quanto em Miquéias porque, mais 
uma vez, os profetas olham para isto como inspiração, pois 
estão trabalhando através destas idéias. 

Hank Smith:  00:26:47  Excelente. Josh, você disse que o novo e eterno pacto, este 
pacto, o pacto do qual o Presidente Nelson está falando, 
poderia ser dito como o plano de salvação. Talvez façamos um 
mau serviço quando ensinamos o plano de salvação sem falar 
sobre o pacto. Porque eu poderia fazer um plano de salvação no 
quadro com um monte de círculos e linhas e nunca falar 
realmente sobre o pacto. 

Dr. Joshua Sears:  00:27:08  Quando eu costumava ensinar no MTC, nós aprendíamos a lição 
dois de Pregar Meu Evangelho. Os missionários usam muitos 
auxílios visuais para ensinar o plano de salvação. E você pode 
comprar muitos comerciais que têm fotos bonitas e peças de 
quebra-cabeças que você monta e coisas assim. Minha única 
advertência aos missionários foi esta: cuidado ao ensinar ao 
plano que não se trata apenas de um roteiro. "Estamos aqui, 
depois vamos aqui, depois vamos aqui ou aqui, depois vamos 
aqui, aqui, aqui, aqui". E é apenas um monte de lugares como 
esse. 

  00:27:33  Esse é o esqueleto, mas que não tem a vida por trás disso. 
Adoro o visual em Pregar Meu Evangelho em si, o oficial da 
igreja, o gráfico ali. É muito simples e despretensioso e mostra a 
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progressão dos lugares. Mas depois, em grandes letras antigas, 
por baixo de tudo o resto, diz: "A expiação de Jesus Cristo torna 
possível a salvação". Como se disséssemos: não se perca tanto 
nos detalhes do aqui e do acolá que sinta falta de Jesus Cristo, 
da cruz, do pecado e do perdão, da expiação, do pacto, do que 
estamos tentando obter com tudo isso. 

  00:28:06  Essas são as coisas em geral. Sim, eu acho que é muito possível 
perder-se em círculos e linhas e perder a razão por trás de tudo 
isso. Isto não pode ser algo de que falamos em janeiro, o início 
do ano do Antigo Testamento e depois seguir em frente porque 
é ao longo de todo o Antigo Testamento. Podemos nos lembrar 
que quando o anjo mostrou a Néfi aquela visão dos últimos 
dias, e Néfi viu aquela Bíblia, aquele livro, o anjo lhe explicou 
que a Bíblia contém os convênios do Senhor, que ele fez sob a 
casa de Israel e também muitas profecias dos santos profetas. E 
então o anjo repete: "Ela contém os convênios do Senhor, que 
ele fez sob a casa de Israel". Portanto, é de grande valor para os 
gentios". O anjo, a forma como ele enquadra a importância da 
Bíblia é que ela é um recipiente para aquelas alianças com 
Israel, para a aliança Abraâmica ali mesmo. 

  00:28:53  E quando ele diz que contém as profecias dos profetas, eu não 
acho que ele está falando de uma coisa completamente 
separada quando reconhecemos que estes livros proféticos 
fazem parte do Antigo Testamento que tem a história do pacto, 
descreve o pacto e depois os livros proféticos elaboram sobre o 
pacto, exploram as profundezas e encanam os interiores e os 
exteriores do pacto ali. 

  00:29:09  Por isso, no final das contas, tudo se resume a isso e acho que é 
muito claramente o que o anjo está dizendo a Néfi. Mas o que 
ele continua a dizer é que os gentios sentem a falta disso. Eles 
não reconhecem o significado da Bíblia. Eles não vêem a 
importância do pacto. Portanto, a moldura está desligada 
mesmo que eles tenham as palavras bem ali. E o Livro de 
Mórmon então ajuda a restaurar essa consciência do pacto. 
Então você pode voltar à Bíblia e dizer: "Aha, é disso que se 
trata". 

John Bytheway:  00:29:31  Coisas que são simples e preciosas; não é o fim da frase. "Com 
todas as nossas coisas simples e preciosas, elas são tiradas do 
evangelho do cordeiro". Muitas partes que são claras e mais 
preciosas; e também muitos convênios do Senhor eles foram 
tirados". Essa é a parte de 1 Néfi 13:26. Eu sempre quis: "Não se 
esqueça dessa parte". Os convênios que a restauração trouxe 
uma restauração do novo e eterno convênio". 
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Dr. Joshua Sears:  00:29:56  E você vê na história cristã com a maneira como muitas pessoas 
a interpretaram, foi dito: "Sim, quando Jesus veio, o Pacto 
Abraâmico estava feito". É como a lei de Moisés, acabou. Era 
temporário. Os judeus tiveram sua chance e estragaram tudo. E 
agora nós, cristãos gentios, somos o povo de Deus". 

  00:30:11  Enquanto que o Livro de Mórmon empurra para trás com tanta 
dificuldade para dizer não, a lei de Moisés foi cumprida quando 
Jesus veio, mas o pacto que ele fez com Israel não está todo 
cumprido. Esse ainda é o programa claro até a segunda vinda. E 
é isso. 

John Bytheway:  00:30:21  Adoro-o. 

Dr. Joshua Sears:  00:30:22  Então, quando você não entende isso, você entende mal toda a 
história humana e o que o Senhor está tentando fazer. 

John Bytheway:  00:30:27  Isso não é um grande mal-entendido. Você simplesmente 
entendeu mal toda a história humana. 

Dr. Joshua Sears:  00:30:32  "Um número extremamente grande tropeça". É assim que o 
anjo diz, certo? 

Hank Smith:  00:30:35  Sim, sim. É exatamente isso, Josh. Adoro esta visão geral que 
fizemos, porque então ajuda a ver cada livro individual, não 
apenas aqueles que vamos estudar hoje, mas cada livro 
individual, então, se relaciona de volta ao pacto. 

John Bytheway:  00:30:47  Você sabe o que eu amo também? E o que eu notei tantas 
vezes, particularmente algumas das recentes que fizemos 
apenas sobre esta metáfora de Cristo ser o noivo e nós sermos a 
noiva. Que metáfora. Como você não acredita então que o 
casamento eterno é o que aspiramos quando essa metáfora é 
usada com tanta freqüência, o que nós, como indivíduos, 
queremos para nós como parte disso. 

  00:31:11  Mas também acho que quando falamos de algumas palavras 
realmente fortes no Livro de Mórmon e em outros lugares, 
sobre a prostituta de toda a terra, gosto de dizer aos meus 
alunos em Isaías, quando ele dá aquela longa lista de, eu a 
chamo de excesso, excesso de acessórios sobre todos os 
ornamentos que as filhas de Sião estão vestindo e depois digo: 
"Agora, olhe. Nós, todas nós, somos as filhas de Sião porque 
somos a noiva e Jesus é o noivo". 

  00:31:38  E se estamos indo atrás de outros amantes, o que poderia ser 
mais doloroso do que tentarmos atrair outros amantes quando 
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deveríamos estar noivos? Ou como você diria isso? Betrothed to 
Christ. Ele é o noivo. Acho que isso ajuda a metáfora para ver o 
pior tipo de rejeição que você poderia imaginar que estaria em 
um pacto matrimonial. Essa é a metáfora que o Senhor usou. Eu 
pensei: "Uau! Isso é bom". 

Hank Smith:  00:32:07  Acho que isso é uma captação crucial do Antigo Testamento, 
não é Josh, essa metáfora? 

Dr. Joshua Sears:  00:32:11  Sim. O Senhor vai dizer isso. E Miquéias: "Olhe para tudo o que 
fiz por você. Como você poderia ter me traído desta maneira e 
ter ido atrás de outros deuses"? O adultério espiritual. 

Hank Smith:  00:32:21  E o que é ótimo na metáfora também de uma relação 
matrimonial entre o Senhor e todo Israel é que eu posso ver em 
meu próprio casamento, minha esposa não espera que eu seja 
perfeito, mas ela espera lealdade. O Senhor é a mesma coisa 
com Israel. Não preciso que você seja perfeito, mas preciso que 
você seja leal. Preciso que você tenha um amor, eu. 

John Bytheway:  00:32:41  O arrependimento é parte do casamento. "Sinto muito ter feito 
isso. Não foi minha intenção, mas sou leal. Eu ainda estou aqui. 
Eu quero estar aqui". Eu amo isso. 

Hank Smith:  00:32:49  Sim. Josh, você já quer saltar em Jonas? 

John Bytheway:  00:32:53  Isso foi bom, Hank. Vamos saltar em Jonas. Eu gosto disso. 

Hank Smith:  00:32:56  Devemos mergulhar em Jonas? Vamos engolir Jonas hoje e... 

Dr. Joshua Sears:  00:33:05  Muito bem, então livro de Jonas. Apenas 4 capítulos. É 
refrescantemente curto. 

Hank Smith:  00:33:09  Sim. 

Dr. Joshua Sears:  00:33:10  Honestamente, de todos os 12 profetas, Jonas, eu acho que tem 
que ser facilmente o mais famoso. Todos, sejam cristãos, judeus 
ou não-crentes, todos conhecem a história de Jonas. É famosa. 

Hank Smith:  00:33:20  Jonas e o grande peixe. 

Dr. Joshua Sears:  00:33:24  Portanto, uma razão pela qual é famoso é porque é tão 
incomum para um livro profético. Nós temos Isaías, você tem 
Jeremias, Ezequiel e Amós, Miquéias, Habacuque, todos esses 
outros. Jonas entre todos eles é único em ser uma narrativa e 
não um livro de profecias como qualquer outro livro profético. 
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  00:33:42  Desde os tempos antigos, os judeus sempre a colocaram nesta 
coleção de livros proféticos. Portanto, eles o vêem como uma 
literatura profética, mas é feita de maneira muito diferente 
onde é uma narrativa e não profecias. Não há nada que sugira 
que Jonas tenha escrito isto. Ele é sempre referido na terceira 
pessoa, ele não se dá muito bem. Então, provavelmente algum 
outro profeta escreveu isto sobre Jonas. Mas isto está sendo 
feito de uma maneira de ensinar algo usando sua história. 

  00:34:06  Mas é uma maneira muito diferente de ensinar uma mensagem 
do que as profecias retas ao citar o Senhor que você recebe em 
todos os outros livros. Ele também é incomum, pois Jonas é o 
único profeta no Antigo Testamento, não apenas para profetizar 
sobre nações estrangeiras, mas para realmente ser dito para 
viajar a uma nação estrangeira e falar com eles. Eliseu faz isso 
uma vez, mas Jonas é o único outro. Portanto, muitas coisas 
incomuns sobre isso desde o início. 

  00:34:28  Claro, uma pergunta perene que as pessoas têm feito com isto, 
bem, é uma narrativa, mas que tipo de narrativa é essa? É uma 
narrativa histórica onde somos como um jornalista 
documentando exatamente o que aconteceu com este cara ou 
é mais uma parábola, uma alegoria que está usando esta 
história para ensinar uma mensagem mas não necessariamente 
descrevendo o que Jonas realmente fez? 

  00:34:47  Esse é um longo debate. Eu não sinto que preciso resolver essa 
questão para ninguém. Você pode ver como quiser, mas eu 
farei apenas algumas observações pelo que vale. A primeira 
pode ser que uma das razões pelas quais as pessoas tenham 
visto isto como não histórico é porque ele tem estes milagres 
como ser engolido pelos peixes. E como isso pode realmente 
acontecer? Eu diria que, como cristão crente, não tenho 
nenhum problema com isso em teoria. Gosto do que o 
dicionário bíblico diz que uma vez que se aceita a ressurreição, 
o último milagre, todos os outros milagres deixam de ser 
improváveis. Batatas pequenas em comparação com a 
ressurreição dos mortos. 

Hank Smith:  00:35:23  E para alguém que pode criar a Terra, para alguém que pode 
viajar entre o espaço e o tempo, colocar um cara dentro de um 
peixe não parece ser uma grande coisa para alguém se 
acreditamos que ele realmente pode fazer essas outras coisas. 

Dr. Joshua Sears:  00:35:34  Sim. Algo assim não é um problema para mim. Ele respirando na 
baleia por 3 dias e não sendo comido vivo pelos ácidos 
estomacais, Deus pode fazer tanto. Se ele precisasse mantê-lo 
vivo lá dentro, ele poderia. Portanto, para mim isso é realmente 
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um não problema. Portanto, o segundo ponto que eu gostaria 
de salientar é que tudo o que está sendo dito, há outras razões 
pelas quais as pessoas pensaram que isto poderia ser escrito 
mais como uma parábola ou alegoria, algo assim. Não tem a ver 
com se você acredita em milagres ou não, mas apenas com a 
forma como o livro é escrito. 

  00:35:59  Há muitas coisas no livro que parecem estar na linha da sátira e 
tudo é como o oposto. Jonas é o antiprofeta. Ele não escuta a 
Deus, ele segue o caminho errado. Ele prega para o pior tipo de 
pessoas e tem o mais surpreendente sucesso de qualquer 
profeta da história. 

  00:36:16  Há outros elementos satíricos aqui talvez seja o fato de que, por 
exemplo, todos os gentios que encontram Jonas imediatamente 
se arrependem apesar do que ele faz com eles ou o fato de que 
mesmo as vacas são apresentadas como orando por seus 
pecados e jejuando e vestindo saco e cinzas. Assim, você obtém 
muitos desses detalhes exagerados de fantasia. Ainda que eu 
acredite em milagres, não tenho certeza do que eu faria com as 
vacas literalmente. 

Hank Smith:  00:36:40  As vacas se arrependendo? 

Dr. Joshua Sears:  00:36:41  Sim, arrepender-se e colocar saco e cinzas. Portanto, sinto-me à 
vontade em qualquer dos sentidos, sinto-me à vontade vendo 
isto como sendo baseado em uma história histórica. Também 
me sinto confortável com isto sendo escrito como uma espécie 
de parábola ali. O que eu acho que precisamos fazer é não ficar 
tão atolados nos detalhes históricos como: "Que tipo de espécie 
de peixe era?". Que se perde de vista a mensagem e isso 
acontece com freqüência. 

  00:37:02  As pessoas ficam tão atoladas no debate se era um peixe ou 
uma baleia, que sentem falta do que o livro realmente trata e 
tem algumas coisas realmente importantes a dizer. Então o que 
sabemos é que no primeiro diz que a palavra do Senhor veio a 
Jonas, o filho de Amitai. E ele é mencionado em uma narrativa 
histórica em outro lugar do Antigo Testamento. Que 2 Reis 14. 
Então autores bíblicos, eles colocam estas pequenas frases ali 
porque querem que você ligue as coisas entre si. 

  00:37:31  Vou rapidamente ao 2 Reis 14 e vou ler o que diz sobre Jonas lá, 
porque acho que o autor de Jonas quer que você esteja ciente 
da história que está entrando aqui. Portanto, 2 Reis 14, isto tem 
Jonas no reino do norte. Ele estaria vivendo por volta do século 
IX. Portanto, 100 anos antes de Isaías. Se você for ao versículo 
23, 2 Reis 14, "No 15º ano do Amazonas, filho de Joás, rei de 
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Judá, Jeroboão, filho de Joás, o rei de Israel começou a reinar 
em Samaria e reinou 41 anos". E ele fez o que era mau aos 
olhos do Senhor". Ele não se afastou de todos os pecados de 
Jeroboão, o filho de Nebat, que fez Israel pecar. 

  00:38:06  Ele restaurou a costa de Israel ou a fronteira de Israel desde a 
entrada de Hemath até o mar da planície, de acordo com a 
palavra do Senhor Deus de Israel, que ele falou pela mão de seu 
servo Jonas, o filho de Amitai, o profeta que era de Gath-
hepher. Pois o Senhor viu a aflição de Israel que era muito 
amarga. Pois não havia nenhum calado, nenhum deixado, nem 
nenhum ajudante para Israel". 

  00:38:31  Essa é a história de Jonas que você recebe em Reis. E há 
algumas coisas interessantes sobre isso que eu acho que 
entrarão em jogo aqui no livro de Jonas. O número um é que 
Israel era malvado. Eles não estavam fazendo as coisas 
perfeitamente, mas Deus viu que a aflição deles era grande e 
eles não têm nenhum ajudante. 

  00:38:47  Assim, ele ainda os ajudou a re-expandir suas fronteiras para o 
que costumavam ser e recuperar algum território perdido. Essa 
é uma mensagem interessante sobre Deus trabalhando com 
pessoas imperfeitas e não tendo um padrão perfeito antes que 
ele venha ajudá-lo quando ele vir que você está em perigo. Isso 
se tornará interessante, pois Jonas parece ter um padrão muito 
mais elevado para os estrangeiros com quem ele está 
trabalhando, onde ele quer apenas justiça para eles, quando já 
profetizou o bem para Israel, mesmo que eles também não 
estivessem fazendo grandes coisas. 

  00:39:16  E então a outra coisa interessante está no livro de Amós, no 
capítulo 6 de Amós, versículos 13 e 14, Amós profetizou que 
porque Israel é mau, o território desde a entrada de Hemath 
sob o mar da planície vai se perder para Israel. É como uma 
completa inversão do que Jonas diz. É interessante que você 
tenha Amós, que é um profeta de Deus, que realmente 
gostamos de profetizar exatamente o oposto do que Jonas diz e 
que Jonas tem um caráter meio suspeito. Isso também lhe dá 
uma espécie de bandeira vermelha para o que quer que isso 
valha. 

  00:39:45  Isso é interessante. Acho que ao receber o versículo um de 
Jonas, os autores da Bíblia estão assumindo que você está meio 
que conectando isso, cruzando isso com aquela história ali. 
Então, isso significa que Jonas é um personagem histórico? 
Acho que isso significa que houve um Jonas porque ele aparece 
neste livro histórico. Mas isso pode não significar ainda que o 

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

Jonah; Micah Parte 1 followHIM Podcast Página 20



livro de Jonas, tal como foi escrito, é tudo para ser tomado 
como histórico. O autor pode não ter pretendido que fosse 
assim. 

  00:40:10  Na verdade, nessa nota, para que ninguém pense que sou um 
herege por sugerir tal coisa, tenho aqui um livro de história da 
igreja e aqui está uma história interessante que é relevante 
aqui. Em outubro de 1922, então este é o livro de História da 
Igreja, ele diz que a primeira presidência recebeu uma carta de 
alguém perguntando sobre a posição da igreja em relação à 
literalidade da Bíblia. E então dois membros da primeira 
presidência, Charles W. Penrose e Anthony W. Ivins, escrevendo 
assim para a primeira presidência, respondem a isso. E eles 
dizem: "A Bíblia é a palavra de Deus até onde é traduzida 
corretamente, mas há alguns problemas com o Antigo 
Testamento". 

  00:40:44  E então eles dão um exemplo de Jonas. Eles escreveram que 
enquanto pensavam que Jonas era uma pessoa real, eles 
disseram que era possível que a história como contada na Bíblia 
fosse um comentário de parábola na época. O objetivo era 
ensinar uma lição e esta é uma citação de sua carta: "Tem 
pouco significado se Jonas era um indivíduo real ou se foi 
escolhido pelo escritor do livro para ilustrar o que está escrito 
nele". 

  00:41:08  Penso que a primeira presidência, apesar de ter sido há 100 
anos, era confortável com a idéia de que esta é em sua maioria 
uma parábola ou parte dela é uma parábola. Podemos ficar bem 
com isso também. E não é preciso ver as coisas dessa maneira. 
Só para jogar fora algumas opções para as pessoas que querem 
ver de uma forma ou de outra. 

Hank Smith:  00:41:22  Excelente. 

Dr. Joshua Sears:  00:41:23  Acho que a maioria de nós conhece a essência da história aqui. 
Jonas é dito no versículo 2: "Levanta-te, vai a Nínive, aquela 
grande cidade e chora contra ela, pois a maldade deles surgiu 
diante de mim". Então, no versículo 3, Jonas se levanta, mas 
depois ele foge. 

Hank Smith:  00:41:37  Esta é a primeira vez que ouvimos falar de Nineveh, Josh? 

Dr. Joshua Sears:  00:41:40  Sabemos sobre Nínive mais tarde na história depois de Jonas, 
que será a capital do Império Assírio. É um grande papel. Nínive 
é mencionada pela primeira vez em Gênesis. Estas cidades se 
erguem na Mesopotâmia como a Babilônia. Nínive está lá atrás 
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e a chama de "Nínive, aquela grande cidade". Então eu acho 
que isto é uma ilusão lá atrás. E você tem Nimrod e pessoas que 
estão lá que são perversas. 

  00:42:01  Chamando-a de Nínive, aquela grande cidade que eu acho que 
se destina a invocar o Gênesis. E ver Nínive como uma espécie 
de arquétipo para a maldade que se chega lá. Como estes 
grandes centros urbanos da Mesopotâmia devem estar de volta 
nos primeiros capítulos de Gênesis. 

Hank Smith:  00:42:13  Ok. Então vá para esta cidade malvada. 

John Bytheway:  00:42:15  No manual, ele menciona algo que eu acho que é realmente 
útil. Diz que Nínive fazia parte do Império Assírio. Temos falado 
muito da Assíria quando falamos de Isaías, dos acontecimentos 
das 10 tribos que foram capturadas e levadas pelos assírios e do 
cerco assírio de Jerusalém. Diz: "Um inimigo de Israel conhecido 
por sua violência e crueldade". Portanto, lembrando o que 
sabemos sobre a Assíria, uma espécie de império militar cruel. 
Para onde Jonas está sendo chamado para ir? 

Dr. Joshua Sears:  00:42:46  Direto ao coração da questão. 

John Bytheway:  00:42:48  Acho que eu diria: "Primeiro tenho que ir até Joppa. Dê-me um 
segundo". Acho que eu também poderia ser esse cara. Não 
posso culpar o cara. 

Dr. Joshua Sears:  00:42:58  E já vi algumas pessoas contarem a história onde dizem: "Oh, a 
Assíria era tão militarista que provavelmente estava com medo 
de ir". Mas a história não diz isso. E no capítulo 4, ele vai dar sua 
razão para não ir e basicamente diz: "Porque eu não gosto 
deles". É a isso que se chega. Portanto, acho que você está certo 
em apontar isso. Ele não está assustado com a vida dele. Na 
verdade, ele prefere estar morto do que pregar para eles. A vida 
dele não é o problema. É que ele realmente odeia que eles 
coloquem isso de forma franca, pelas razões que você está 
falando, eu acho. 

  00:43:25  Eles são um inimigo conhecido por sua crueldade e todos os 
odeiam. Temos outros livros proféticos inteiros que 
comemoram a queda deles. Jonas então se levanta e foge para 
Joppa. Ele sobe em um navio e em vez de levantar-se como 
Deus lhe disse para fazer, desce para Joppa, desce para o navio 
e mais tarde descerá à água. 

  00:43:43  Ele está apenas descendo, descendo, descendo em vez de subir, 
como deveria fazer ali mesmo. E então no versículo 4 diz: "O 
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Senhor enviou um grande vento". O verbo hebraico ali é hiphil. 
Deus lançou um vento. É o mesmo verbo traduzido no resto do 
capítulo várias vezes. Portanto, Deus lança este grande vento. 
Há uma grande tempestade no mar. 

  00:44:01  Assim, o navio era como se estivesse quebrado. E então, você 
tem os marinheiros. Estes marinheiros baseados no porto aqui 
serão gentios, o que é importante. Lembre-se de que todos 
estes livros proféticos são sobre o pacto e esta dinâmica entre 
Israel, o povo do pacto e os gentios, estas pessoas que não 
fazem parte do pacto. Portanto, estes são marinheiros gentios e 
temem por sua vida. Eles estão clamando a cada homem a seu 
Deus. Eles estão expulsando a carga do navio e Jonas está lá 
embaixo dormindo profundamente. Novamente, tudo sobre 
Jonas é exatamente o oposto do que se espera. Todos estão em 
pânico e ele está apenas dormindo. Então eles vêm até ele e 
dizem no versículo 6: "O que significa você, oh dorminhoco? 
Levanta-te". Ele tem descido. Este cara está dizendo: "Levanta-
te". 

Hank Smith:  00:44:42  Preciso usar isto com meus adolescentes: "O que significa você, 
oh dorminhoco?" 

Dr. Joshua Sears:  00:44:46  "Oh dorminhoco". Invoca o teu Deus". Levante-se e diga suas 
orações matinais bem ali. Então todos estão rezando ao seu 
Deus, você faz o seu caso possamos encontrar o Deus que irá 
parar isto para que não pereçamos. 

  00:44:57  E então eles lançam a sorte e a sorte cai sobre Jonas. Então para 
eles isso indica que ele é o responsável por esta tempestade, 
que eles reconhecem como sendo sobrenatural. E então, no 
versículo 8, eles lhe perguntam: "Qual é a sua história? O que 
está acontecendo aqui?". E ele responde no versículo 9: "Eu sou 
hebreu e temo o Senhor, o Deus do Céu, que fez o mar e a terra 
seca". E esta é uma afirmação realmente estranha. Ou ele está 
reconhecendo a tolice do que fez ou esta é uma declaração 
irônica onde ele diz: "Sim, eu adoro o único Deus verdadeiro 
que é mestre da terra e do mar". Mas este é o cara que saiu 
para o mar para tentar fugir deste Deus. Portanto, ele não tem 
colocado em prática o que ele acredita aqui. 

Hank Smith:  00:45:34  Ele pensa: "Agora eu o temo porque ele me encontrou". 

Dr. Joshua Sears:  00:45:37  Sim. Então, os homens têm muito medo e então souberam que 
ele fugiu do Senhor porque ele lhes disse. E eles dizem: "O que 
devemos fazer?". No versículo 12, Jonas diz: "Lancem-me para a 
frente". Essa é a mesma palavra novamente, é Deus lançando a 
tempestade fora. "Atirai-me ao mar para que o mar fique 
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calmo". Há duas maneiras de você ler isto. Uma é que Jonas 
está sendo auto-sacrificial aqui, dizendo: "Sim, atirem-me ao 
mar e vocês se salvem". 

  00:46:00  Essa poderia ser uma maneira positiva de ver as coisas. Há uma 
maneira negativa de ver isto também, porque Jonas, por que 
ele não poderia simplesmente se atirar borda fora? Em vez 
disso, ele lhes diz para fazer isso, mas isso lhes deixa o problema 
de terem seu sangue nas mãos e eles estão realmente 
preocupados com isso. Porque no versículo 14, eles têm uma 
oração inteira a Jeová dizendo: "Por favor, por favor, por favor, 
não ponha o sangue deste cara nas mãos deles". 

  00:46:18  Assim, Jonas poderia estar obrigando-os a fazer isso e então a 
responsabilidade é deles, não de si mesmo. Assim, isso seria 
menos altruísta. Além disso, você tem que se perguntar a si 
mesmo, então mais tarde Jonas diz que prefere estar morto do 
que ir salvar aquelas pessoas em Nínive. Então, ele ainda está 
tentando evitar aquele destino horrível de pregar àquelas 
pessoas? Porque se ele prefere estar morto do que pedir para 
que o atirem borda fora não é nada demais, porque ele ainda 
pode estar tentando escapar da responsabilidade aqui. 

  00:46:45  "Matem-me agora". Ele vai dizer isso duas vezes mais tarde. 
Então este cara tem constantemente um desejo de morte para 
evitar coisas que ele não gosta. O interessante é que estes caras 
são bons caras. Eles não o expulsam imediatamente no 
versículo 13. Eles tentam ao máximo salvar a todos primeiro e 
só depois de terem esgotado todos os seus esforços é que 
recorrem a jogá-lo para o lado. Depois, eles o jogam para o 
lado. Eles têm esta oração: "Senhor, por favor, não nos leve a 
mal". 

  00:47:10  E então no versículo 16, é interessante: "Os homens temiam o 
Senhor. Temiam muito a Jeová e ofereceram um sacrifício ao 
Senhor e fizeram votos". Assim, no versículo 5, eles temiam a 
tempestade e rezavam aos seus deuses e Jonas é este homem 
que teme a Jeová e agora eles temem a Jeová também. Eles se 
converteram de certa forma aqui, e isto é uma espécie de tema 
do livro, destas conversões gentílicas instantâneas. 

Hank Smith:  00:47:32  Conversão gentia, o que raramente acontece, mas acontece em 
torno de Jonas aparentemente o tempo todo. 

Dr. Joshua Sears:  00:47:36  Raramente acontece. É ele quem está sendo desobediente a 
Jeová. Mas esses caras imediatamente estão fazendo tudo ao 
seu alcance para fazê-lo da maneira correta. 
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Hank Smith:  00:47:43  É uma forma interessante de trabalho missionário. 

Dr. Joshua Sears:  00:47:45  Sim. Então, no versículo 17, o Senhor preparou um grande peixe 
para engolir Jonas e ele está na barriga 3 dias e 3 noites, a parte 
famosa. Essa é a história até aqui. A narrativa no capítulo dois é 
interrompida por este Salmo de Ação de Graças que Jonas diz 
que ele oferece do ventre do peixe ali mesmo. 

  00:48:01  Ao contrário dos outros três capítulos, que eram em formato 
narrativo. Este é um tipo de poema, um salmo que você recebe 
aqui. Se você olhar as traduções modernas, você verá que ele 
muda para o formato poético uma vez que você chegue ao 
capítulo 2. 

John Bytheway:  00:48:10  É tão interessante. Esta não é a primeira pessoa, é alguém que 
escreve sobre Jonas, mas sabia o que era seu salmo. 

Dr. Joshua Sears:  00:48:18  As pessoas debatem, ele realmente escreveu este salmo ou isto 
foi inserido no livro aqui como uma composição separada? 
Tanto faz. Ele é apresentado aqui no livro como sendo ele. 
Portanto, podemos lê-lo dessa maneira. 

John Bytheway:  00:48:27  Com certeza. 

Dr. Joshua Sears:  00:48:29  Versículo 2 do capítulo 2: "Chorei por causa da minha aflição ao 
Senhor, e ele me ouviu da barriga do inferno, e tu ouviste a 
minha voz". O inferno ali não tem a conotação negativa como 
em inglês, é apenas o velho submundo, o lugar para onde vão 
os espíritos mortos. 

John Bytheway:  00:48:44  Não consigo imaginar nada pior do que estar dentro do 
estômago de um peixe. 

Dr. Joshua Sears:  00:48:49  Mas seria assim, sim. 

Hank Smith:  00:48:50  Sim. 

John Bytheway:  00:48:51  Por isso, talvez eu também tenha uma palavra diferente. 

Dr. Joshua Sears:  00:48:54  Então, no versículo 3, ele fala sobre as ondas de ondas sobre 
ele. E então no versículo 4, ele diz que se volta novamente para 
o templo, o que é interessante, seja Jonas na barriga da baleia, 
ou qualquer outra pessoa em condições extremas, que o templo 
é para onde ele vai. Ele sabe que é lá que está a presença de 
Deus e que sua mente é atraída para o templo. Acho que isso é 
algo com o qual podemos realmente nos relacionar. 
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Hank Smith:  00:49:13  Quando ele está nesta posição terrível, é sobre isso que ele está 
pensando. 

Dr. Joshua Sears:  00:49:17  Sim. E então você obtém este interessante tipo de imagem de 
morte em 5 e 6. "As águas me rodearam até a alma. A 
profundidade me fechou a rotunda. As ervas daninhas estavam 
enroladas ao redor de minha cabeça e eu desci até o fundo das 
montanhas. A terra com suas barras estava sobre mim para 
sempre. No entanto, você me fez subir minha vida da 
corrupção. Oh Senhor, meu Deus"! 

  00:49:39  Então, ali são belas imagens sobre a morte e o tipo de vida que 
ali é criada. Acho que é por isso que Jesus invoca a história de 
Jonas quando ele está falando de sua própria vida e 
ressurreição ali mesmo. Porque as imagens aqui são poderosas, 
que você está lá embaixo nessas profundezas, você não pode 
ser salvo e então Jeová alcança lá embaixo e simplesmente o 
pega daquela profundidade escura e aquática e o traz de volta à 
vida. 

Hank Smith:  00:50:00  Isso pode acontecer para alguém que está de luto pela morte de 
alguém. Que Jeová o pega e o puxa para fora disso. O mesmo 
com a pessoa que morreu pode ser trazida de volta. 

Dr. Joshua Sears:  00:50:12  Exatamente. Verso 7: "Quando minha alma desmaiou dentro de 
mim, eu me lembrei do Senhor. Minha oração chegou até Ti em 
teu santo templo". E então ele faz esta espécie de mensagem 
de retirada destas experiências. "Aqueles que observam 
vaidades mentirosas abandonam sua própria misericórdia". É 
aqui que começamos a usar alguns de nossos antecedentes de 
Presidente Nelson. 

  00:50:30  Portanto, aqueles que observam, observam que há o mesmo 
verbo que você usa para guardar, como guardar os 
mandamentos. As vaidades mentirosas são vaidades. É como 
coisas vazias, coisas sem valor. Como em Eclesiastes, "vaidade 
das vaidades, tudo é vaidade". Apenas as coisas que são etéreas 
sobem na fumaça. As coisas que não duram lá e aqueles que 
guardam essas coisas, ao contrário de guardar os 
mandamentos, dizem abandonar sua própria misericórdia. E 
adivinhe qual é a palavra hebraica? É hesitante. 

Hank Smith:  00:50:54  Hesed. 

Dr. Joshua Sears:  00:50:55  Sim, você deposita sua confiança nestas coisas vãs e vazias. 
Você abandona sua própria hesitação. Deus ainda está 
oferecendo isso a você, mas você se colocou para fora, você 
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abandona isso. Você abandona o amor que poderia estar 
recebendo e as bênçãos que estaria recebendo. Você se afasta 
do caminho do pacto e se põe fora das bênçãos que advêm de 
estar nessa hesitação de relacionamento. Essa é uma lição 
muito poderosa, eu acho. 

Hank Smith:  00:51:17  Josh, Jonas está falando de si mesmo ou ele está falando apenas 
de outros em geral? 

Dr. Joshua Sears:  00:51:21  Se você está lendo isto no contexto da história de Jonas, ele 
talvez esteja começando a reconhecer isto, mas também está 
escrito como um princípio geral. 

Hank Smith:  00:51:27  Aqueles que confiam nas vaidades mentirosas, abandonam sua 
própria misericórdia. 

Dr. Joshua Sears:  00:51:33  Aquele pacto de amor e lealdade ali, depende de nós. Deus 
nunca vai abandoná-lo, mas podemos nos colocar fora dessas 
bênçãos lá, se nos desviarmos. 

Hank Smith:  00:51:41  Certo. 

Dr. Joshua Sears:  00:51:42  E então ele promete que vai se sacrificar novamente, dar graças 
e dar o que prometeu e então o peixe vomita Jonas no final 
disto. 

Hank Smith:  00:51:50  Você acha que eu pagarei o que prometi significar que irei? 

Dr. Joshua Sears:  00:51:53  No capítulo 3, começa o Senhor repetindo: "Levantai-vos, ide a 
Nínive aquela grande cidade". E agora Ele o faz. Portanto, acho 
que ele chegou ao ponto em que vai ser obediente a tanto. 

Hank Smith:  00:52:01  Eu irei para onde você quiser. 

John Bytheway:  00:52:03  É interessante que essa também é exatamente a mesma frase. 
O Senhor não diz: "Eu lhe disse". Só diz: "Levanta-te, vai para 
Níniveh, aquela grande cidade". A mesma frase exata em Jonas 
1:2. 

Hank Smith:  00:52:13  A mesma vocação. 

Dr. Joshua Sears:  00:52:14  Vamos fazer um refazer sobre isto. 

John Bytheway:  00:52:15  Repito. 

Dr. Joshua Sears:  00:52:16  Vamos começar do início. Mas acho que isto não significa que 
Jonas tenha aprendido todas as lições que deveria aprender, 
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como veremos no resto dos capítulos 3 e 4. Acho que você 
poderia ler isso como ele sendo bastante rancoroso, pois ele faz 
isso. Portanto, acho que a obediência rancorosa é pelo menos 
melhor do que a desobediência, mas ainda não é de todo 
coração. Obediência de bom grado. Há uma diferença aí. 

  00:52:35  Teremos que continuar com este cara em sua jornada. Então 
Jonas, em 3:3, ele se levanta, vai para Nínive. E Nínive foi uma 
cidade extremamente grande de três dias de viagem. Portanto, 
três dias de viagem podem ser um desses tipos de coisas 
exageradas. A maneira como a história é contada, na verdade 
não leva três dias arqueológicos para atravessar a cidade, mas 
está pintando este quadro apenas desta enorme metrópole 
aqui. E diz que é uma cidade extremamente grande, na versão 
do Rei James. 

  00:52:59  Se você olhar a nota de rodapé em hebraico, ela diz 
literalmente: "Uma grande cidade como Elohim". Como a Deus. 
É uma grande cidade para Deus. Que como Deus vai falar de 
Nínive mais tarde, ao seu cuidado. Essa é uma tradução 
alternativa interessante para se pensar. Muito bem, então 3:4, 
ele vai e entrega sua mensagem. E esta é a mensagem mais 
estranha da história profética. Ele não fala sobre os crimes do 
povo, não fala sobre a fraqueza, não os convida a se 
arrependerem, nunca invoca o nome do Senhor ou menciona 
Deus. Ele apenas diz: "Ainda 40 dias e Nínive será derrubada". 

John Bytheway:  00:53:32  Amém. Senta-se em baixo. 

Dr. Joshua Sears:  00:53:33  A mensagem é ainda mais curvada em hebraico. São apenas 
cinco palavras. owd abarim yom v'nineveh neh-paket. É muito 
curto lá. Em inglês, soa ainda mais longo do que realmente é ali. 
Ele apenas diz: "Vocês vão todos ao chão. Em 40 dias, isto está 
acontecendo". Derrubar significa literalmente virar algo de 
cabeça para baixo. É o mesmo verbo usado para Sodoma e 
Gomorra em Gênesis. Eles são simplesmente derrubados 
completamente. 

  00:53:56  É difícil dizer o que fazer com isto. Será que não estamos 
recebendo o resto da mensagem dele? Ou isto é literalmente 
tudo o que ele foi e disse a estas pessoas? A história só nos dá 
isto. Mais uma vez, você se pergunta se isto é ele apenas 
fazendo o mínimo esforço aqui. Ele ainda não está esperando 
que eles se arrependam. Ele ainda não quer que eles saiam do 
gancho. Ele quer que eles se arrependam e é isso que ele 
profetiza ali mesmo. 

Hank Smith:  00:54:16  A mensagem completa. 
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John Bytheway:  00:54:18  Você não gostaria de ter esse tipo de poder? Você poderia dizer 
oito palavras em inglês, cinco em hebraico e todo um lugar 
muito perverso diz: "Ok". E se arrepende. 

Dr. Joshua Sears:  00:54:28  Sim. Porque então no versículo cinco, você obtém um milagre 
que é honestamente muito maior do que o peixe. O povo de 
Nínive acreditava que Deus proclamava um jejum, colocado em 
saco dos maiores, até mesmo dos menores, incluindo o rei. Ele 
sai do trono, despede suas roupas extravagantes, veste saco e 
cinzas e envia uma proclamação através de Nínive dizendo: 
"Não deixe nenhum povo ou nenhum animal, nenhum rebanho 
ou rebanho seu, ninguém comer ou beber". Vamos todos jejuar. 
E que todos os humanos e todos os animais se vistam de saco e 
cinzas e que todos os humanos e animais chorem 
poderosamente a Deus". Talvez ele se afaste do mal e do vil". 

  00:55:04  Que talvez ele mude de idéia e afaste a raiva feroz e nós não 
pereçamos. Assim você obtém esta conversão instantânea de 
todos. 

Hank Smith:  00:55:11  Posso ver porque algumas pessoas pensam que isto é sátira. 

Dr. Joshua Sears:  00:55:14  Vale notar que não temos nenhum registro de que Nínive se 
converta ao culto a Jeová. 

John Bytheway:  00:55:18  Sim, talvez essas oito palavras tenham sido o fim de seu 
sermão. 

Hank Smith:  00:55:23  Você está pensando: "Eles dizem mais alguma coisa?" 

Dr. Joshua Sears:  00:55:25  Bem, é como os marinheiros. Devemos comparar isto com os 
marinheiros. Apenas com base neste breve encontro com ele, 
eles se voltaram completamente para Jeová e mudaram seus 
caminhos, abandonando os outros deuses e o sacrifício. 

Hank Smith:  00:55:35  Por ser um terrível missionário, Jonas é realmente um bom 
missionário. 

Dr. Joshua Sears:  00:55:39  Interessante, essa palavra derrubada, pode ser literalmente 
uma derrubada de algo, mas está na voz passiva aqui. Em outras 
escrituras, o verbo hebraico no passivo pode ser metafórico 
para dar a volta, mudar, transformar. 

  00:55:54  De certa forma, o que Jonas é dito ainda pode se tornar 
realidade, e Nínive deu uma volta completa, eles se 
transformaram. Mas isto não está acontecendo como Jonas 
esperava. Eles se transformam por dentro, não conseguindo 
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destruir fisicamente a cidade ao serem virados para lá. Não é a 
maneira que ele esperava. 

John Bytheway:  00:56:09  Isso é decepcionante para ele, parece que. 

Dr. Joshua Sears:  00:56:12  Veja o que eles fazem no versículo 8. Diz que cada um se desvie 
de seu mau caminho e da violência que está em suas mãos. 
Curiosamente, de volta ao Gênesis, quando fala dos problemas 
que estão na terra que causam a inundação de Noé, usa as 
mesmas duas palavras hebraicas, ra'ah o mal e chamas, a 
violência ali mesmo é o que o Gênesis enfatiza que causou a 
inundação. 

  00:56:32  Foi a perversidade e a violência. Por isso, eles estão emitindo 
isso. No que diz respeito ao que os gentios podem fazer, apenas 
fazendo coisas básicas em sua estrutura, é isto. Viver com 
retidão, parar a violência, viver em paz. 

Hank Smith:  00:56:45  Jonas deve estar entusiasmado com isto. 

Dr. Joshua Sears:  00:56:47  Ele conseguiu o que o Pacto de Abraão deve fazer, é trazer 
justiça e paz a um mundo violento e perverso. 

Hank Smith:  00:56:52  Bom trabalho. 

Dr. Joshua Sears:  00:56:54  E então, no versículo 10, Deus vê suas obras e que elas se 
desviam de seu mal e então Ele muda de idéia, que é o que se 
arrepende ali, de seu mal que ele ia fazer com elas, desta 
calamidade e não o faz. Obtém-se esta salvação milagrosa 
deles. 

Hank Smith:  00:57:07  E aqui vai ele. Jonas deveria estar animado, mas Jonas estava 
muito zangado. 

Dr. Joshua Sears:  00:57:13  Capítulo 4, muito zangado. E o capítulo 4 é realmente onde toda 
a história se junta. Tudo isso tem levado à discussão que você 
tem aqui mesmo. Mais uma vez, esta é uma literatura muito 
bem trabalhada. Não se trata necessariamente de alguém que 
está no chão gravando com um repórter anotando cada palavra. 

  00:57:26  Assim, por exemplo, o que Jonas diz nos versículos 2 e 3 é 
exatamente 39 palavras em hebraico. O que Deus diz a Jonas 
nos dois últimos versículos do capítulo, versículos 10 e 11, é 
exatamente 39 palavras também em hebraico. Alguém 
preparou 39 palavras de Jonas, 39 palavras de Jeová para ele 
como um livro de contraste que encerra este capítulo, pois eles 
têm esta discussão. É super bem trabalhado. 
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John Bytheway:  00:57:47  Diga isso novamente. Que 39 palavras no início de... 

Dr. Joshua Sears:  00:57:50  Assim, em 4:2-3, Jonas reclama a Deus usando 39 palavras 
hebraicas. E então, nos capítulos 10 e 11, Deus termina 
respondendo a Jonas e seu discurso tem exatamente 39 
palavras. 

John Bytheway:  00:58:03  Oh, versículos 10 e 11 do capítulo 4. 

Dr. Joshua Sears:  00:58:06  Sim. 

John Bytheway:  00:58:07  São 39 palavras, os dois últimos versos de Jonas? 

Dr. Joshua Sears:  00:58:11  Sim. Na parte da citação, não na parte em que diz: "Então o 
Senhor disse". Mas tudo depois dessa palavra é a citação. 

John Bytheway:  00:58:16  39 palavras em hebraico. Eu adoro coisas assim. Eu adoro 
simetria. 

Dr. Joshua Sears:  00:58:20  Alguém está montando isto de forma muito inteligente. Então, 
o versículo 4, o Senhor diz: "Fazes bem em estar zangado". 

John Bytheway:  00:58:27  Eu amo essa frase. Como essa raiva está funcionando para 
você? 

Dr. Joshua Sears:  00:58:32  Sim. Jonas não responde. Então, Jonas sai da cidade, ele 
estabelece um pequeno abrigo e se senta na sombra, porque eu 
imagino que esteja quente. E ele se senta lá esperando que 
talvez eu ache que Deus ainda destrua a cidade. Ele vai ver o 
que acontece com isto. Como isso vai acontecer quando chegar 
o dia 40. E então Deus prepara esta cabaça, este tipo de planta 
que vem para sombrear Jonas melhor do que ele tinha antes e 
diz que ela o libertou de sua dor ali mesmo. Então ele pensa: 
"Oh sim, obrigado. Estou agradecido por isto". 

  00:59:01  Ele está muito contente com a cabaça. Mas então, no versículo 
7, Deus envia um verme, ele fere a cabaça durante a noite. A 
cabaça morre. Então, quando o sol nasce no versículo 8, está 
realmente quente e o sol bate em Jonas e ele deseja novamente 
que ele esteja morto. 

  00:59:14  É melhor para mim morrer do que viver. Saltei os versículos 2 e 
3. Deveríamos voltar atrás e ver o que Jonas diz nessas 39 
palavras ali. Então, versículo 2: "Jonas reza ao Senhor e diz: 'Eu 
te peço, ó Senhor, não era este o meu ditado quando eu ainda 
estava em meu país? Portanto, ou por causa disto eu fugi antes 
para Tarshish"". Então ele está explicando agora porque fugiu. 
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"Porque eu sabia que tu és um Deus misericordioso, 
misericordioso, lento para a ira e de grande bondade, e que te 
arrependes do mal". Agora o que ele está citando ali? É o Êxodo 
34. Essa é a descrição clássica de Jeová de sua própria natureza. 
E assim quando diz: "Deus misericordioso, misericordioso, lento 
para a ira e de grande bondade". 

  00:59:58  Bondade é sua palavra hesitante novamente ali mesmo. Então 
ele pensa: "Oh, eu sabia. Eu sabia que você é de grande 
gentileza. Grande hesitação. E por causa de tudo isso, que você 
facilmente mudará de idéia sobre fazer coisas ruins para as 
pessoas. Arrependa-se do mal aí mesmo". Basicamente, ele está 
dizendo: "Quero que Nineveh caia". Eu quero vê-los arder. Por 
isso, fugi porque não queria dar a eles a chance de se 
arrependerem, porque sabia que você é tão misericordioso que, 
se tivesse a oportunidade de fazê-lo, mostraria misericórdia 
para com eles". 

  01:00:24  E note que ele não está citando a segunda metade do Êxodo 
34:6-7 que fala sobre a justiça de Deus porque ele está bem 
com isso. Ele gosta da justiça de Deus. Ele está citando a parte 
de que ele não gosta. 

Hank Smith:  01:00:33  Eu sabia que você seria gentil. Sim, eu sabia que você seria legal. 

Dr. Joshua Sears:  01:00:35  Sim. Lento a raiva e cheio de hesitação ali mesmo. Ele está 
citando isto como uma coisa negativa. Ele está dizendo que 
Deus é leal demais, amoroso demais, misericordioso demais. Ele 
está estendendo isto para as pessoas que não pertencem ao 
clube aqui. 

Hank Smith:  01:00:48  Você está sendo misericordioso com as pessoas que não o 
merecem. 

Dr. Joshua Sears:  01:00:51  Sim. Agora novamente, a ironia está de volta em 2 Reis 14, 
aquela narrativa histórica sobre Jonas, ele profetizou que Deus, 
porque vê que Israel não tem ajudante, que mesmo sendo 
perversos, ele estenderia sua fronteira novamente. Assim, Jonas 
profetizou que as pessoas recebem o que não merecem lá 
quando é o seu povo. Mas aqui, quando são os Ninevitas, ele 
não suporta isso. Meu Deus. Eles precisam receber o mal que 
merecem, não a misericórdia que você acha que eles dizem que 
merecem. 

John Bytheway:  01:01:16  É um pouco interessante já que estamos sobre esse tema, 
geralmente a casa de Israel está trabalhando com outros 
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membros da Casa de Israel, mas aqui ele enviou como 
missionário para outro lugar. 

Dr. Joshua Sears:  01:01:26  Sim. Acho que é muito interessante explorar esta dinâmica de 
como as pessoas do pacto em Israel devem se relacionar com 
estes gentios lá fora, especialmente quando eles são os gentios 
maus de quem você não gosta. 

Hank Smith:  01:01:36  Certo. 

Dr. Joshua Sears:  01:01:37  Sim. Estes não são quaisquer gentios antigos como você 
apontou, John. Estes são os assírios. Não sei se Jonas realmente 
foi para Nínive ou não, mas independentemente disso, o 
objetivo de escolher Níniveh aqui para a história acho que sim, 
estamos indo direto para os piores gentios que você possa 
pensar. Estes não são apenas aqueles, ok vizinhos ali ao lado. 
Estes são os piores dos piores. 

Hank Smith:  01:01:55  E eles o merecem. Eles merecem ser destruídos. Ele diz: "Tire 
minha vida de mim". É melhor para mim morrer do que viver". 
Ele está realmente chateado por Deus ser misericordioso. 

Dr. Joshua Sears:  01:02:06  Sim. Ele prefere morrer a vê-los receber misericórdia. Então nós 
temos a história da cabaça e ele está realmente triste de ver 
esta cabaça morrer porque ela estava lhe dando sombra. E 
então você recebe a resposta do Senhor em 10 e 11. Este é o 
único livro profético a terminar em uma pergunta retórica. 
Porque o livro não vai responder à pergunta para você. Você, 
como leitor, tem que lutar com a pergunta e respondê-la. 

  01:02:27  Jonas não tem chance de fazê-lo. Nós não sabemos o que 
acontece com ele. Assim, no versículo 10, o Senhor diz: "Tiveste 
piedade da cabaça", esta planta, "pela qual não trabalhaste, 
nem a fizeste crescer, que surgiu em uma noite e pereceu em 
uma noite. Não deveria eu poupar Nínive aquela grande cidade 
onde há mais de 120.000 pessoas que não conseguem discernir 
entre sua mão direita e sua esquerda e também muito gado, 
muitos animais"? 

  01:02:55  Por que você está tendo mais pena desta planta do que de uma 
cidade que tem mais de 100.000 humanos nela e ainda mais 
animais? Eu não deveria ter piedade e piedade deles? Resta-nos 
refletir sobre esta questão. Você está de acordo que Deus 
estenda misericórdia a seus inimigos? 

Hank Smith:  01:03:12  Diga isso novamente. Eu gosto disso. Você está bem... 
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Dr. Joshua Sears:  01:03:15  Com Deus estendendo misericórdia e amor a pessoas que você 
não gosta? A seus inimigos lá? 

John Bytheway:  01:03:22  Devo dizer isto em voz alta? Pensei muitas vezes na segunda 
vinda e como há uma parte de mim que, oh homem, você vai... 
Certas pessoas realmente vão conseguir ou coisas em nossa 
cultura e Hollywood e violência e tudo isso. Mas e se ele vier e 
estender a misericórdia? Bem, eu estava esperando por um 
pouco mais de retribuição. A doutrina da retribuição. Isso não 
está aqui também em algum lugar? 

Hank Smith:  01:03:48  Também me faz lembrar um pouco do filho pródigo. 

John Bytheway:  01:03:51  A comparação. 

Hank Smith:  01:03:53  Sim. Eles se arrependem e ele está louco. Ele está bravo por eles 
estarem se arrependendo. 

Dr. Joshua Sears:  01:03:58  Sim. Elder Holland deu essa grande palestra há alguns anos 
sobre a Parábola dos Trabalhadores. 

Hank Smith:  01:04:02  Trabalhadores no vinhedo, a mesma coisa. 

Dr. Joshua Sears:  01:04:04  As pessoas trabalhavam o dia inteiro pela mesma quantia de 
dinheiro que as pessoas que chegavam e chegavam logo na 11ª 
hora e estavam chateadas. "Isso não é justo". Por que você está 
mostrando tanta generosidade às pessoas que não a merecem 
tanto quanto eu"? 

John Bytheway:  01:04:14  Eu amo a idéia disso e o filho pródigo. Essa questão surge 
quando começamos a comparar e a olhar de lado, em vez de 
olhar para a forma como o Senhor lidou conosco. Queremos 
que seja justo. Quando a coisa toda sobre os trabalhadores da 
vinha, não foi justo. Eles foram chamados em momentos 
diferentes. Mas o Senhor da vinha pode fazer o que quer e nós 
não devemos ter inveja porque ele é generoso. Acho que é o 
que diz Elder Holland. 

Dr. Joshua Sears:  01:04:40  Temos que lembrar também que cada grama de julgamento que 
queremos que ele ponha sobre outras pessoas, o que isso vai 
fazer por nós? Ele tem que aceitar que Deus é generoso com 
seus inimigos. E se o homem natural é um inimigo de Deus, isso 
sugere que todos nós somos seus inimigos até certo ponto e só 
somos salvos através da expiação de Cristo, o Senhor. 

Hank Smith:  01:04:57  Sim. É uma coisa boa que Deus ama seus inimigos. 
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Dr. Joshua Sears:  01:05:02  Então eu acho que Jonas realmente nos força a lutar com isto. 
Mais uma vez, é uma questão em aberto e acho que em tempos 
remotos se pretende que os israelitas lutem com isto. O que 
significa ser uma pessoa do pacto e qual é a relação de Deus 
com as outras pessoas? Você pode estar no pacto, você tem 
essa hesitação especial, mas ele também não ama as outras 
pessoas? 

  01:05:19  Lembre-se que Jonas tinha dito: "Os que observam vaidades 
mentirosas abandonam sua própria misericórdia". Então ele 
estava falando sobre a importância da hesitação, mas depois 
não gostou da hesitação de Deus quando ela foi estendida, em 
certa medida, a essas pessoas de Nínive. Ele disse: "Oh, eu sabia 
que você tinha hesitado tanto. Por que estamos fazendo isto 
por eles"? Mais ou menos isso. Então, não sendo restritivo 
quanto a isso. 

Hank Smith:  01:05:39  Eu sabia que você seria misericordioso. O engraçado é que ele... 
Eu não fui aqui porque sabia que você seria gentil com ele e não 
queria que você fosse gentil com ele. 

John Bytheway:  01:05:47  E é tão difícil para mim pegar, apenas me matar. 

Hank Smith:  01:05:50  Sim. Eu não consigo lidar com toda essa gentileza. 

Dr. Joshua Sears:  01:05:53  É surpreendente, mas nós realmente nos debatemos com isto. 
Tivemos várias conferências gerais nos últimos anos, falando 
sobre divisões entre nós. Acho que ninguém pensa: "Oh sim, 
tenho inimigos que espero ver cair e queimar". Mas nós temos 
divisões e pessoas que talvez não pensemos que elas re 

Hank Smith:  01:06:09  Eles são merecedores. 

Dr. Joshua Sears:  01:06:10  Fazendo as coisas tão bem aos olhos de Deus como eu. Como o 
Ancião Renlund há um ano, deu esta grande palestra chamada A 
Paz de Cristo Abola a Inimizade. E ele ressaltou que a pandemia 
da COVID-19 tem sido um teste de estresse global tanto dentro 
como fora da igreja. Ele diz que tem havido coisas realmente 
positivas, a forma como as pessoas se uniram, mas também tem 
mostrado tendências que temos tido para a contenda e a 
divisão, diz ele. 

  01:06:32  Isto sugere que temos trabalho a fazer para mudar nossos 
corações e para nos unirmos como verdadeiros discípulos do 
Salvador. Não se trata de um novo desafio, mas de um desafio 
crítico. Eu também fiquei realmente tocada apenas nesta última 
conferência, em outubro de 2022, a palestra de Kristin M. Yee 
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sobre a Beleza pelas Cinzas e o perdão àqueles que sofreram. 
Você tem estas terríveis situações de distensão intestinal, como 
o abuso. E ela menciona ali: "O Senhor disse: 'Eu perdoarei a 
quem eu perdoarei'". Mas de vocês, é preciso perdoar a todos 
os homens". 

  01:06:58  E ela diz: "O Senhor nos exige que perdoemos por nosso próprio 
bem. Mas Ele não nos pede para fazer isto sem sua ajuda". Seu 
amor é compreensão. Através de nossos convênios com o 
Senhor, cada um de nós pode receber o poder de 
fortalecimento, orientação e ajuda que precisamos tanto para 
perdoar como para ser perdoados". 

  01:07:12  Isto é algo em que todos nós temos que trabalhar até certo 
ponto. Portanto, acho que a história de Jonas, em vez de apenas 
nós contra alguma terrível potência militar estrangeira, 
realmente nos convida a pensar sobre isso. Estou disposto a 
perdoar as pessoas que fizeram mal, mesmo que seja errado 
para mim? 

Hank Smith:  01:07:27  A Irmã Yee disse: "Eu vim a perceber de maneira profunda que 
o mesmo filho de Deus que expiou por meus pecados é o 
mesmo Redentor que também salvará aqueles que me feriram 
profundamente". Gosto de como ela disse aquele batedor de 
uma forma profunda. 

John Bytheway:  01:07:43  O reconhecimento de que existem alguns tipos de coisas que as 
pessoas suportaram e que são tão difíceis que ela falou como 
abuso e coisas, é que a única maneira de podermos perdoar é 
com a ajuda de Deus. 

  01:07:57  Eu aprecio isso, que não, isso está além de você. Isto está além 
de sua capacidade. Você vai precisar de Deus para ajudá-lo a 
fazer isto. Às vezes ficamos encostados naquela parede: "Eu não 
posso fazer isto sozinho". Vou precisar do poder do Salvador 
para me ajudar a ir ao perdão". Eu adoro que ela tenha 
reconhecido isso. Essa foi uma conversa poderosa. 

Dr. Joshua Sears:  01:08:18  Jonas é muitas vezes reduzido a um conto infantil que é 
realmente simples e bonito. Reduzimos a lição à simples 
obediência. Ele foi desobediente, depois aprendeu sua lição. 
Mas esta pergunta final, eu acho que realmente coloca todo o 
livro sob uma luz diferente onde realmente temos que examinar 
qualquer etnocentrismo, racismo ainda está entre nós, sexismo, 
homofobia, todas as coisas que estão nos dividindo e onde 
olhamos para baixo em certos grupos de pessoas. 
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  01:08:42  O Livro de Jonas é realmente um convite para dizer: "Você está 
realmente no direito sobre isso? Você está colocando limites à 
generosidade, misericórdia e graça de Deus para outras pessoas 
que talvez tenham uma vida muito diferente da sua"? 

John Bytheway:  01:08:54  Isso é ótimo de se destacar. Esse é o único livro profético, estou 
olhando para minhas anotações para terminar em uma 
pergunta retórica. Deixa-nos a modos que... Acho que o filho 
pródigo também termina assim, onde você ainda está... Você 
está dizendo: "Eu quero mais". Espere um minuto". Deixa-nos a 
lutar com algo, que eu adoro, que você vá terminar a história e 
lute com ela em seu próprio coração. 

  01:09:17  Outra coisa que eu quero apenas mencionar é que é 
maravilhoso que Jesus traga esta história à tona. Temos Mateus 
16 onde os fariseus vêm e dizem: "Dai-nos um sinal". E ele nos 
dá esta coisa maravilhosa. Você pode discernir a face do céu. 
Meu pai costumava dizer: "Céu vermelho pela manhã, 
marinheiro, tome cuidado". Céu vermelho à noite, o deleite dos 
marinheiros". 

  01:09:39  Ele dá algo semelhante aqui, mas depois diz: "É uma geração 
perversa e adúltera, procura depois de um sinal". Não lhe será 
dado nenhum sinal. Mas o sinal para o profeta Jonas". E ele os 
deixou e partiu. Isso é Mateus 16:4. Então, qual é o sinal do 
profeta Jonas? 

Hank Smith:  01:09:58  Tem que ser os três dias, certo? 

Dr. Joshua Sears:  01:10:00  Sim, acho que você tem isso. E então o fato de ele continuar a 
dizer o que Jesus está dizendo direito também é que Jonas 
pregou e eles se arrependeram e ainda assim um maior do que 
Jonas está aqui, Jesus, e ainda assim seu próprio povo não o 
está aceitando. Essa dinâmica também. Sim, eu acho que 
qualquer um deles está brincando com o que Jesus está 
tentando fazer. 

Hank Smith:  01:10:17  Eu quero ler apenas um pequeno parágrafo, algumas frases de 
Elder Holland. Isto está em uma mensagem chamada The Best Is 
Yet to Be. Ele diz: "Que as pessoas se arrependam". Apenas 
essas três palavras. Deixe as pessoas se arrependerem, deixe as 
pessoas crescerem. Acredite que as pessoas podem mudar e 
melhorar. Isso é fé? Sim. Isso é esperança? Sim. Isso é caridade? 
Sim. Acima de tudo, é caridade, o puro amor de Cristo. 

John Bytheway:  01:10:48  Em outra conversa, quando Elder Holland diz que tudo o que 
Deus já teve que trabalhar é com pessoas imperfeitas. Deve ser 
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terrivelmente frustrante para ele, mas ele lida com isso e nós 
também devemos lidar com isso. E então eu penso que nessa 
mesma palestra ele diz: "Portanto, seja gentil e seja grato por 
Deus ser gentil". 

Hank Smith:  01:11:05  É uma maneira feliz de viver. 

John Bytheway:  01:11:06  É uma maneira feliz de viver. Precisamos de sua gentileza e 
podemos estendê-la. 

Dr. Joshua Sears:  01:11:10  E ele deu exemplos como um cônjuge que se agarra a algo que 
seu marido ou esposa fez há 20 anos, porque estão 
determinados a mantê-lo sobre suas cabeças... 

Hank Smith:  01:11:17  Por mais 20 anos. 

Dr. Joshua Sears:  01:11:19  E ele está dizendo: "Você tem que largar isso. Você tem que 
acreditar que as pessoas podem mudar e melhorar". E que se 
quisermos que Deus seja bondoso e misericordioso conosco, 
temos que estender isso a outros. 

Hank Smith:  01:11:28  No manual, há uma grande citação do Presidente Oaks que diz: 
"Nunca devemos nos colocar como juízes de quem está pronto 
e quem não está, quem merece a mensagem e quem não 
merece". O Senhor conhece o coração de todos os seus filhos e 
se rezarmos por inspiração, Ele nos ajudará a encontrar pessoas 
que Ele sabe que estão em preparação para ouvir a palavra". 

  01:11:46  Jonas estava se configurando como o juiz. Ele não queria que 
essas pessoas recebessem a mensagem, mas estavam prontas 
para aceitar a palavra de acordo com o manual. 

John Bytheway:  01:11:56  Quando Jesus disse: "Exceto pelo sinal de Jonas", lembro-me de 
um de meus professores dizendo: "Não era másculo ter seu 
nome terminado em uma vogal em grego". Então você tem 
Jonas no Novo Testamento referindo-se a Jonas no mais antigo. 
Esaias no Novo Testamento, Isaías no antigo. 

Dr. Joshua Sears:  01:12:15  Sim. Porque o A faz parecer feminino e grego. Você está certo, 
sim. 

John Bytheway:  01:12:19  Qual foi o sinal? Bem, Jonas esteve na baleia três dias e três 
noites em Jonas 1:17. Jesus estava no túmulo, Jonas sai. Então 
havia um tipo de ressurreição ali e esse era o sinal que Jesus 
estava dando se eu entendi corretamente. Volte e olhe para a 
história de Jonas e você vai... Esse é o sinal que eu lhe darei. 
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Dr. Joshua Sears:  01:12:42  Sim. 

Hank Smith:  01:12:43  Queria mencionar algo para nossos ouvintes que talvez eu não 
tenha certeza se o autor do livro de Jonas pretendia que 
víssemos, mas há um prenúncio para os três dias e três noites 
do salvador. Ele entra na barriga do peixe ou na tumba por três 
dias e três noites e depois sai. E parte desta história é que Jonas 
sai de um lugar do qual ele nunca deveria ter saído. 

  01:13:10  Quando se entra na barriga de uma baleia, não se volta a sair e 
mesmo assim ele voltou. E o Senhor entrou no túmulo, um lugar 
de onde ninguém volta a sair e, no entanto, ele voltou a sair. Eu 
sei que há muitos ouvintes que perderam entes queridos. 
Recentemente, em nosso bairro, tivemos uma jovem 
maravilhosa morta em um acidente. É tão devastador. 

  01:13:33  No entanto, a história de Jonas, acho que nos aponta para a 
ressurreição de Cristo. Que embora sintamos que alguém não 
vai voltar, como se tivesse partido para sempre, assim como 
Jonas saindo da baleia, assim como o Salvador saindo do 
túmulo, a pessoa que você ama e sente falta vai voltar. 

  01:13:52  Eu me lembro, Josh, em um episódio anterior, você nos falou de 
um momento em que você realmente teve um controle de 
tripas. Você realmente acredita que as pessoas vivem depois de 
morrerem? Você realmente acredita nessas coisas? E você 
disse: "Você sabe quando se trata disso. Eu descobri que sim". E 
eu pensei que isso era tão profundo. 

  01:14:10  Eu queria ler algo de Henry Scott Holland. Quando meu pai 
morreu, encontrei esta pequena citação e foi algo que acabei de 
ler algumas vezes e que realmente me ajudou. Acho que ele não 
tem nenhuma relação com Elder Holland, mas é uma citação 
maravilhosa. Ele diz: "A morte não é nada. Ela não conta. Eu só 
escorreguei para a sala ao lado. Nada aconteceu. Tudo 
permanece exatamente como era. Eu sou eu e você é você e a 
velha vida que vivemos tão carinhosamente juntos é intocada, 
inalterada. 

  01:14:41  O que quer que fôssemos um para o outro, que ainda somos. 
Chame-me pelo meu antigo nome familiar, fale de mim da 
maneira fácil, como você costumava fazer. Não ponha nenhuma 
diferença em seu tom, não use ar forçado de solenidade ou 
tristeza. Ria como sempre rimos das pequenas brincadeiras que 
desfrutamos juntos. Brinque, sorria, pense em mim, reze por 
mim. Que meu nome seja sempre a palavra de família que 
sempre foi. Que ele seja dito sem esforço, sem o fantasma de 
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uma sombra sobre ele. A vida significa tudo o que ela sempre 
significou. 

  01:15:11  Foi o mesmo de sempre. Há uma continuidade absoluta e 
ininterrupta. O que é a morte senão um acidente insignificante? 
Por que eu deveria estar fora de mim porque estou fora de 
vista? Eu estou, mas esperando por você por um intervalo em 
algum lugar muito próximo, logo ao virar da esquina. Tudo está 
bem. Nada está ferido, nada está perdido. Um breve momento 
e tudo será como era antes. 

  01:15:33  Como devemos rir do problema de nos separarmos quando nos 
encontrarmos novamente"? A morte não é nada por Henry 
Scott Holland. Espero que isso traga algum nível de conforto a 
alguém que escuta e que em seu coração apenas chora para ver 
sua família novamente. 

John Bytheway:  01:15:48  Isso é fantástico, Hank. Eu penso em meus pais apenas todos os 
dias. Há uma grande declaração de... Na verdade, acredito na 
tumba de Benjamin Franklin. "Aqui jaz o corpo de B. Franklin 
Printer". Como a capa de um livro antigo, seu conteúdo 
arrancado e despojado de suas letras e dourado, aqui jaz 
alimento para minhocas. Mas a obra não será totalmente 
perdida, pois, como ele acreditava, aparecerá mais uma vez em 
uma edição nova e mais perfeita, corrigida e emendada pelo 
Autor". Capital A. autor. 

Hank Smith:  01:16:24  Eu nunca ouvi isso. Isso é lindo. 

John Bytheway:  01:16:27  Isso não é ótimo? Vai ser uma nova edição perfeita, corrigida e 
corrigida pelo autor. Por favor, junte-se a nós para a segunda 
parte deste podcast. 
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John Bytheway:  00:00:00  Bem-vindo à parte dois do Dr. Josh Sears, os livros de Jonas e 
Miquéias. 

John Bytheway:  00:00:07  Bem, isto tem sido maravilhoso sobre Jonas. O próximo livro é 
Miquéias. E estou entusiasmado em olhar para isto. Aonde você 
quer ir com este, Josh? 

Dr. Joshua Sears:  00:00:17  Bem, estou muito entusiasmado. Miquéias é um dos meus livros 
favoritos da Bíblia. E quando estive aqui da última vez e 
estivemos em Second Kings, mencionei que meu filho 
primogênito, demos o nome de Josias em homenagem ao rei 
Josias lá. Meu segundo filho nascido chama-se Miquéias em 
homenagem a seu livro aqui mesmo. 

John Bytheway:  00:00:31  Oh, uau. 

Dr. Joshua Sears:  00:00:32  ... só porque eu gosto. 

Hank Smith:  00:00:33  Bem, se Miquéias está lá fora ouvindo, Olá, Miquéias. Nós te 
amamos aqui no followHIM. 

Dr. Joshua Sears:  00:00:39  Então, eu o treinei no que seu nome significa. Micah, Mi-cah 
significa literalmente quem é como com o ponto de 
interrogação, e isso soa engraçado, mas há versões mais longas 
do nome também em Israel. Você pode ter Micaiah, que 
significa quem é como Yahweh. E você pode ter Michael, Micha-
el, que é como Deus. Micah é como a versão abreviada desse 
nome, que não tem o Deus de que você está falando lá. 
Portanto, está meio implícito que Miquéias provavelmente 
ainda significa algo como quem é como Deus ou quem é como 
Yahweh, Jeová. Está apenas recortado ali mesmo. 

  00:01:06  Então é isso que seu nome significa, o que é divertido porque, 
no final do livro, ele tem uma pequena brincadeira com seu 
próprio nome. Ele diz: "Quem é um Deus como você que é 
assim?". E está realmente tentando fazê-los entender a 
natureza incomparável do Deus de Israel. 

Hank Smith:  00:01:21  Oh, isso é fantástico. Quem é como? 
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Dr. Joshua Sears:  00:01:24  Então Miquéias, de uma maneira que você poderia pensar nele, 
ele é o último irmão famoso de Isaías. Ele não é literalmente seu 
irmão, mas o livro é como um irmão para Isaías. 

Hank Smith:  00:01:32  Ah, está bem. 

Dr. Joshua Sears:  00:01:33  Miquéias é o Sam ou o Shiblon para o Néfi e o Helamã de Isaías. 
Eles vivem ao mesmo tempo para que pudessem se conhecer 
muito bem. E o livro cobre muitos dos mesmos temas e tópicos 
que Isaías faz e eles até compartilham, palavra por palavra, 
algumas das mesmas profecias. Portanto, há muitas conexões 
entre o livro. 

  00:01:52  E uma coisa que também os une é que no terceiro Néfi, quando 
Jesus está ensinando os nefitas, é sobre os últimos dias, ele 
recorre fortemente a Isaías para fazer isso e ao Profeta 
Miquéias. 

Hank Smith:  00:02:04  Oh realmente? Eu não sabia disso. 

Dr. Joshua Sears:  00:02:05  E tece os dois juntos lá dentro. Portanto, parte do que eu 
adoraria fazer hoje é quando chegarmos a essas partes, vamos 
saltar para o terceiro Néfi e ver o que Jesus está fazendo com 
Miquéias. 

Hank Smith:  00:02:14  Certo. Isso seria fantástico. 

John Bytheway:  00:02:15  Eu adoro isso. 

Dr. Joshua Sears:  00:02:16  Miquéias tem tudo isso, mas como está ensombrado por seu 
livro mais famoso de seu irmão mais velho, Isaías, as pessoas 
tendem a não conhecê-lo tão bem. Mas eu acho que ele vale 
tanto quanto a atenção que ele está dando é tão profético e 
importante aqui apenas em uma escala muito menor, sete 
capítulos ao invés de 66. Assim, Isaías recebe todos os 
holofotes, mas Miquéias está bem ali no ringue com ele lutando 
a boa luta como Sam ou Shiblon. 

John Bytheway:  00:02:39  Sim, eu escrevi isso. Miquéias é para Isaías como Sam é para 
Néfi. 

Dr. Joshua Sears:  00:02:43  Sim. Bons caras apenas com uma pessoa muito mais famosa ao 
seu lado. 

Hank Smith:  00:02:48  Mas não menos útil. 

John Bytheway:  00:02:50  Sim. 
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Dr. Joshua Sears:  00:02:50  Assim, novamente, Miquéias vive na mesma época que Isaías. 
Você tem quatro desses grandes profetas do século oitavo, 
Miquéias, Isaías, Amós e Oséias, todos vivem mais ou menos no 
mesmo período de tempo lá. Portanto, talvez se conhecessem, 
mas não sabemos. Eles nunca dizem uma coisa dessas. É 
divertido imaginar como poderia ter sido ir à igreja com Isaías e 
Miquéias. 

  00:03:09  Portanto, Miquéias tem sete capítulos. É difícil saber 
exatamente como estruturá-los. Depende do tipo de 
características que você decide procurar. Mas há o que todos 
concordam. Há uma dinâmica interessante entre julgamento e 
justiça e destruição e esse tipo de profecias, e depois brilhantes 
raios de esperança sobre um futuro melhor. 

  00:03:28  E então, volta aos tempos escuros do presente e depois volta 
aos bons tempos que virão no futuro. Assim, você vê essa 
mudança indo e voltando ao longo do livro. 

Hank Smith:  00:03:35  Isso também soa como Isaías. 

Dr. Joshua Sears:  00:03:36  Sim. Isaías também faz isso. Então é assim, não podemos 
realmente cobrir todos os versos em profundidade, mesmo que 
haja apenas sete capítulos. Eu realmente sinto por pessoas 
como Jan Martin, que fizemos a capa como todo o livro de 
Ezequiel de uma só vez. Mas apesar de termos menos capítulos 
para percorrer, eles são realmente ricos. 

  00:03:51  Por isso, vou passar rapidamente por algumas partes e depois 
vamos desacelerar em partes mais relevantes, especialmente as 
partes onde, novamente, Jesus vai incorporá-lo em um terceiro 
Néfi, porque acho que esse será o maior pagamento para 
muitos de nossos ouvintes aqui, porque ajudará a dar mais 
sentido ao que Jesus está dizendo no Livro de Mórmon, o que é 
sempre uma coisa boa. 

  00:04:08  Vamos a isso. Verso um, a palavra do Senhor que veio a 
Miquéias, o Morasthite. Isso significa que ele é da aldeia de 
Moresheth. Nos dias de Jotão, Acaz e Hezekiah, reis de Judá, 
que ele viu a respeito de Samaria e Jerusalém. A vida nos dias 
de Acaz e Ezequias e desses caras como Isaías, é preciso trazer 
de volta todo esse contexto do livro de Isaías. O que está 
acontecendo? O que é toda essa maldade que está 
acontecendo em Jerusalém? As previsões de que os assírios 
virão e destruirão Judá, tudo isso está brincando aqui. Portanto, 
temos que voltar a pensar de forma dinâmica em todas essas 
coisas. 
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  00:04:38  E ele começa no versículo dois. Escutem, todos vós, escutai a 
terra e tudo o que nela há e deixai que o Senhor Deus seja 
testemunha contra vós. O Senhor de seu santo templo. Pois eis 
que o Senhor sai de seu lugar e descerá e pisará os altos da 
terra e a montanha será fundida sob ele e o vale será fendido 
como cera diante do fogo e como as águas que são derramadas 
num lugar íngreme pela transgressão de Jacó é tudo isso e pelos 
pecados da casa de Israel. 

  00:05:09  O que é a transgressão de Jacob? Não é Samaria? E quais são os 
lugares altos de Judá? Não são Jerusalém? Portanto, farei 
Samaria como um monte do campo e como plantio de uma 
vinha e derramarei as suas pedras no vale e descobrirei os seus 
alicerces. 

  00:05:26  Então você se lembra no tempo de Isaías que eu sei que você 
cobriu - vou continuar me referindo a Isaías por comparação, 
porque sei que você passou cinco semanas em Isaías, mas na 
vida de Isaías e de Miquéias o reino do norte de Israel com sua 
capital em Samaria, vai ser destruído pelos assírios e o reino do 
sul de Judá vai ser quase destruído com Jerusalém sendo salva 
no momento em que for preciso. Portanto, toda essa dinâmica 
está por trás disso, pois ele critica tanto o reino do norte quanto 
o reino do sul por todas as coisas que estão fazendo de errado. 

Hank Smith:  00:05:51  Josh, só tenho a dizer como penso em Jonah. Jonas disse: "Era 
isto que eu queria". Eu queria que o fogo descesse. Eu queria 
que os vales fossem...". 

John Bytheway: 00:06:00Yeah , derrete como cera. 

Dr. Joshua Sears:  00:06:02  Mas é importante notar, Miquéias, podemos brincar sobre 
Jonas porque ele teria... Sim. Mas Miquéias está realmente 
chateado com isso. No versículo oito ele diz, portanto, por 
causa de tudo o que acabei de dizer, eu vou lamentar e uivar. 
Vou me despir e ficar nu. Farei um pranto como os dragões e 
um luto como as corujas. 

  00:06:21  Portanto, dragões e corujas provavelmente traduzem melhor 
chacais e avestruzes. É esta imagem de desolação e arruinação 
destes animais selvagens que estão apenas passando por um 
território que já foi civilizado lá. Então, ele está lamentando e 
uivando. Sim. Ele meio que odeia o fato de ter que profetizar 
estas coisas terríveis que estão acontecendo. 
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Hank Smith:  00:06:35  Acabei de pensar em Jonah dizendo: "Dê-me esse emprego". 
Era esse que eu queria". Mas o que você disse sobre os 
dragões? 

Dr. Joshua Sears:  00:06:43  Traduções modernas normalmente usam chacais. 

Hank Smith:  00:06:46  Ah, está bem. 

Dr. Joshua Sears:  00:06:46  Os tradutores do Rei James, se eles não soubessem o que era 
um animal, às vezes ficariam em um animal fantástico como um 
suporte de lugar. Como se não soubéssemos o que é, então 
aqui está algo que você sabe que não é e lá vai você. 

Hank Smith:  00:06:55  Aqui vamos nós. 

Dr. Joshua Sears:  00:06:55  Então dragões e sátiros e coisas assim ali dentro, mas estes 
animais selvagens. Então, o resto do capítulo um é apenas 
previsões de destruição. Assim, nos versos 10 a 15, ele listaria 
todos os tipos de cidades que são todas as cidades de Judá. E o 
que ele poderia estar fazendo, dado seu contexto, é listar os 
lugares que os assírios virão destruir. Ele é muito esperto com a 
maneira como o faz. Todos os nomes de cidades têm um 
significado em hebraico e a imagem de destruição que ele 
associa a esse nome de cidade é um trocadilho ou um jogo de 
palavras sobre o nome da cidade. 

  00:07:28  As notas de rodapé dão à primeira o que Aphrah significa ali 
mesmo. E depois, aponta que isto está acontecendo para os 
outros em vez de explicar todos eles. Aphrah ali significa pó. 
Assim diz nesta cidade se enrolar na poeira. Assim, a ação que 
ele prevê é baseada no nome da cidade. E é assim para todos os 
outros. 

  00:07:45  Assim como as notas de rodapé, eu vou tirar um policial e não 
lhe dar todos os detalhes. Você pode procurar esses em uma 
boa Bíblia de estudo, mas por questão de tempo 
continuaremos, mesmo que a lingüística de tudo isso seja 
divertida e você possa ver que o Miquéias é realmente criativo. 

John Bytheway:  00:07:56  Acho que nos ajuda saber que isto não é apenas alguém que 
anotou algo muito rápido quando isto foi escrito originalmente, 
e nós perdemos isto porque não estamos vendo isto em 
hebraico, mas isto foi trabalhado e derramado e eu gosto de 
saber que a nota de rodapé diz que cada um dos nomes da 
cidade nos versos 10 a 16 vai encontrar um destino apropriado 
ao significado de seu nome. 
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Dr. Joshua Sears:  00:08:15  Sim. 

Hank Smith:  00:08:16  Sim. 

Dr. Joshua Sears:  00:08:17  Seria como dizer: "Oh Los Angeles será destruída e os anjos 
virão derrubá-la". Porque Los Angeles significa os anjos. É algo 
parecido com isso. 

John Bytheway:  00:08:25  Puxar as cortinas em Draper e Sandy será uma tempestade de 
areia e sim. 

Dr. Joshua Sears:  00:08:30  Sim. Assim como Isaías, Miquéias é um poeta e estas profecias 
são todas de forma poética. Muito criativo, muito imaginativo, 
muito inter 

Hank Smith:  00:08:38  Eu quero que vocês continuem fazendo isso. Isso foi muito 
divertido. 

Dr. Joshua Sears:  00:08:42  E então, o capítulo dois é na maioria das vezes mais julgamento 
e destruição, mas os dois últimos versos do capítulo dois nos 
dão aquele primeiro pequeno raio de esperança enquanto 
damos aquele ali. Então, o capítulo dois entra mais no que essas 
pessoas estão fazendo de tão ruim? Então, versículo um, ai 
deles que inventam a iniqüidade e fazem o mal em suas camas. 
Você pode simplesmente imaginá-los deitados ali como 
sonhando com toda a iniqüidade que eles vão fazer quando se 
levantarem de manhã. 

  00:09:05  Quando a manhã é leve, eles a praticam porque está no poder 
de suas mãos e cobiçam campos e os levam pela violência e 
casas e os levam embora. Assim eles oprimem um homem em 
sua casa, até mesmo um homem e sua herança. Portanto, assim 
diz o Senhor, eis que contra esta família, invento eu um mal do 
qual ele não vos tirará o pescoço, nem ireis altivos, porque 
desta vez é o mal. 

  00:09:27  Então a coisa de cobiçar campos e levá-los e agarrar casas, isto 
volta a algo de que Isaías também falou muito, sobre a injustiça 
social que está acontecendo onde você tem... 

Hank Smith:  00:09:36  Juntando casa a casa. 

Dr. Joshua Sears:  00:09:37  Isaías disse, sim, unir casa a casa, devorando a propriedade 
pertencente a estas famílias pobres para que possam criar estas 
grandes propriedades e ganhar muito mais dinheiro dessa 
forma. Então Miquéias, também terá muitas coisas sobre isso, 
sobre como o julgamento está sendo negado aos pobres e aos 

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

Jonah; Micah Parte 2 followHIM Podcast Página 6



oprimidos. Assim, Isaías tinha uma linguagem semelhante lá. 
Assim como Amós, todas essas coisas sobre a exploração de 
pessoas que são pobres e não podem cuidar delas próprias e a 
corrupção do sistema legal e tudo isso. 

  00:10:01  Então, Miquéias tem muito disso. Portanto, o resto do capítulo 
dois começa no versículo quatro. Então, um vai pegar uma 
parábola ou uma canção de escárnio aqui contra você e 
lamentar sobre você. E então, tem o povo no versículo seis 
dizendo: "Não profetizeis, dizei-lhes que profetizem". Eles não 
lhes profetizarão que não se envergonharão". 

  00:10:21  A palavra aqui não é a palavra usual para profetizar. Tantas 
vezes as traduções terão pregar ou ensinar em vez de 
profetizar, mas elas estão basicamente dizendo: "Não nos 
profetize coisas que não queremos ouvir falar". Não nos 
envergonhe com suas palavras aqui". 

Hank Smith:  00:10:34  O culpado leva a verdade a sério. Nós não queremos ouvir isto. 

John Bytheway:  00:10:37  É Isaías 30:10 onde profetizam coisas suaves, profetizam 
enganos? 

Dr. Joshua Sears:  00:10:42  Acho que isto está no mesmo modo. E veja, pule alguns versos 
para 11. Se um homem andando no espírito e na falsidade 
mentir, eu te profetizarei do vinho e da bebida forte. Ele será 
até mesmo o profeta deste povo ou o pregador deste povo. 
Então é esta gente que diz: "Não gostamos dos profetas que nos 
dizem o que não queremos ouvir, mas se você tem pessoas 
reclamando esta autoridade que lhe dizem para vivê-la e fazer 
as coisas ruins que você quer fazer, então você o aceita como 
um professor autoritário. 

John Bytheway:  00:11:11  Oh, isso é tão Samuel, o Lamanita, e eu olho e lá está a nota de 
rodapé, Helaman 13:27. 

Dr. Joshua Sears:  00:11:18  Acho que devemos ir ao Helaman 13 e pedir a John que leia 
isso. Helaman 13:26 e 27. 

John Bytheway:  00:11:23  Há Samuel, o Lamanita, começando no versículo 26. Eis que vós 
sois piores do que eles. Porque, vivendo o Senhor, se um 
profeta vier entre vós e vos declarar a palavra do Senhor, que 
testifica de vossos pecados e iniqüidades, vós estais irados com 
ele, e o expulsais e procurais todas as formas de destruí-lo. 
Dirás que ele é um falso profeta e que é um pecador e do diabo, 
porque ele testifica que teus atos são maus. 
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  00:11:46  Mas eis que, se um homem vier entre vós e disser: "Fazei isto, 
não há iniqüidade". Fazei isso, não sofrereis". Sim, ele dirá: 
"Andai após o orgulho de vossos próprios corações". Sim, 
caminhe após o orgulho de seus olhos e faça o que seu coração 
desejar". Se um homem vier entre vocês e disser isto, vocês o 
receberão e dirão que ele é um profeta. Vocês o levantarão, 
dar-lhe-ão de sua substância, dar-lhe-ão de seu ouro e de sua 
prata. Você o vestirá com roupas caras. E porque ele lhe diz 
palavras lisonjeiras e diz que tudo também, então você não 
encontrará culpa com ele. 

Dr. Joshua Sears:  00:12:20  Sim. Seu ouro e sua prata e suas assinaturas de podcast e seus 
gostos e ações. A moeda de hoje. Temos estas pessoas aqui, 
penso que exatamente o mesmo sentimento em 11. Alguém 
diz: "Eu vou profetizar para você dizendo que não há problema 
em ir atrás de vinho e bebida forte. Ah, sim, isso... 

John Bytheway:  00:12:35  Eu gosto desse. 

Hank Smith:  00:12:37  Sim. 

John Bytheway:  00:12:38  Deixe-me continuar comprando até encontrar um profeta que 
eu goste. 

Dr. Joshua Sears:  00:12:41  Vamos saltar um pouco por aqui, capítulo três versículo cinco. 
Miquéias diz: "Assim diz o Senhor a respeito dos profetas que 
fazem meu povo errar, que mordem com seus dentes e choram 
paz". Portanto, acho que isso significa quem diz paz às pessoas 
que lhes dão algo para comer, mas fazem guerra contra aquele 
que não a põe na boca. 

  00:12:59  Então, mais uma vez, você tem estas pessoas que são profetas 
por encomenda que dirão que quem lhes der dinheiro, então 
chorará paz às pessoas que lhes derem coisas, algo para morder 
com os dentes, comida, mas depois preparam guerra contra as 
pessoas que não lhes vão dar nada. Assim, você tem essas 
pessoas que estão se estabelecendo de autoridade, mas estão 
apenas indo para o que quer que lhes dê mais dinheiro ou algo 
em troca aqui. Eles dirão o que quer que as pessoas queiram 
ouvir. 

  00:13:19  E você tem pessoas que é isso que elas querem. Diga-nos o que 
queremos ouvir e depois nós o apoiaremos. Esta voz profética 
verdadeira e falsa aqui é um problema. E então Miquéias 
responde de forma famosa no capítulo três versículo oito. Ele se 
contrapõe a todos esses falsos mestres. Mas verdadeiramente 
eu, Miquéias, estou cheio de poder pelo espírito do Senhor e de 
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julgamento, a palavra ali significa justiça e de poder. Portanto, 
estou cheio de poder, de justiça e de poder para declarar a Jacó 
sua transgressão e a Israel seu pecado. 

  00:13:51  E esse é o fardo dos verdadeiros profetas. Eles têm que dizer ao 
povo o que não querem ouvir. Eles têm que dizer a verdade. 
Têm que dizer-lhes que estão pecando e quais são as 
conseqüências do pecado. E é isso que Miquéias imagina que 
não consegue coisas para morder com seus dentes porque não 
é isso que as pessoas querem ouvir, mas é o que o Senhor o 
chamou a dizer. 

Hank Smith:  00:14:08  Oh, eu gosto disso. E eu gosto de sua confiança ali. Estou cheio 
do poder do espírito do Senhor. 

Dr. Joshua Sears:  00:14:14  Isso me faz lembrar o Presidente Nelson há três anos atrás, 
antes da COVID. Portanto, parece que foi há uma eternidade. 
Mas ele veio para a BYU, sua mais recente devoção. Foi 
chamado de Amor e as Leis de Deus. E ele discutiu este tipo de 
fardo que o manto profético coloca sobre ele. 

  00:14:28  Portanto, aqui está sua citação: "O árbitro da verdade não é 
Deus, não é seu favorito de notícias na mídia social, não é o 
Google, e certamente não são aqueles que estão descontentes 
com a igreja. Muitos agora afirmam que a verdade é relativa e 
que não existe tal coisa como a lei divina ou um plano divino. 
Tal afirmação simplesmente não é verdadeira. Há uma 
diferença entre o certo e o errado. A verdade é baseada nas leis 
que Deus estabeleceu para a confiabilidade, proteção e 
educação de seus filhos. As leis eternas operam e afetam cada 
uma de nossas vidas, quer acreditemos nelas ou não. Às vezes, 
como líderes da igreja, somos criticados por nos mantermos 
firmes às leis de Deus, defendendo a doutrina dos Salvadores e 
resistindo às pressões sociais de nossos dias. 

  00:15:07  Mas nossa comissão", isto é como Miquéias, "como apóstolos 
ordenados é ir ao mundo inteiro e pregar seu evangelho a toda 
criatura". Isso significa que nos é ordenado que ensinemos a 
verdade". Ao fazer isso, às vezes somos acusados de ser 
descuidados ao ensinarmos os requisitos do pai para a 
exaltação no reino celestial. Mas não seria muito mais 
descuidado para nós não dizer a verdade, não ensinar o que 
Deus revelou? É precisamente porque nos preocupamos 
profundamente com todos os filhos de Deus que proclamamos 
sua verdade. Podemos nem sempre dizer às pessoas o que elas 
querem ouvir, os profetas raramente são populares, mas 
sempre ensinaremos a verdade". 
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  00:15:43  E eu acho que Miquéias realmente sente esse fardo lá enquanto 
ele aponta esses profetas profissionais que estão apenas 
dizendo o que as pessoas vão pagar para dizer contra Miquéias 
que realmente tem o espírito, mas isso significa que ele tem a 
responsabilidade de declarar transgressão e pecado. Isso é o 
que ele tem que fazer. 

Hank Smith:  00:15:59  Ele provavelmente não está mordendo muito com seus dentes. 
Isso é verdade. Ninguém está pagando a ele. 

Dr. Joshua Sears:  00:16:04  Muito bem. Agora, o restante do capítulo três versículo 12 diz, 
famoso: "Portanto, Sião será lavrada como um campo e 
Jerusalém se tornará um monte, e a montanha da casa como o 
lugar alto da floresta". Agora, a razão pela qual digo que isso é 
famoso é porque aparece em outra história. Jeremias como cem 
anos depois está em julgamento, há esta grande história onde 
ele diz que Jerusalém será destruída e isso perturba a todos e 
eles estão planejando o que devem fazer com ele. 

  00:16:28  E alguém cita isto de Miquéias, um profeta de cem anos antes 
de dizer: "Bem, Miquéias disse que Jerusalém seria destruída, 
então talvez haja algum precedente para esta idéia. Não 
podemos simplesmente dispensar Jeremias". 

Hank Smith:  00:16:39  Talvez. 

Dr. Joshua Sears:  00:16:40  Sim. Então isso é realmente interessante que eles tiveram 
acesso às palavras de Miquéias e as pessoas estão olhando para 
isso e lutando com, "Hmm. O que isso significa?". 

John Bytheway:  00:16:46  E que talvez este seja outro lugar para falar sobre o Antigo 
Testamento não é necessariamente cronológico. 

Dr. Joshua Sears:  00:16:52  Sim. Estes livros proféticos não estão em ordem. Nós lemos 
todas estas histórias de história e você obtém o quadro 
histórico e depois chega aos livros proféticos, você tem que 
descobrir: "Ok, onde estou nesta história e...". 

Hank Smith:  00:17:01  Onde ele se encaixa na história? Sim. 

Dr. Joshua Sears:  00:17:03  Então, sim. Já cobrimos Jeremias em nossa leitura "Venha, siga-
me", mas Micah está diante dele. 

Hank Smith:  00:17:07  Antes de Jeremias. Certo. 

Dr. Joshua Sears:  00:17:08  Agora os dois últimos versos do capítulo dois, se pudermos 
voltar atrás, são importantes. É aqui que obtemos aquele raio 
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de esperança que se encontra no meio de todo o julgamento. 
Certamente me reunirei, ó Jacob, todos vós. Certamente 
reunirei o remanescente de Israel. Vou reuni-los como ovelhas 
de Bozrah, como o rebanho no meio do seu rebanho. Eles farão 
grande barulho por causa da multidão de homens. O disjuntor 
se levantou diante deles. Eles se separaram e passaram pelo 
portão e saíram por ele. E o rei deles passará diante deles, e o 
Senhor sobre a cabeça deles. 

  00:17:40  Então você recebe imagens de reunião, você recebe imagens de 
Jeová sendo um pastor, um rei que reuniu seu rebanho, e ele 
está como que conduzindo-os para fora deste portão como um 
rei em um novo êxodo e tudo mais. Mas há um conceito 
importante que aparece aqui pela primeira vez em Miquéias, 
mas não é a última vez. E esse é o remanescente de Israel. 
Portanto, precisamos falar sobre isso por um minuto. 

  00:17:59  E aqui está o porquê. Você abre o Livro de Mórmon para a 
página de título. E como John mencionou anteriormente, diz: "O 
que o Livro de Mórmon deveria estar fazendo aqui, os grandes 
propósitos"? Diz que o Livro de Mórmon é para mostrar ao 
remanescente da casa de Israel que grandes coisas o Senhor fez 
por seus pais e para que eles possam conhecer os convênios do 
Senhor de que eles não são expulsos para sempre. 

  00:18:20  Assim, desde o início, o Livro de Mórmon está se enquadrando 
como um livro sobre restos, escrito aos restos para falar sobre 
coisas que aconteceram com os restos ali mesmo. E o problema 
com isso é Moroni, e então você entra em Néfi e os outros. Eles 
estão assumindo que lemos nosso Antigo Testamento e que 
temos o Antigo Testamento 101 em nossas cabeças e que 
sabemos o que eles significam por restos ali mesmo. 

  00:18:43  Portanto, o Livro de Mórmon está saturado com esta idéia 
remanescente, mas eles estão supondo que você tenha lido 
Isaías, Miquéias, Amós, estes outros livros proféticos do Antigo 
Testamento que esboçam a idéia do que significa ser um 
remanescente de Israel e o Livro de Mórmon vai mais fundo 
com esta idéia. Mas se realmente não estudamos uma idéia 
profética do Antigo Testamento, então não estamos 
entendendo totalmente o que o Livro de Mórmon está fazendo 
com essas mensagens. 

Hank Smith:  00:19:05  Sim. Eu posso apenas ouvir Nephi: "O quê, você não conhece 
Miquéias?" 

Dr. Joshua Sears:  00:19:10  Sim. Ele diz: "O anjo me disse que você tem o Antigo 
Testamento então por que você não tem..." 
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Hank Smith:  00:19:12  Sim. Como você não sabe disso? 

Dr. Joshua Sears:  00:19:15  Estou assumindo aqui. Portanto, os restos são realmente 
importantes. Portanto, aqui está um pouco de fundo para que 
possamos dar sentido a isto. Uma definição de dicionário 
remanescente, é uma pequena parte de um todo maior. É uma 
peça de alguma coisa, uma peça do quebra-cabeça. Portanto, 
um remanescente de Israel é como um pedaço de Israel, um 
subgrupo de Israel. Assim, quando se usa Israel como uma 
analogia a uma árvore, os restos podem ser como os diferentes 
ramos. 

  00:19:38  Assim, você não tem uma conversa sobre um remanescente no 
início da história do pacto Abraâmico. É só que aqui está a 
família do pacto, Abraão e Sara. E o pacto Abraâmico é 
apresentado em Gênesis como uma solução para os problemas 
do mundo. Mais uma vez, há a maldade, há a violência. Como 
vamos trazer paz e retidão e levar o pacto a todos na Terra? É 
através desta família aqui. 

  00:19:58  Então você tem este grande problema mundial e o pacto 
Abraâmico é uma solução. Mas à medida que você continua 
passando pela história, um novo problema se desenvolve onde 
parece ótimo no ideal, esta família vai e apenas compartilha 
com todos, mas não é bem assim. 

  00:20:12  Primeiramente, Israel, esta família, eles mesmos são 
imperfeitos. Eles não conseguem se organizar. Você tem Isaac 
contra Ismael, e depois Esaú contra Jacó, e depois José contra 
seus irmãos. Como esta família está tendo tantos conflitos 
interpessoais, como é suposto que eles sejam uma luz para as 
nações? 

Hank Smith:  00:20:30  Como eles vão abençoar o mundo quando estiverem lutando 
uns com os outros? 

Dr. Joshua Sears:  00:20:34  Sim. E então, eventualmente, quando eles saem do Egito e 
voltam a se estabelecer ali, não podem se dar tão mal que se 
dividem em dois países diferentes, você tem o reino do norte e 
o reino do sul. Eles simplesmente não podem ser unificados. 
Portanto, isso realmente impede que eles possam dizer a todos: 
"Ei, viva como nós e você pode ter paz e prosperidade e todas 
essas bênçãos", quando eles estão tão confusos. 

  00:20:52  Então, qual é a solução para este problema? Como Deus pode 
usar um grupo tão bagunçado de humanos para ainda fazer o 
trabalho de levar o pacto para o mundo inteiro? E a resposta 
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não vem em Gênesis nem nos livros históricos do Antigo 
Testamento. Você lê Samuel e Reis, é apenas a história destas 
crianças problemáticas, e Reis termina com eles no exílio. Como 
se não houvesse solução aqui. Então, onde você obtém a 
solução para este problema está nos livros proféticos do Antigo 
Testamento, Isaías, Miquéias, Amós, estes outros. Eles tentam 
resolver isso. 

  00:21:21  Como Deus ainda pode usar Israel quando eles são tão 
imperfeitos para ainda fazer o trabalho, para ainda cumprir o 
pacto? E a resposta a isso são resquícios. Remanescentes é a 
solução para este problema. E por que isso acontece? Porque se 
você tomar Israel como um todo perverso, você pode reduzi-los 
a um remanescente justo, uma minoria justa que ainda pode 
fazer o trabalho. E os remanescentes lhe dão alguma 
flexibilidade em vez de ter todo Israel em um só lugar, onde eles 
estão apenas fazendo sua coisa como uma nação. Os 
remanescentes dão a Deus a flexibilidade de mover fisicamente 
grupos diferentes de israelitas para espaços diferentes para que 
possam alcançar mais gentios, e assim serem leves para mais 
pessoas ao redor do mundo. 

Hank Smith:  00:22:01  Sim. Tenho certeza que você leu o capítulo cinco de Jacob. 

Dr. Joshua Sears:  00:22:05  Sim. Isso é exatamente Jacob cinco. Mova esses galhos para 
árvores diferentes para que você possa espalhar os frutos. É 
exatamente isso. Se tudo estiver preso em uma árvore, você 
não pode levar a bondade dos bons frutos a todas as outras 
árvores da vinha. É exatamente isso. 

John Bytheway:  00:22:17  Bem, e isso é uma alegoria do Antigo Testamento. Nós 
simplesmente não temos Zenos em nosso Antigo Testamento 
atual. 

Dr. Joshua Sears:  00:22:22  Exatamente. Portanto, se você quiser mais informações sobre 
este conceito do Antigo Testamento, um bom recurso para ir a 
que eu recomendaria às pessoas, houve um artigo apresentado 
no Sperry Symposium alguns anos atrás por nosso colega Joseph 
Spencer, e é chamado de Teologia dos Profetas Remanescentes. 
E está apenas passando pela criação do que todos os profetas 
do Antigo Testamento dizem sobre isso. E você pode ler isso 
online gratuitamente no site do Centro de Estudos Religiosos, 
rsc.byu.edu. 

Hank Smith:  00:22:47  Colocaremos um link em nossas notas de show, followhim.co, 
followhim.co. Você poderá encontrá-lo lá também. 
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Dr. Joshua Sears:  00:22:52  E ele começa apontando que o Livro de Mórmon fala muito 
sobre restos, mas é como que assumindo que conhecemos os 
antecedentes do Antigo Testamento. Então ele pensa: "Aqui 
está o histórico do Antigo Testamento, então o Livro de 
Mórmon faz mais sentido". Então isso é um grande tipo de 
revisão rápida para um contexto de santo dos últimos dias desta 
idéia remanescente. 

  00:23:06  Então, Miquéias aqui traz este conceito de remanescente e ele 
é muito parecido em como ele fala sobre isso com o que Isaías 
faz. E como essas histórias remanescentes serão reunidas no 
terceiro Néfi, talvez valha a pena fazer uma rápida revisão do 
que Isaías diz. Desculpe. Todo este histórico só para voltar ao 
versículo 12. 

  00:23:22  Isaías fala muito sobre os restos e no livro de Isaías, se você 
olhar, se afastar e olhar para Isaías como um todo, é a história 
de dois restos diferentes principalmente. A primeira metade do 
livro, capítulos um a 39, é uma história remanescente, e os 
capítulos 40 a 66, a segunda metade, é uma história 
remanescente sobre um remanescente diferente. 

  00:23:40  Assim, a primeira metade do livro, o primeiro remanescente é o 
que está no tempo de Isaías. Onde Judá é perverso, aqueles 
assírios estão no horizonte, eles virão destruir a todos, Isaías 
está tentando pregar para eles. E o que Isaías adverte é que 
Deus vai reduzir o malvado Judá para baixo, para baixo, para 
baixo, até que se deixe apenas o povo justo. Portanto, este 
remanescente justo que sobrevive à destruição. 

  00:24:02  Em Isaías seis, Deus até coloca um número sobre isso. Ele diz 
que um décimo deve retornar. Portanto, é como 10% deles. E 
há todos os tipos de lugares onde Isaías fala sobre isto. Ele diz 
que nós vamos, os sobreviventes que ficarem em Jerusalém 
serão santos. Todos os que são contados entre os que vivem em 
Jerusalém. Ele fala de uma semente santa, uma espécie de 
replantio da árvore de Judá depois que ela for cortada, todo 
tipo de imagens que chegam a esta idéia remanescente. 

  00:24:24  Você pode dizer como isso é importante para Isaías porque ele 
nomeia seu filho Shear-Jashub, que significa Shear, um 
remanescente... 

Hank Smith:  00:24:32  Deve retornar. 

Dr. Joshua Sears:  00:24:34  ... Jashub, voltará. 
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Hank Smith:  00:24:35  Certo. 

Dr. Joshua Sears:  00:24:35  Ele gosta de dar às crianças este nome para que elas andem em 
cartazes para os grandes pontos que ele está tentando fazer. 

Hank Smith:  00:24:41  Maher-Shalalal-Hash-Baz, certo? 

Dr. Joshua Sears:  00:24:43  Sim. Emmanuel, Deus está conosco, certo? Então Shear-Jashub, 
Shear é o termo para restos que ele normalmente usa ali 
mesmo. Portanto, um remanescente retornará, o remanescente 
sobreviverá é uma grande coisa para ele. Então, os assírios vêm 
e nós temos a história de Ezequias e você tem esses 
sobreviventes em Jerusalém que se arrependeram e se 
voltaram para Jeová em confiança como Ezequias. Então, esse é 
o justo remanescente lá. 

  00:25:03  E agora eles estão preparados para fazer o trabalho de Israel, 
porque em vez de ter 90% dos ímpios de Israel, agora você tem 
10% restantes, mas pelo menos eles são justos. Eles podem 
cumprir os mandamentos. Eles podem ser a luz que deveriam 
ser. Eles podem fazer o trabalho corretamente agora, então 
essa é uma função de criar um remanescente. 

  00:25:19  A segunda metade do livro de Isaías tem agora o restante da 
história diferente. Tem este grupo que foi exilado para o 
cativeiro na Babilônia. Assim, a maneira como eles foram 
criados como remanescentes é que os babilônios vieram, 
recolheram este pedaço de pessoas e as realojaram fisicamente 
para a Babilônia e as jogaram lá. E agora eles são um 
remanescente que está operando lá. 

  00:25:34  E Deus promete resgatá-los, tirá-los da Babilônia, reuni-los 
fisicamente de volta à terra de sua herança, onde poderão 
reconstruir Jerusalém. Portanto, é uma história diferente. E é 
meio agradável comparar e contrastar essas duas histórias 
porque Néfi quer falar sobre restos no Livro de Mórmon para 
que ele possa comparar essas histórias aos últimos dias. E Néfi 
tem duas histórias em Isaías a que ele pode recorrer. Portanto, 
a primeira história é mais útil para fazer certos pontos, e depois 
a segunda história é mais útil para fazer outros pontos. Assim, 
Néfi tem dois tipos de histórias das quais ele pode desenhar. 

  00:26:05  Assim, por exemplo, quando Néfi quer se concentrar na 
destruição de Deus sobre os ímpios, os gentios mesquinhos 
oprimem os remanescentes. A maioria ou seu melhor recurso 
para isso é a primeira metade de Isaías, onde se obtém a 
destruição dos assírios. Você recebe a destruição da Babilônia 
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na segunda metade, mas ela é aplicada em sua maioria. Não há 
tanta linguagem de destruição aí. 

  00:26:22  Do outro lado, quando você quer falar sobre restos que se 
reúnem fisicamente após serem dispersos, você tem que ir para 
a segunda metade de Isaías. Porque na primeira metade o 
remanescente não vai a lugar algum, eles estão apenas em 
Jerusalém o tempo todo. Eles não se movem. É na segunda 
metade que eles têm que fazer uma viagem física. 

  00:26:36  Então, quando Néfi quer falar sobre esse aspecto, ele tem que ir 
para a segunda metade de Isaías ou quando Néfi quer falar 
sobre essa dinâmica de gentios simpáticos que estão ajudando 
os remanescentes, ele tem que ir para a segunda metade, 
porque esses persas são os gentios simpáticos que ajudam os 
remanescentes lá. Não há gentios simpáticos na primeira 
metade. São apenas os assírios, esses gentios mesquinhos lá. 
Então, quando Néfi quer falar sobre um contraste entre gentios 
maus e gentios simpáticos que ajudam, ele tem que ir para a 
segunda metade de Isaías e citar de lá. 

  00:27:03  Portanto, Nephi está muito consciente da dinâmica destas duas 
histórias remanescentes e ele as utiliza muito poderosamente 
para compará-las aos restos dos últimos dias e qual é a situação 
deles, como os Lamanitas. 

  00:27:14  Então de volta a Miquéias. Dito tudo isso, versículo 12 do 
capítulo dois novamente. Certamente, ó Jacó, eu vou reunir 
todos vocês. Certamente reunirei o restante de Israel. O 
remanescente é sempre uma promessa de que apenas uma 
minoria de vocês vai conseguir passar por isso. Mas sempre 
haverá essa minoria que sobreviverá. Há uma cláusula de 
proteção no pacto Abraâmico de que Deus não deixará Israel 
ser completamente destruído. Eles vão sempre sobreviver e 
então Ele vai continuar trabalhando com eles. 

  00:27:43  Então você vê isto como no Livro de Mórmon, contraste 
poderoso entre os filhos de Lehi, que fazem parte do pacto, e 
quando eles vão apóstata, eles têm um remanescente que 
sobrevive até os últimos dias para que eles possam voltar 
eventualmente. Depois, há os jareditas por contraste ou os 
gentios, eles não fazem parte do pacto. E quando eles vão 
apóstata, eles são completamente destruídos. Não há raiz nem 
ramo. Não há remanescentes para sobreviver nos últimos dias, 
os jareditas dos últimos dias voltam porque não têm a cláusula 
de proteção que está embutida. 
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Hank Smith:  00:28:09  Josh, Isaías não a usa como uma árvore que foi cortada, mas um 
pedaço começa então a crescer novamente fora do tronco? 

Dr. Joshua Sears:  00:28:16  Sim. Alguns lugares Isaías a usou como aquela imagem da 
árvore cortada e depois a semente santa que brota como uma 
raiz ou um rebento ou uma vara que sai e pode rebrotar a 
árvore. 

John Bytheway:  00:28:24  O tealeiro ou o carvalho e o Terry Ball dizem que são árvores 
que podem ser, você poderia ter todas as folhas comidas, mas 
ainda assim voltará porque há um remanescente ou uma seiva 
dentro. 

Dr. Joshua Sears:  00:28:35  Sim. Portanto, esta idéia remanescente é muito poderosa para 
os profetas porque, por um lado, é uma promessa de que Deus 
não deixará que seu Israel seja completamente destruído. Ele os 
fará, pelo menos uma pequena parte deles sobreviverá para 
que possam viver e crescer mais um dia. 

  00:28:46  E, por outro lado, dá a Deus a capacidade de ter agora alguma 
flexibilidade para ainda trabalhar com Israel, seja para produzir 
um grupo justo que possa fazer o trabalho ou para movê-los em 
novas áreas gentílicas, misturando-os um pouco. Mas de 
qualquer forma, isso ajuda Deus a usar Israel para cumprir os 
propósitos do pacto Abraâmico para levar as bênçãos do pacto 
eterno a todas as nações da Terra. 

  00:29:08  Portanto, os restos são a chave para fazer este trabalho. Se 
todos eles estiverem presos em um grupo e você tiver que levá-
los todos ou nada, isso realmente impede a capacidade de Deus 
de trabalhar com eles aqui. Portanto, os restos são uma idéia 
chave e poderosa. 

Hank Smith:  00:29:18  Portanto, a dispersão é uma coisa boa, ela os coloca dentro 
destes restos. 

Dr. Joshua Sears:  00:29:22  Sim. Pode ser uma coisa boa tirá-los de lá. Como os nefitas vão 
para as Américas e agora eles podem fazer trabalho missionário 
entre os nativos que estão lá, os gentios de lá. Você tem dicas 
do Livro de Mórmon sobre isso. Às vezes é um castigo, mas 
mesmo assim, quando é um castigo, ele usará a situação infeliz 
em que eles se encontram para ainda fazer o trabalho. 

  00:29:38  Como Isaías 49, Deus diz para o remanescente em Judá. Sim. Eu 
o tirarei da Babilônia, mas isso é muito leve. Eu também quero 
que você seja uma luz para a nação para que possamos trazer 
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minha salvação até os confins da terra, como vamos fazer isso. 
Vamos voltar ao básico aqui. 

  00:29:51  Então Miquéias fala muito sobre esta idéia remanescente na 
mesma linha de Isaías, mas também vai acrescentar um pouco 
mais de detalhe sobre um certo aspecto do remanescente que 
Isaías não faz, e é por isso que uma razão eu penso que no 
terceiro Néfi Jesus cita Miquéias em vez de apenas ficar com 
Isaías. Por isso, vamos chegar lá. 

  00:30:06  De qualquer forma, vamos agora ao capítulo quatro e continuar 
através do livro. Assim, o capítulo três terminou, lembre-se, 
com Jerusalém sendo arada. E então, diz: "A montanha da casa 
será como um lugar alto para a floresta". O que significa que 
será como se estivesse apenas nu. Será como um campo aberto 
no deserto, apenas bulldozado. E essa transição para o capítulo 
quatro, que tem muita esperança, abre-se aqui mesmo. 

  00:30:27  E abre com uma profecia que soará muito familiar, porque é 
quase palavra por palavra o mesmo que Isaías capítulo dois. 
Mas nos últimos dias, agora estamos nos movendo do tempo de 
Miquéias e ansiosos por um futuro esperançoso. Nos últimos 
dias, acontecerá que a montanha da casa do Senhor. Portanto, 
isso é a mesma coisa que acabou de ser destruída no final do 
capítulo três, mas agora aparentemente está reconstruída e 
destruída, ou arrependida, reconstruída e restaurada. 

  00:30:51  A montanha da casa do Senhor será estabelecida no topo das 
montanhas, e será exaltada acima das colinas, e as pessoas 
fluirão para ela. E muitas nações virão e dirão: "Vinde, subamos 
à montanha do Senhor para a casa do Deus de Jacó e ele nos 
ensinará seus caminhos e caminharemos em seus caminhos". 
Pois a lei sairá de Sião, e a palavra do Senhor de Jerusalém". E 
ele julgará entre muitas pessoas e repreenderá as nações fortes 
de longe. E baterão suas espadas em arados e suas lanças em 
ganchos de poda. A nação não levantará a espada contra a 
nação, nem aprenderão mais a guerra. Soa familiar. 

Hank Smith:  00:31:24  Sim. 

John Bytheway:  00:31:25  Ah, sim. 

Hank Smith:  00:31:25  Soa muito familiar. 

Dr. Joshua Sears:  00:31:28  Há algumas diferenças, mas a maioria é a mesma aqui que 
Isaías. Então as pessoas perguntaram: Isaías tirou isto de Isaías 
ou Isaías tirou isto de Miquéias? E oficialmente, nós não 
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sabemos. Os estudiosos têm argumentado que Isaías foi o 
primeiro e Miquéias o copiou. Outros argumentaram que o 
primeiro de Miquéias e Isaías o copiou. Outros argumentaram 
que ambos o tiraram de uma terceira fonte que 
desconhecemos. 

Hank Smith:  00:31:48  Certo. 

Dr. Joshua Sears:  00:31:49  Eu acho que os santos dos últimos dias têm muitas vezes 
assumido que Isaías foi o primeiro, mas isso é só porque nós 
achamos que Isaías é incrível, então nós simplesmente pulamos 
para isso. 

Hank Smith:  00:31:55  E ele vem em primeiro lugar, como você leu, certo? Se você 
estiver lendo o Antigo Testamento, ele vem primeiro, então 
você pensa assim automaticamente, mas eles não estão em 
ordem cronológica. 

Dr. Joshua Sears:  00:32:05  Portanto, o interessante aqui é que eles enquadram esta 
profecia de forma um pouco diferente. Em Isaías, ele está 
contrastando este futuro surpreendente com o presente 
perverso que temos agora mesmo e diz: "Juntem seus atos, 
vocês estão pecando, precisam se arrepender para que 
possamos trabalhar em direção a este futuro". 

  00:32:19  Em Miquéias, ele acabou de dizer: "Jerusalém vai ser destruída". 
Todos vocês vão ser arados, mas um dia as coisas vão 
melhorar". Então, ele contrasta com o templo que vai ser 
reconstruído e todos virão para cá. E como em Isaías, é 
importante aqui que você tenha todas estas nações e estes 
povos que estão vindo ao templo, vindo à casa do Senhor, 
porque, mais uma vez, o pacto Abraâmico é tudo sobre os 
gentios que vêm e se juntam a Israel, sendo adotados, 
tornando-se numerados com a casa de Israel e você recebe esta 
dinâmica muito bela aqui. 

  00:32:48  E a forma como Miquéias fala sobre o remanescente antes 
disto, e ele vai falar sobre o remanescente depois disto, sugere 
que os remanescentes estão ligados a isto. Que é criando um 
remanescente que Deus pode fazer este trabalho de trazer 
estes gentios para a casa de Israel. 

  00:33:03  Portanto, passaremos ao versículo seis. Naquele dia, diz o 
Senhor. Então, ainda falando deste tempo futuro, eu a reunirei 
que está na metade, ou é coxa, e a reunirei que foi expulsa e a 
que eu afligi. E farei dela que parou um remanescente e dela 
que foi lançada para longe de uma nação forte. E o Senhor 
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reinará sobre eles no Monte Sião a partir de agora, mesmo para 
sempre. Israel tem sido, eles são como que andando lamechas. 
Eles foram feridos. Ele os afligiu. Eles estão por toda parte. Eles 
estão espalhados, mas ele vai juntá-los e os restos são a 
maneira que ele vai fazer isso. Vamos nos reunir nestes bolsos 
de Israel que estão espalhados por todas as nações da terra. 

Hank Smith:  00:33:42  E há que ela novamente como se fosse a noiva. 

Dr. Joshua Sears:  00:33:45  Sim. Trazendo-os de volta. Então, o resto do capítulo quatro 
está mais falando sobre destruição e coisas. Portanto, é como 
se o versículo 10 dissesse que Sião é como uma mulher em 
trabalho de parto. Então eles estão tendo essas dores de parto 
e estão gritando e coisas assim. Você está passando por esta 
terrível experiência dolorosa. Mas o que sempre acontece no 
final do trabalho de parto, você tem o bebê e é bom 
novamente, certo? 

  00:34:10  Então é isso que ele está usando. Ele tem aqui uma pequena 
alusão ao exílio babilônico que ainda está a cem anos de 
distância. Você irá até mesmo para a Babilônia e lá será 
entregue. Então isso é uma brincadeira aqui, ambos serão 
entregues do bebê, você passou pelas dores do parto agora, e 
você vai ser entregue da Babilônia, redimido de lá, certo? 

Hank Smith:  00:34:26  Fisicamente. 

Dr. Joshua Sears:  00:34:27  O Senhor te redimirá das mãos dos teus inimigos. Então, 
basicamente, está dizendo: "Ei, remanescente, eu vou te salvar, 
mas você vai ter que passar por momentos difíceis primeiro. 
Você pode às vezes sentir que está no meio do trabalho de 
parto e é isso que você tem que passar se quiser chegar à 
alegria que está do outro lado do trabalho". Ele promete uma 
eventual salvação para o restante, mas isso não significa que 
não haverá um caminho doloroso e difícil para se chegar lá 
antes de se chegar a essa restauração final. 

  00:34:52  Então, os versículos 11, 12, 13 começam a entrar nas coisas que 
vamos citar no Livro de Mórmon, então vou ler isto. Agora 
também muitas nações estão reunidas contra ti, que dizem: 
"Que ela seja contaminada, e que nossos olhos olhem para 
Sião". Então você tem estes gentios antagônicos que são 
antagônicos com o remanescente. Mas eles não conhecem os 
pensamentos do Senhor, nem entendem seus conselhos. Pois 
ele, o Senhor, deve reuni-los, ou seja, o remanescente, como os 
feixes no chão. As roldanas para a eira. Assim reunindo a 
imagem. 
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  00:35:23  Levanta-te e debulha, ó filha de Sião. Pois eu farei o teu chifre 
de ferro e farei os teus cascos de latão. E tu farás em pedaços 
muitas pessoas. E consagrarei seu ganho ao Senhor e sua 
substância ao Senhor de toda a terra. 

  00:35:38  Portanto, duas imagens aqui, o versículo 12 tem esta imagem 
de reunir o remanescente. E no versículo 13 diz que aqui Sião 
vai ter um chifre de ferro, que é uma imagem de força, e cascos 
de bronze, que como uma imagem de dureza. E então, eles vão 
bater em pessoas, bater em pedaços nessas pessoas, nesses 
gentios antagônicos que estão tentando combatê-los. Então, 
você obtém esta imagem do remanescente sendo o 
instrumento na mão do Senhor para depois ir e derrotar estes 
gentios opressores perversos que estão tentando destruí-los. 

  00:36:11  Assim, isso se tornará importante no terceiro Néfi, então vamos 
seguir em frente e depois voltaremos a isso. 

Hank Smith:  00:36:14  Então ele está dizendo que isso acontecerá em uma data futura 
em que Jerusalém sofrerá toda essa destruição, mas esse 
remanescente terá poder em uma data futura? 

Dr. Joshua Sears:  00:36:24  Sim. Eles serão reunidos e depois serão fortalecidos. Assim, ao 
invés de serem espancados, eles serão então endurecidos e 
fortalecidos para que possam então vencer seus opressores. 

Hank Smith:  00:36:31  Certo. 

Dr. Joshua Sears:  00:36:32  O capítulo cinco versículo um é uma espécie de continuação do 
mesmo pensamento geral. Agora junte-se em tropas, ó filha de 
tropas. Ele nos cercou. Eles ferirão o juiz de Israel com uma vara 
na bochecha. Então esta imagem de ser oprimida e o líder de 
Israel está sendo espancado. Talvez, como eles entenderam 
primeiro, isto possa ser como Senaqueribe invadindo Jerusalém 
e atacando Ezequias, algo assim. Mas certamente faz parte 
desta imagem militar que estamos recebendo aqui em 12 e 13. 

  00:36:57  E então, o capítulo cinco versículo dois começa uma nova seção 
que é realmente importante porque descreve este rei da linha 
de David que virá e fará tudo de bom. Portanto, acho que todos 
nós podemos adivinhar para onde isso vai e estamos ouvindo 
isso bem antes do Natal. Portanto, esta é uma passagem 
importante para se entrar. 

Hank Smith:  00:37:15  E nos diz de onde este rei vai vir. 

John Bytheway:  00:37:18  Mm-hmm. 
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Dr. Joshua Sears:  00:37:18  Exatamente. Mas tu, Belém Ephratah. Ephratah pode ser como 
um... Não temos certeza do que isso significa exatamente. Pode 
ser uma equivalência arcaica a Belém ou em algum lugar 
próximo que identifique a região. Portanto, Belém, embora tu 
sejas pequeno entre os milhares de Judá, como estas aldeias, 
contudo, de ti sairá ele para mim, Deus, que é para ser um 
governante em Israel, cujas saídas são de outrora, de 
eternidade. 

  00:37:47  Portanto, a referência a Belém parece sugerir que este 
governante será da linha de David. Davi é de Belém e foi lá que 
o profeta Samuel o ungiu para ser rei. Portanto, mesmo que a 
linha davídica não tenha vivido em Belém depois disso, 
provavelmente está invocando Belém para dizer: "Sim". Este rei 
virá de Belém ou fisicamente, porque na verdade eles ainda 
vêm daquela aldeia ou pelo menos invocando aquela idéia de 
que o rei Davi era de lá e de onde era aquela linha davídica. 

  00:38:12  Então este é o versículo que, naturalmente, é citado no 
evangelho de Mateus, quando você tem os sábios indo para 
Herodes e eles dizem: "Onde está aquele que nasceu, o rei dos 
judeus"? E isso faz Herodes entrar em pânico, porque ele não 
nasceu rei dos judeus. Ele é um nomeado romano, por isso é 
sensível sobre sua posição. 

  00:38:29  E então, ele pergunta aos rapazes e eles vão olhar, e eles dizem, 
bem, o profeta escreveu, uma ilusão para Miquéias, e então, 
eles citam o capítulo cinco versículo dois, certo? Bem, olha, diz 
que ele vai sair de Belém. E é assim que os sábios sabem ir a 
Belém e é assim que... Então, Herodes, é claro, eclode sua 
conspiração maligna para ir matar todos os bebês em Belém e 
impedir que esse cara que nasceu rei dos judeus venha e faça 
todas essas coisas. 

Hank Smith:  00:38:52  Certo. 

Dr. Joshua Sears:  00:38:53  Assim, obtemos essa referência de Natal muito claramente. Mas 
a leitura do resto dos versos é interessante porque continua a 
falar nesta profecia sobre o que este rei da linhagem de Davi vai 
fazer. Portanto, no versículo três. Portanto, ele vai desistir 
deles, até o momento em que ela que travaileth tenha trazido à 
luz. Então esta é uma referência ao capítulo quatro onde Israel 
é como esta mulher que está em trabalho de parto e estamos 
esperando por aquele tempo de libertação ali. 

  00:39:15  Portanto, parece difícil dizer o que isto significa, mas de alguma 
forma ele está sendo meio retido até o momento certo. Então, 
o remanescente, há aquela palavra novamente de seus irmãos 
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deve retornar aos filhos de Israel. E ele, ainda esta figura real, 
permanecerá de pé e se alimentará na força do Senhor. 
Alimentar-se significa como um pastor. Alimentará seu rebanho, 
na majestade do nome do Senhor seu Deus, e eles 
permanecerão. Por enquanto, ele será grande até os confins da 
terra. E este homem será a paz ou a da paz. 

  00:39:46  Quando o assírio entrar em nossa terra, quando ele pisar em 
nossos palácios, então nos levantaremos contra ele sete 
pastores e oito homens principais. E eles devastarão a terra da 
Assíria com a espada, e a terra de Ninrod nas suas entradas. 
Assim, ele nos libertará da Assíria, quando entrar em nossa 
terra e quando pisar dentro de nossas fronteiras. 

  00:40:03  Portanto, isto é interessante porque usa a Assíria como esta 
imagem, mas não temos nenhuma indicação nas escrituras de 
que um rei de Judá leve a luta para a terra da Assíria e lute com 
eles lá por terem invadido Judá. Por isso, tomo isto como 
usando a imagem que lhes era familiar em seu tempo, mas 
ainda usando-a simbolicamente de um mal maior que vai atacar 
Israel no futuro. 

  00:40:23  E você tem este rei de Davi surgindo, este governante em Israel 
que vai recolher o remanescente e vai levar a luta até seus 
inimigos e vai conquistá-los e alimentá-los como um pastor e 
levá-los à vitória em paz ali mesmo. Portanto, o fato de Mateus 
identificar isto como Jesus é muito significativo. Que Jesus é o 
rei de Israel que virá e como redentor de Israel, recolherá os 
remanescentes nos últimos dias, os preservará e os protegerá e 
os conduzirá na luta contra seus inimigos. 

  00:40:48  Verso sete. E o remanescente de Jacó estará no meio de muitas 
pessoas, tão presumivelmente gentios, pessoas não pacíficas, 
como um orvalho do Senhor, como os aguaceiros sobre a 
grama, que não ficam para o homem, nem esperam pelos filhos 
dos homens. As pessoas têm lido isto como sendo ou o 
remanescente sendo positivo em sua relação com estes povos, 
ou negativo. Pode-se ver as duas coisas. 

  00:41:10  Esse versículo oito é claramente negativo. É uma relação 
antagônica. Portanto, se o versículo sete é positivo, é que o 
orvalho da imagem é nutritivo e dá vida e refrescante. Mas há 
outros pontos no Antigo Testamento onde ele usa o orvalho 
caindo sobre tudo como uma imagem militar para dizer: 
"Vamos cair sobre todos esses caras e cobri-los completamente 
e tirá-los". Como o segundo Samuel 17:12 usa o orvalho dessa 
maneira. Então você pode lê-lo como positivo-negativo, 
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comparar-contraste, ou que eles são ambos negativos e discutir 
o que vai acontecer. 

  00:41:38  Portanto, versículo oito. Isto está entrando agora na parte que 
Jesus cita. E o remanescente de Jacó estará entre os gentios no 
meio de muitas pessoas como um leão entre os animais da 
floresta, como um leão jovem entre os rebanhos das ovelhas. 
Assim, o remanescente de Israel é o leão e os gentios são como 
as ovelhas. E então, basta imaginar se você deixar um leão solto 
em um rebanho de ovelhas, o que vai acontecer? Vai ser uma 
luta. Vai ser um banho de sangue, mas é muito unilateral. 

Hank Smith:  00:42:05  Sim. 

Dr. Joshua Sears:  00:42:06  Então, quem, se ele passar por ambas as pisadas e rasgar em 
pedaços, e nenhum pode entregar. A tua mão será levantada 
sobre os teus adversários, e todos os teus inimigos serão 
cortados. Assim, você tem o remanescente tirando estes 
gentios e rasgando-os em pedaços e destruindo-os, e ninguém 
pode salvá-los. 

  00:42:25  Então, os versos 10 a 15 têm um novo pensamento. Acontecerá 
naquele dia, diz o Senhor, que eu vou cortar. E então, começa a 
enumerar todas essas coisas ruins que ele vai remover. E a 
sensação que se tem aqui em Miquéias é que agora ele está 
falando com Israel que vai purgá-los também, porque ele lista 
coisas específicas que foram problemas para os israelitas em 
seu contexto particular de pacto. 

  00:42:47  Então ele diz: "Eu cortarei seus cavalos do meio de você, e 
destruirei suas carruagens". Essa é obviamente uma imagem 
militar. Mas é importante porque os profetas muitas vezes 
equiparam Judá reunindo e acumulando cavalos e carruagens 
como uma coisa ruim, porque significa que eles estão confiando 
em coisas militares para salvá-los e não em Deus para salvá-los. 

  00:43:04  Então ele diz que vai se livrar dessas coisas e das cidades e 
derrubar as fortalezas. Então ele está se livrando de toda a 
proteção militar em que eles já confiaram antes, porque agora 
eles têm que confiar nele. E então, no versículo 12. Ele vai 
cortar a bruxaria, adivinhadores. Versículo 13, imagens 
esculpidas, imagens de pé, o trabalho de sua mão. Então, todos 
os ídolos estão sendo tirados. 

  00:43:23  Verso 14. Os bosques que ele vai derrubar como estes postes de 
Asherah que eles estão adorando. Ele vai destruir estas cidades. 
Portanto, são coisas que normalmente se ouvem no contexto 
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do que Israel está fazendo de errado. Então, ele parece estar 
criticando Israel aqui. Mas então o versículo 15, retorna aos 
gentios. Executarei a vingança com raiva e fúria sobre os 
pagãos, embora a palavra hebraica lá seja goyim, que 
geralmente é traduzida como nações ou gentios. Os pagãos têm 
uma conotação esquisita no inglês moderno, certo? Como ruim, 
mas é gentio. 

  00:43:52  Portanto, Deus também executará a vingança com raiva e fúria 
sobre os gentios, como eles não ouviram. E a palavra ouvida lá 
muitas vezes é traduzida como obedecendo a shema lá. 
Portanto, poderiam ser estes gentios que não obedeceram, 
poderia ser outra forma de traduzi-la. 

  00:44:06  Assim, você obtém esta interessante tensão aqui nesta seção 
que você tem o remanescente vai ter o poder de destruir estes 
gentios, mas então Deus também vai purgar Israel de seus 
problemas. E então, volta finalmente a este pensamento sobre 
estes gentios perversos serem destruídos. Assim, tudo isso é 
possível. 

  00:44:24  Então vamos saltar para o terceiro capítulo 20 de Néfi. Este é o 
segundo dia dos sermões de Jesus para os nefitas de lá. Por isso 
pensei que seria interessante olhar para isto porque sei que no 
Vem-Me Seguir-me em alguns anos, voltaremos ao terceiro 
Néfi, mas há tanta coisa acontecendo lá, que ninguém vai tomar 
tempo para realmente dizer: "Vamos explorar Miquéias em 
profundidade". Portanto, esta é provavelmente sua melhor 
plataforma de lançamento para ir ver o que está acontecendo 
especificamente com isso. 

  00:44:45  Assim, o capítulo 20 versículo 10 é uma seção onde Jesus está 
voltando ao que ele começou a falar no primeiro dia sobre 
Isaías e a dispersão e a coleta e os restos e tudo isso. E você se 
lembra dos nefitas, seus olhos ficam vidrados e eles são como 
Isaías. E então, Jesus faz uma pausa e diz: "Vamos deixá-lo ir 
para casa e...". 

John Bytheway:  00:45:03  Meu tempo está chegando. Sim. Você não pode entender tudo. 

Hank Smith:  00:45:06  Vá para casa. Vá refletir. Vá rezar. Vá dormir. 

Dr. Joshua Sears:  00:45:09  Então ele tinha um assunto realmente importante para discutir 
com eles. Então aqui ele está voltando para onde parou no 
primeiro dia e agora ele vai continuar com esse pensamento. 
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  00:45:16  Portanto, versículo 12. Ele diz: "Vou falar do tempo nos últimos 
dias, do cumprimento do pacto que o Pai fez com seu povo, ó 
casa de Israel". E no versículo 13. Então, os remanescentes, que 
se dispersarão sobre a face da terra, serão recolhidos de todas 
estas direções. E serão levados ao conhecimento do Senhor seu 
Deus, que os resgatou. Assim, estão reunidos tanto física como 
espiritualmente, mas reunidos de volta ao conhecimento ali. 

  00:45:40  E então ele diz a isto, os Lehites vão ser um remanescente. Vai 
haver um remanescente lamanita nos últimos dias. E ele diz no 
versículo 14 que o Pai lhes deu esta terra para sua herança. Não 
é Jerusalém, seu próprio remanescente agora, você recebe sua 
própria terra. 

  00:45:53  E no versículo 15, ele inicia este novo tipo de subseção. E eu 
lhes digo que se os gentios nos últimos dias não se 
arrependerem após a bênção, que eles receberão, ou seja, o 
evangelho restaurado, depois de terem dispersado meu povo. 

  00:46:06  E então entramos em nossa citação Micah. Então, primeiro ele 
cita o capítulo cinco versículos oito e nove de Miquéias. Mas em 
Miquéias 5:8 e 9, ele falou sobre o remanescente na terceira 
pessoa. Aqueles caras ali. Mas Jesus está falando com um 
remanescente. E assim, ele o troca para falar na segunda pessoa 
diretamente com eles. 

  00:46:23  Então, vós, que sois um remanescente da casa de Jacó, saireis 
entre eles. Ou seja, os gentios. E vós estareis no meio deles que 
serão muitos, e estareis entre eles como um leão entre os 
animais da floresta, e como um leão jovem entre os rebanhos 
de ovelhas, que, se ele passar por ambos os lados pisar e 
despedaçar, e nenhum deles poderá livrar. 

  00:46:40  Tua mão será levantada sobre todos os adversários, e todos os 
inimigos serão cortados. 

  00:46:46  Então, é dito a este remanescente lamanita, você vai ter gentios 
que lhe darão um golpe, lhe baterão, lhe baterão, mas 
eventualmente, se esses gentios não se arrependerem e 
abraçarem o evangelho, então eu vou lhe dar poder e as mesas 
vão se virar. De repente você será como um leão, eles serão 
como ovelhas e você vai rasgá-los em pedaços e você será 
libertado desta opressão que teve. 

  00:47:05  E então, enquanto ele continua, ele salta de volta para Miquéias 
quatro e nós recebemos Miquéias quatro, a segunda metade do 
versículo 12, e Miquéias 4:13. Então isto começa no terceiro 
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Néfi 20 versículo 18. E eu vou reunir meu povo como um 
homem reúne suas roldanas no chão. Pois eu farei meu povo 
com quem o Pai se uniu, sim, farei teu chifre de ferro. Então ele 
está acrescentando um pouco a Miquéias. Farei teu ferro de 
chifre, teus cascos de latão e tu baterás nas pessoas em muitos 
pedaços. 

  00:47:30  E então, ele conclui esse versículo 19 acrescentando algo que 
não está em Miquéias dizendo: "Eis que eu sou aquele que o 
faz". Então, mais uma vez, você obtém esta dinâmica 
interessante. Se você tem o remanescente que são os agentes 
que atuam como agentes de destruição, são eles que estão 
fazendo a destruição diretamente. Mas ele acrescenta aqui que 
Deus está por trás disso. Ele está fortalecendo o remanescente. 
Ele aprova isto. Ele está por trás do sucesso repentino deles 
enquanto as mesas se viram. 

  00:47:55  E então, no versículo 20, ele conclui com esta recapitulação final 
de qual é o objetivo de tudo isso. Acontecerá, diz o Pai, que a 
espada de minha justiça pairará sobre eles naquele dia. E, 
exceto se eles se arrependerem, cairá sobre eles, diz o Pai, sim, 
até mesmo sobre todas as nações dos gentios. 

  00:48:11  Assim, este aviso aos gentios nos últimos dias de que estes 
remanescentes de Israel, como os lamanitas, vão poder 
espancá-los e oprimi-los e abusar deles e espalhá-los por pouco 
tempo. Mas se você continuamente não se arrepender e não 
abraçar o evangelho restaurado e continuar com seus modos 
perversos e opressivos, eventualmente esses remanescentes 
que terão o poder de virar a mesa e eles virão e o destruirão em 
sua maldade ali. 

  00:48:34  Agora, neste ponto, talvez tenhamos pessoas lendo o Livro de 
Mórmon ou a Bíblia dizendo: "Está bem. Bem, isso não sou eu. 
Eu não sou um gentio. Eu sou um membro da casa de Israel. 
Tenho uma benção patriarcal que o prova". 

  00:48:46  A isso quero sugerir, bem, sim, mas há uma ressalva aqui. De 
acordo com o Livro de Mórmon, é possível que as pessoas nos 
últimos dias sejam tanto descendentes de Israel como gentios. 
Como isso funciona? É basicamente porque você pode ter os 
genes de Abraão em seu DNA, você pode ser um membro 
perdido de Israel e isso pode ser sua herança do pacto voltando 
e tudo mais. Mas se você pertence a uma nação gentia, essa 
pode ser a sua cidadania. Se você pertence a uma cultura 
gentia, essa pode ser a sua orientação cultural. 

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

Jonah; Micah Parte 2 followHIM Podcast Página 27



  00:49:19  Por exemplo, no segundo Néfi três, Joseph Smith é identificado 
como um descendente de Joseph do Egito. Portanto, ele tem o 
DNA israelita. Mas na página de título do Livro de Mórmon, 
Moroni diz que o Livro de Mórmon surge por meio dos gentios. 
Parece chamar Joseph Smith de gentio, porque ele é cidadão de 
uma nação gentia ali mesmo, embora ele tenha o DNA. 

  00:49:37  Assim você pode realmente ser ambos. Você pode ser israelita 
em sua ancestralidade e um gentio em sua cultura e filiação 
nacional. Isso sugere que, em vez de apenas dizer rapidamente: 
"Ah, cara, isso é falar de outras pessoas, não de mim". Isto não 
tem nada a ver comigo". Talvez haja um aviso para nós também. 
Porque na medida em que participamos da cultura gentia, que é 
o secularismo e a violência e a participação em sistemas 
econômicos que exploram as pessoas, todas as coisas que a 
cultura gentia faz de errado, na medida em que participamos de 
tudo isso, isto também pode ser um aviso para nós. 

  00:50:13  Vamos ser fiéis à nossa herança israelita e recorrer a Deus para 
obter respostas ou estamos fazendo o que a nossa cultura 
gentia nos diz para obter respostas na forma como devemos 
viver? E, na medida em que damos qualquer lealdade à cultura 
gentia, somos suscetíveis aos avisos que ele está tentando dar 
aqui. 

Hank Smith:  00:50:28  Sim. Verso 20. A espada de minha justiça paira sobre eles, 
exceto que eles se arrependem. Falando conosco. 

Dr. Joshua Sears:  00:50:34  Sim. E assim, você pode se perguntar isso de várias maneiras. 
Quando você tem perguntas espirituais profundas, por 
exemplo, você se dirige ao Senhor em oração? Você ouve os 
profetas? Você lê as escrituras ou você faz a coisa típica que 
qualquer pessoa no mundo faria? Procure no Google suas 
perguntas espirituais profundas. Ouça podcasts de pessoas que 
são antagônicas. Ouça as pessoas que nem mesmo acreditam 
em Deus e conseguem sua estrutura, certo? Para que lado você 
está se virando? 

  00:50:54  Isso é algo que todos nós temos que descobrir, porque todos 
nós temos uma espécie dessas identidades duais como 
membros de uma cultura secular moderna e como pessoas que 
se uniram na igreja para seguir Jesus Cristo. 

Hank Smith:  00:51:04  Sim. E notei no verso seguinte que o Senhor diz: "Eu 
estabelecerei meu povo". Não posso ou vou tentar. Eu 
estabelecerei meu povo, ó casa de Israel. Portanto, se você 
quiser entrar na equipe, venha fazer parte da equipe, venha se 
arrepender. 
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John Bytheway:  00:51:17  E acho que arrepender-se é a palavra-chave ali. Estou olhando 
para o segundo capítulo 30 versículo dois de Néfi. Pois eis que 
eu vos digo que todos os gentios que se arrependerão são o 
povo do pacto do Senhor. E todos os judeus que não se 
arrependerem serão expulsos. Pois o Senhor não se arrepende 
sem ninguém, a não ser com eles que se arrependam e creiam 
em seu Filho, que é o Santo de Israel. Portanto, no fundo, 
arrependam-se. 

Dr. Joshua Sears:  00:51:44  Sim. Na verdade, essa é uma bela pista se pudermos ir muito 
rapidamente ao capítulo 21, a segunda citação de Miquéias. Ele 
está usando-o para fazer exatamente esse ponto, John. 
Portanto, fico feliz que você esteja cruzando essa referência 
com Néfi. Portanto, capítulo 21, versículo 11. 

Hank Smith:  00:51:55  Este é o terceiro Nephi 21, certo? 

John Bytheway:  00:51:58  Terceiro Néfi 21 verso 11. Então Jesus aqui agora tem um aviso 
não apenas para os gentios perversos dos últimos dias, mas 
para Israel perverso dos últimos dias. Porque, como João leu do 
segundo Néfi, ninguém está fora do gancho aqui. 

  00:52:10  Portanto, versículo 11. Portanto, acontecerá que todo aquele, 
judeu ou gentio, que não acreditar em minhas palavras, que é 
Jesus Cristo, que o Pai o fará levar aos gentios, saltando adiante. 
Eles serão cortados de entre o meu povo que é do pacto. 

  00:52:26  No contexto, temos falado sobre o surgimento do Livro de 
Mórmon. Então ele está dizendo: "Quem não acreditar em 
minhas palavras que estou apresentando ao povo nos últimos 
dias através do Livro de Mórmon, será excluído do meu povo 
que é do pacto". 

  00:52:38  E então, ele cita novamente Miquéias. Voltamos então ao 
capítulo cinco, começando no versículo oito. Mas desta vez, ao 
invés de fazer os versículos oito e nove, ele vai até o versículo 
15. 

Hank Smith:  00:52:47  Homem, Jesus conhece suas escrituras, Josh. 

Dr. Joshua Sears:  00:52:50  Ele faz. E meu povo, que é um remanescente de Jacó, deve estar 
entre os gentios. Sim, no meio deles, e então teremos 
novamente a imagem do leão. Rasgando em pedaços, ninguém 
pode entregar, todas essas coisas. Mas Jesus acrescenta uma 
linha interessante no versículo 14. Sim, a não ser que os gentios 
se arrependam. 
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  00:53:08  E então, continua passando pelas coisas que lemos em Miquéias 
que soavam como se fossem sobre os israelitas. Como se eles 
cortassem suas carruagens, seus cavalos, suas fortalezas, sua 
bruxaria, seus adivinhadores, imagens esculpidas, tudo isso ali 
mesmo. Então, com quem ele está falando? Ele ainda está 
falando com os israelitas como em Miquéias ou está falando 
com os gentios? 

  00:53:25  Então você olha para o versículo 14, ele menciona os gentios. 
Mas no versículo 12, ele havia mencionado o meu povo. Então, 
quem são esses ou os seus nos versículos 14 a 19? Podem ser 
ambos. Realmente, você poderia lê-lo dessa maneira. Poderia 
ser os gentios aqui. Poderiam ainda ser os israelitas. Este 
poderia ser um bom lugar para mencionar que nossa amiga 
Dana Pike, que esteve em seu podcast este ano. 

Hank Smith:  00:53:44  Sim. 

Dr. Joshua Sears:  00:53:44  Ele acabou de escrever um capítulo fantástico de um livro sobre 
Miquéias aqui no terceiro Néfi e como ele é utilizado. É neste 
novo livro que acaba de sair, They Shall Grow Together (Eles 
Deverão Crescer Juntos): A Bíblia no Livro de Mórmon, que está 
apenas cheio de artigos fantásticos sobre a dinâmica entre a 
Bíblia e o Livro de Mórmon. 

Hank Smith:  00:53:57  Isso é impresso pelo RSC. 

Dr. Joshua Sears:  00:53:59  Sim. Centro de Estudos Religiosos e Livro Deseret. Então isto 
acabou de sair e Dana Pike tem o que eu acho que é o melhor 
que já foi feito sobre Miquéias no Livro de Mórmon. Estou 
recebendo algumas de minhas coisas dele aqui. Vou apenas 
dizer isso. Então, como Dana Pike, por exemplo, sobre esta 
questão destes versos aqui, estamos falando de advertência 
para Gentile, advertência para Israel? Ele acha que talvez seja 
ambigüidade intencional acontecendo aqui, porque temos dois 
tipos de referências para as quais podemos voltar. Todo mundo 
está sendo criticado aqui mesmo. 

  00:54:23  Saltando para o verso 18. Este é o fim da citação de Miquéias. 
"Arrancarei os teus bosques do meio de ti". "Por isso destruirei 
tuas cidades". E então os versículos 19 e 20 têm coisas que 
Jesus agora acrescenta à citação de Miquéias. "Acontecerá que 
todas as mentiras, e enganos, e invejas, e lutas, e ofícios 
primitivos, e prostituições, serão eliminados". Porque 
acontecerá, diz o Pai, que naquele dia, aquele que não se 
arrepender e vier a meu Filho Amado, eu o cortarei do meio de 
meu povo, ó casa de Israel". 
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  00:54:54  Então, ele repete esta idéia. Não importa qual seja seu histórico, 
pacto, não pacto, o que quer que seja. Qualquer um que não se 
arrepender será excluído do povo. 

  00:55:02  E então, ele retorna à citação de Miquéias no versículo 21. "E 
executarei vingança e fúria sobre eles, assim como sobre os 
pagãos, como eles não ouviram". Agora a troca que ele faz ali 
está no verso original de Miquéias. Miquéias cinco versículo 15. 
Ele diz: "Executarei vingança sobre os pagãos", sobre estes 
gentios. Portanto, é tudo sobre os gentios lá. 

  00:55:23  Mas aqui diz ele, quem não aceitar Jesus Cristo e quem não se 
arrepender será cortado da casa de Israel, assim como os 
pagãos, assim como os gentios. Portanto, aí está um aviso muito 
claro para Israel. Que se você não se arrepender e acreditar em 
Jesus e segui-lo, não importa qual seja seu passado ou que 
pactos você tenha feito. Você será cortado e será basicamente 
como um gentio. 

  00:55:46  Assim, em todo o terceiro Néfi, Jesus está pintando esta 
dinâmica. De volta em 3 Néfi 16, ele disse: "O remanescente vai 
ser levado ao conhecimento de mim, seu redentor". Assim você 
pode encontrar esses remanescentes, reuni-los no pacto". 

  00:55:57  Ele também disse em 3 Néfi 16 que se os gentios se 
arrependerem e vierem até mim, então eles poderão ser 
contados entre o meu povo. Portanto, todos estão convidados a 
participar do pacto nos últimos dias. Mas então você também 
pode sair do convênio. Assim, como aqui em 21, ele havia dito: 
"Quem não acreditar em Jesus Cristo será excluído do meu povo 
que é o pacto". E então, ele o repete aqui. Se os gentios não se 
arrependerem, a espada de minha justiça pairará sobre eles. 

  00:56:20  Portanto, seu ponto é que realmente não importa quem era seu 
antepassado. Realmente não importa que convênios você tenha 
feito. Se você não está se arrependendo, se você não está 
acreditando no Livro de Mórmon e vindo sobre Jesus Cristo. 
Essas são as coisas que, em última análise, importam. 

  00:56:34  E o Presidente Nelson disse a mesma coisa. Não importa se você 
é um descendente literal de Israel ou se você é apenas adotado. 
As bênçãos são as mesmas. O que importa no final é manter o 
pacto, seja qual for sua origem. E é realmente isso que ele quer 
enfatizar aqui no terceiro Néfi. 

  00:56:50  Portanto, antes de deixarmos o terceiro Néfi, farei apenas um 
comentário sobre isto. Então, por que ele está citando de 
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Miquéias para fazer este comentário? Por que não ficar apenas 
com Isaías? Porque ele coloca muito de Isaías também. 
Provavelmente há muitas razões. Portanto, vou apenas sugerir 
uma delas aqui. 

  00:57:02  Miquéias tem estas imagens tanto do capítulo quatro como do 
capítulo cinco sobre o remanescente ser diretamente o 
instrumento de destruição sobre estes gentios perversos não 
arrependidos. Seu chifre será de ferro e seu casco será de latão 
e será como um leão entre as ovelhas. Portanto, eles são os 
agentes diretos da destruição. De alguma forma Deus vai usar 
os remanescentes para destruir estes gentios perversos e 
impenitentes. 

  00:57:23  No livro de Isaías, você não encontra realmente uma imagem 
como essa. Você recebe alguns versos que talvez sejam mais ou 
menos, mas nada realmente direto. Parte da razão disso está 
nas histórias dos remanescentes que Isaías está contando, os 
remanescentes sempre muito impotentes, seja o povo sendo 
espancado pelos assírios e sendo deixado lá em Jerusalém ou 
este remanescente de judeus exilados na Babilônia. Ambos 
precisam de muita ajuda para sair. E, em ambos os casos, é 
Deus como que fazendo toda a coisa da destruição ou usando 
os persas para fazê-lo. 

  00:57:49  Então, são outras pessoas que o fazem. Não são os restos em si 
mesmos que são sempre poderosos nessas histórias. Portanto, 
Isaías realmente não lhe dá muito material para fazer esse tipo 
de quadro, enquanto que Miquéias o faz. Ele tem esta imagem 
de remanescentes que são como os leões que rasgam e pisam 
para baixo. 

  00:58:02  Assim, quando Jesus quiser fazer este ponto em terceiro Néfi, 
essa parte da destruição sobre os ímpios virá através da 
instrumentalidade do remanescente com ele dando-lhes poder. 
Ele não pode ir a Isaías realmente para obter uma imagem para 
isso. Ele tem que ir ao livro de Miquéias. Portanto, acho que 
essa é uma das razões pelas quais ele está usando Miquéias 
aqui ao lado de Isaías. 

Hank Smith:  00:58:20  E apenas como nota lateral, estou tão impressionado com o 
Livro de Mórmon neste momento com o quão bem o Salvador 
está usando Miquéias, e depois acrescentando, mudando-o 
para se adaptar à mensagem que ele quer dar. 

John Bytheway:  00:58:34  Eu estava sentado aqui, Hank, indo, sim, como Joseph Smith, ele 
inventou isso e isso simplesmente derramou dele. Certo? 

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

Jonah; Micah Parte 2 followHIM Podcast Página 32



Hank Smith:  00:58:39  Ele havia memorizado Micah e depois se ajustou ali mesmo na 
hora para a mensagem. 

Dr. Joshua Sears:  00:58:43  Sim. Jesus tece muita coisa aqui e ele muda a redação. Ele o 
interpreta de maneiras diferentes, mas não consigo imaginar 
ninguém reclamando com ele porque ele apenas pergunta: 
"Bem, quem você acha que deu isso a Miquéias e Isaías e esses 
caras em primeiro lugar? Esse fui eu". 

John Bytheway:  00:58:57  O que é muito legal, porque Jesus vai citar Malachi mais tarde e 
é como se, bem, você tivesse dado isso a Malachi, você só 
poderia ter dito isso. Mas eu adoro que ele honre assim seus 
profetas e diga: "Deixe-me citar as palavras", que basicamente 
ele deu a Malaquias. 

Hank Smith:  00:59:12  Jesus é um estudioso das escrituras. Ele estuda as escrituras, 
mesmo como um ser ressuscitado, ele está citando as 
escrituras. 

Dr. Joshua Sears:  00:59:19  Então por que não voltamos agora para Miquéias seis e sete e 
levamos isto para casa? 

Hank Smith:  00:59:23  Certo. 

Dr. Joshua Sears:  00:59:24  Os dois últimos capítulos de Miquéias vão juntos aqui mesmo. E 
novamente, não vamos ler cada versículo em detalhes, mas o 
capítulo seis de Miquéias começa com uma espécie de profeta 
que faz isso onde é como um processo judicial onde o profeta 
está criticando o povo como um advogado dizendo: "Você tem 
sido infiel a Deus". E ele meio que prova o caso contra eles. 

  00:59:43  Assim, no versículo três, Deus pergunta: "Ó meu povo...". Este é 
Miquéias 6:3. "Ó meu povo, que foi que eu te fiz? E em que te 
cansei? Testificai contra mim". Como se eu tivesse quebrado os 
termos do pacto? Terei sido infiel? Alguma vez eu o 
decepcionei? Diga-me, traga seu caso. 

  00:59:59  E então, ele invoca no verso quatro. "Eu te tirei do Egito, eu te 
dei Moisés, Aarão e Miriam". No versículo cinco, ele invoca 
outras histórias. E assim, ele as acusa de serem realmente 
infiéis, mesmo que ele sempre tenha feito seu trabalho. 

  01:00:11  E então, Miquéias seis versos seis e sete tem a resposta do 
povo. Nós pensamos: "Bem, o que você quer que façamos a 
respeito disso?". "Com o que devo vir diante do Senhor, e me 
curvar diante do Deus elevado? Devo me apresentar diante dele 
com holocaustos, com bezerros de um ano de idade?" Do tipo: 
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"Como fazer isso direito? Devemos trazer um monte de 
sacrifícios?" 

  01:00:27  Verso sete. "Será que o Senhor ficará satisfeito com milhares de 
carneiros, ou com 10.000 rios de petróleo? Devo eu dar meu 
primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo 
pelo pecado da minha alma?" Eles dizem: "O que você quer? 
Rios de petróleo, milhares de sacrifícios, eu poderia oferecer 
meu filho primogênito como sacrifício, o que o apaziguaria? O 
que o faria feliz, Deus?" 

Hank Smith:  01:00:46  Sim. Estou disposto a me arrepender. O que você quer que eu 
faça? 

Dr. Joshua Sears:  01:00:49  E então, no versículo oito, Miquéias responde com esta bela 
imagem realmente clássica que é provavelmente um dos versos 
mais famosos de Miquéias. "Ele te mostrou, ó homem, o que é 
bom". Como, por que você está sequer perguntando? Ele disse 
isto mil vezes, se já o disse. "O que o Senhor exige de ti, senão 
fazer com justiça, amar a misericórdia e caminhar 
humildemente com teu Deus"? 

  01:01:09  E adivinhe qual é a palavra por trás da misericórdia lá? É Hesed. 

Hank Smith:  01:01:11  Hesed. 

Dr. Joshua Sears:  01:01:13  Hesed novamente. 

Hank Smith:  01:01:14  Sim. 

Dr. Joshua Sears:  01:01:14  Sim. Deus quer que você faça com justiça, trate bem as pessoas, 
ame Hesed e caminhe humildemente diante de Deus. Você seja 
fiel e leal e amoroso comigo. E isso é realmente, você sabe onde 
Jesus estava querendo chegar? Quais são os dois maiores 
mandamentos? Amar a Deus. Amar o próximo. Acho que é isso 
que nos exprime maravilhosamente aqui. 

Hank Smith:  01:01:32  Isso é muito bom, porque há algo que você pode fazer. 

John Bytheway:  01:01:34  Sim. 

Dr. Joshua Sears:  01:01:37  E você não precisa ir a esses extremos como rios de petróleo e 
milhares de sacrifícios. É como, olhe, tudo o que eu quero que 
você faça é que me ame. Seja fiel a seus convênios e trate bem 
as pessoas. 
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John Bytheway:  01:01:46  É um espírito contrito de coração partido. Você não tem que 
trazer sacrifícios literais, apenas trazê-lo, traz seu coração. E eu 
acho que é isso que no terceiro Néfi Jesus diz: "Está bem. Não 
mais sacrifícios de animais. Você é o sacrifício. Traga seu 
coração partido e seu espírito contrito". Ou em outras palavras, 
faça com justiça, ame a misericórdia, caminhe humildemente. 
Esse é um grande resumo no versículo oito. 

Hank Smith:  01:02:06  Se você quiser me agradar, mude seu coração. Eu amo isso. Eu 
não preciso de milhares de carneiros. Não preciso de milhares 
de rios de petróleo. Eu definitivamente não preciso do seu 
primogênito. 

John Bytheway:  01:02:14  Eu só preciso de você. 

Hank Smith:  01:02:16  Sim. 

Dr. Joshua Sears:  01:02:16  Este é um daqueles versos que é bom para se vestir uma 
camiseta. Realmente volta a essas noções básicas. 

Hank Smith:  01:02:22  Faça com justiça, ame a misericórdia e caminhe humildemente. 

John Bytheway:  01:02:24  Você pode soletrar Hesed para que eu possa colocá-lo na minha 
margem? E então, posso dizer a mim mesmo como pronunciá-
lo. 

Dr. Joshua Sears:  01:02:31  Portanto, sua grafia mais simples em inglês é H-E-S-E-D, Hesed. 

John Bytheway:  01:02:36  Porque isso surgiu muito. Parece que é uma palavra favorita no 
Antigo Testamento. 

Dr. Joshua Sears:  01:02:40  Sim. E agora que o Presidente Nelson está fazendo a maior 
parte do trabalho, podemos correr com isto agora. Podemos 
usá-lo o tempo todo. Ele gastou vários parágrafos em seu artigo 
dizendo: "Temos que entender isto". 

Hank Smith:  01:02:50  Este novo artigo da Liahona de outubro, novinho em folha. 

Dr. Joshua Sears:  01:02:54  Também direi, não mencionei isto antes, mas no artigo, o 
Presidente Nelson diz em uma nota final, que se você quiser 
uma discussão mais completa com mais detalhes sobre Hesed e 
sobre o pacto como um todo, há um livro que ele recomenda e 
eu o trouxe para cá. É Deus vai prevalecer por Kerry Muhlestein, 
amiga do podcast. 

John Bytheway:  01:03:13  Isso não é maravilhoso? 

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

Jonah; Micah Parte 2 followHIM Podcast Página 35



Dr. Joshua Sears:  01:03:15  Este livro recebe um endosso do Presidente Nelson nas notas 
finais do artigo. Portanto, é fantástico e espero que as pessoas 
aceitem o convite do Presidente Nelson e realmente façam 
disto uma questão de estudo. O Pacto e Hesed e aquele amor e 
lealdade ali. E o livro de Kerry passa por cima disso de forma 
linda. Você não pode obter um endosso melhor do que o 
Presidente Nelson, então eu olharia para esse livro. 

  01:03:32  Muito bem. E então, o resto de Miquéias seis é mais apenas 
criticá-los e dizer que são perversos. Portanto, por questão de 
tempo, vamos seguir em frente. 

  01:03:40  O capítulo sete tem Miquéias começando. "Ai de mim". E então, 
ele aponta que ninguém é bom na sociedade, todos são 
mentirosos, todos estão se enganando uns aos outros. E assim, 
ou é Miquéias ou ele meio que personifica Israel. Apenas 
lamentando o triste estado em que eles se encontram. E isso se 
repete por vários versos até chegar ao versículo sete. 

  01:03:58  E então, ou Mica ou, novamente, o tipo de boa gente 
personificada diz: "Sabe de uma coisa? Eu não posso confiar em 
ninguém. Todos estão me enganando. A sociedade está de 
pernas para o ar. Mas no versículo sete. "Portanto, vou olhar 
para o Senhor". Vou esperar pelo Deus da minha salvação. Meu 
Deus me ouvirá. Não te alegres contra mim, ó meu inimigo, 
quando eu cair, eu me levantarei. Quando eu me sentar nas 
trevas, o Senhor será para mim uma luz". 

  01:04:23  Por isso, eu adoro isto aqui. Se alguém está dizendo: "Sabe de 
uma coisa? Minha vida fede. Estou rodeado de pessoas em 
quem não confio. Tudo é simplesmente miserável. Mas o que 
eu vou fazer a respeito disso? Será que vou ceder ao 
desespero? Não. Eu vou olhar para o Senhor. Ele vai me ouvir. 
Quando eu estiver na escuridão, Ele será minha luz". 

Hank Smith:  01:04:36  Essa é uma boa aplicação para nós. Se o mundo está te 
deixando em baixo, olhe para o Senhor. Espere pelo Deus da 
minha salvação. Meu Deus vai me ouvir. Porque às vezes você 
assiste às notícias e pensa: "Cara, em que mundo vivemos?" 
Portanto, versos como este se destacam como formas de se 
tornar mais recente. 

John Bytheway:  01:04:55  Gosto que a palavra olhe para lá. Lembra-me também a famosa 
citação do Presidente Nelson de que a nossa felicidade, o que é 
isso? Tem menos a ver com as circunstâncias de nossas vidas e 
mais com o foco de nossas vidas. Portanto, olhamos e nos 
concentramos no Senhor em vez disso. 
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Hank Smith:  01:05:11  Qual é o caminho que você enfrenta? Sim? 

John Bytheway:  01:05:13  Sim. Em que estamos nos concentrando? Se você se concentrar 
nas notícias, sim. Esse é um dia ruim, mas se você se concentrar 
em 

Dr. Joshua Sears:  01:05:19  E então, por que não saltamos para os três últimos versos e 
levamos, trazemos isto para casa aqui. Os três últimos 
versículos também são famosos. Os versículos anteriores, ele 
tem outra imagem de Deus alimentando seu rebanho como um 
pastor e alimentando-os, apesar de tudo o que fizeram de 
errado. 

  01:05:33  Assim, no versículo 18, Miquéias perguntou isto. "Quem é um 
Deus como tu..." E é aí que você obtém uma espécie de peça de 
teatro sobre o nome de Miquéias, quem é como? Mi-cah. Quem 
é um Deus como tu, que perdoa a iniqüidade e passa pela 
transgressão do remanescente da herança? Ele não retém sua 
ira para sempre, porque se deleita em misericórdia. Que está no 
hebraico, ele se deleita em Hesed. Aí mesmo, você recebe 
novamente essa palavra, ligada a esta idéia remanescente que, 
ao se reunir neste remanescente de Israel e ser esse justo 
remanescente, ele... E eu simplesmente amo isto. 

  01:06:11  Ele se encanta com Hesed. Ele se deleita em nos estender esse 
amor, misericórdia e lealdade. Não é como se ele estivesse 
resmungando sobre isso. Tipo: "Oh cara, você estragou tudo de 
novo". Agora eu vou ter que perdoar você, eu acho". Não. Ele se 
deleita com isso. Ele adora estender a misericórdia. Ele adora 
perdoar. Isto é o que o faz feliz é poder estender esse tipo de 
amor e misericórdia para nós. 

  01:06:35  Então Miquéias diz apenas: "Uau. Posso até imaginar outro 
Deus como aquele que é tão rápido a perdoar a iniqüidade, que 
simplesmente passa por sua transgressão como nunca 
aconteceu, não retém sua raiva para sempre e se deleita? 

Hank Smith:  01:06:49  Que grande verso, Miquéias 7:18. 

Dr. Joshua Sears:  01:06:52  E então, não pára. Estes são três bons versos. Você coloca tudo 
isso na camisa. Verso 19. "Ele voltará novamente, ele terá 
compaixão de nós. Ele subjugará nossas iniqüidades". E então, 
diz seus pecados, mas outros manuscritos terão nossos 
pecados. "Lançarás todos os nossos pecados nas profundezas 
do mar". 
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  01:07:10  E o verbo lá é como lançar algo. Ele vai levar seus pecados e não 
apenas varrê-los para debaixo do tapete, não apenas colocá-los 
no armário e fechar a porta. Ele vai levar esses pecados. Ele vai 
pegá-los. Ele vai até a beira do precipício e vai atirá-los com 
todas as suas forças para as profundezas do mar, onde eles 
simplesmente desaparecerão para sempre. Livrar-se dessas 
coisas e então ele vai esquecê-las. 

  01:07:31  Verso 20. "Vós realizareis a verdade a Jacó, ou mostrareis 
fidelidade a Jacó, e a misericórdia a Abraão". E isso é Hesed, 
mais uma vez. Vais fazer Hesed a Abraão. Você vai ser fiel ao 
pacto que fez com ele. Que essas pessoas, não importa quão 
ruins sejam, e não importa quanto tempo demore, você vai 
perdoá-las e garantir que o pacto seja cumprido. 

  01:07:55  Então você terá Hesed a Abraão, "que você jurou a nossos pais 
desde os dias de antigamente". E esta é a nota em que 
terminamos. 

Hank Smith:  01:08:01  Uau. Que mensagem final de Miquéias. 

John Bytheway:  01:08:04  Lembro-me do Élder Jeffrey R. Holland que disse: "Certamente a 
coisa que Deus mais gosta em ser Deus é a emoção de ser 
misericordioso, especialmente para aqueles que não o esperam 
e muitas vezes sentem que não o merecem". Isso me soa como 
o versículo 18. Delícias em misericórdia. 

Dr. Joshua Sears:  01:08:20  E aqui posso ler o final do artigo do Presidente Nelson de 
outubro de 2022, A Liahona. Isto é o que ele diz. "O caminho do 
pacto é um caminho de amor". Aquele incrível Hesed. Aquele 
compassivo, que cuida e se estende uns aos outros". Sentir que 
o amor é libertador e edificante. A maior alegria que você 
jamais experimentará é quando for consumido pelo amor a 
Deus e a todos os seus filhos. Amar a Deus mais do que tudo ou 
qualquer outra pessoa é a condição que traz verdadeira paz, 
conforto, confiança e alegria. 

  01:08:51  O caminho do pacto é todo sobre nosso relacionamento com 
Deus, nosso relacionamento Hesed com Ele. Quando 
celebramos um pacto com Deus, fizemos um pacto com Ele que 
sempre cumprirá sua palavra. Ele fará tudo o que puder sem 
infringir a nossa agência para nos ajudar a manter a nossa. 
Meus caros irmãos e irmãs, fomos chamados neste momento 
crucial da história da Terra para ensinar ao mundo a beleza e o 
poder do pacto eterno. Nosso Pai Celestial confia em nós 
implicitamente para fazermos esta grande obra". 
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  01:09:22  Estou realmente inspirado por isso e um profeta que pode 
pegar essas verdades que foram ensinadas há 2800 anos, há 
muitos séculos, e nos mostrar o quanto isso é relevante para 
nós em nossos dias. Adoro pensar em Deus como ele é 
misericordioso, e no fato de que ele é tão leal a nós por causa 
deste pacto que fizemos. 

  01:09:43  Há muitas pessoas que pecam e pensam: "Será que eu fui longe 
demais? Será que olhei demais para a pornografia, nunca mais 
poderei ser perdoado? Terei mentido tantas vezes que nunca 
mais poderei ser perdoado? Será que fiz algum dano tão grande 
que nunca mais posso ser curado?" Ou talvez as próprias 
pessoas estejam bem, mas têm membros da família que só 
estão doendo, pessoas que foram batizadas e cresceram na 
igreja, talvez até mesmo conviveram no templo, mas desde 
então deixaram o caminho do pacto. E nos perguntamos: "Será 
que eles estão tão longe agora que Deus não pode chamá-los de 
volta?". 

  01:10:13  Que eu acho que a promessa aqui dos profetas é que, não, 
você, ou eles nunca estão tão distantes que a luz desse amor 
que ele tem, que deriva de seu pacto conosco não possa nos 
alcançar e a eles. Não importa quanto tempo leve, não importa 
o que ele tenha feito, ele nunca será infiel a esse pacto, à 
lealdade que ele tem. 

  01:10:35  Ele nos estenderá a mão, ele nos humilhará se for necessário. 
Ele fará o que for preciso para chamar e implorar e, assim que 
nos voltarmos para ele, arrependendo-nos sinceramente e 
querendo fazer com que essa relação se torne completa 
novamente, ele terá prazer em esquecer tudo o que aconteceu 
e nos receber de volta como se isso nunca tivesse acontecido. E 
simplesmente jogando esses pecados no mar para ser 
esquecido para sempre. 

Hank Smith:  01:10:57  Uau. Absolutamente. Perfeito. John, que grande dia. Eu 
entendo mais Jonas e amo Miquéias. 

John Bytheway:  01:11:04  Sim. Esse versículo 18. Como é Deus? Aqui está uma resposta, 
uma bela resposta. 

Hank Smith:  01:11:10  Sim. 

John Bytheway:  01:11:10  Junto com o que Joshua acabou de ler do Presidente Nelson. 
Mal posso esperar para ir ler esse artigo. 

Hank Smith:  01:11:16  Quem é um Deus como o... 
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John Bytheway:  01:11:17  Sim. 

Hank Smith:  01:11:18  Eu amo isso. Queremos agradecer ao Dr. Josh Sears por estar 
conosco hoje. Que dia maravilhoso. Certamente o teremos de 
volta. Somos gratos por ele. Queremos agradecer aos nossos 
produtores executivos, Steve e Shannon Sorensen. Nossos 
patrocinadores, David e Verla Sorensen, e esperamos que todos 
vocês se juntem a nós na próxima semana em followHIM. 

  01:11:40  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 seguirHIM Favoritos. Meu 
nome é Hank Smith, e estou aqui com o incrível John Bytheway. 

00:11 Bem-vindo, John Bytheway. 

John Bytheway: 00:12 Obrigado. 

Hank Smith:  00:13 Se você tem acompanhadoHIM Favoritos este ano, você sabe 
que estamos respondendo a uma única pergunta de cada lição e 
estamos apenas falando sobre isso. A pergunta desta semana, 
John, é: o que devemos aprender com a história de Jonas? Esta 
é apenas uma história louca de Jonas fugindo de Deus e sendo 
engolido por um peixe, e no final do primeiro capítulo, você vai, 
"Santa vaca". O que está acontecendo aqui?" 

00:37 Então, John, o que você ganha com a história de Jonas? 

John Bytheway: 00:40 Oh, cara. Há algumas coisas que eu acho que são meio 
interessantes. Uma delas é que ele recebe uma chamada para ir 
a um lugar que é conhecido por ser realmente perverso e 
realmente brutal, a Nineveh. E eu gosto das palavras que ele 
costumava descrever, ele foi até Joppa, e desceu em um navio, 
e eles os jogaram na água. E então ele sobe. O peixe o engole. 
Ele o vomita na costa. Ele sobe para Nineveh. É como se, 
quando se está indo para longe de Deus, se estivesse indo para 
baixo, para baixo, para baixo. Há algo a aprender, se o Senhor o 
chama para fazer algo que parece realmente difícil ou 
impossível, você pode fazê-lo com a ajuda Dele. E essa é uma 
parte linda. 

01:19 A parte divertida, Hank, e já falamos sobre isso antes, é que 
Jesus fala sobre a história de Jonas. Quando os escribas e 
fariseus exigem um sinal: "Nós veríamos um sinal de ti". Jesus 
diz: "Eu não lhe darei nenhum, exceto o sinal de Jonas". Então, 
o que ele quer dizer com isso, você acha, Hank?

Hank Smith: 01:35 Adoro o sinal de Jonas, a idéia de que posso lhe dar um sinal de 
que Jonas esteve na baleia por três dias e três noites. E aqui 
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está um sinal para você. Vou sair de um túmulo depois de três 
dias e três noites. Na barriga da baleia, Jonas esteve lá três dias 
e três noites, em algum lugar de onde ele nunca deveria ter 
saído. E mesmo assim, ele saiu de lá. Porque eu acho que o sinal 
de que Jesus está falando é, eu posso fazer algo ainda maior do 
que Jonas fez, não apenas sair de um peixe, eu posso sair da 
morte depois de três dias e três noites. 

  02:05  Eu tive alunos me perguntando: "Você realmente acha que 
Jonas esteve na barriga de uma baleia por três dias? Isso é 
cientificamente possível?" E pensei muitas vezes, não é essa a 
pergunta que deveríamos fazer. A pergunta que devíamos estar 
fazendo: "Jesus saiu do túmulo depois de três dias e três noites? 
Isso é cientificamente possível?" Porque essa pergunta vai ter 
conseqüências eternas. A pergunta de Jonas, quer seja uma 
metáfora ou não, não estou muito preocupado com isso. Estou 
preocupada com Jesus e se ele realmente saiu do túmulo. E se 
ele saiu, uau, isso muda tudo, não é mesmo? 

John Bytheway:  02:40  Sim. Como você disse, Jonas saiu de um lugar do qual ninguém 
jamais havia saído antes. E Jesus saiu de um túmulo. Nunca 
ninguém tinha feito isso antes e saiu de um túmulo e 
ressuscitou. Acho que eu estava pensando que ele curou Lázaro, 
mas ele o trouxe de volta dos mortos. Mas Lázaro morreu 
novamente mais tarde. Jesus saiu do túmulo, ressuscitou para 
nunca mais morrer de novo. E então, como isso é 
cientificamente possível? 

  03:03  O Livro de Mórmon chama-lhe o Poder da Ressurreição. É o 
oposto de entropia de tudo que se quebra. Ele requer um 
poder. E ele veio à tona. E assim, adoro que Jesus se referisse ao 
signo de Jonas e dissesse: "Não. Não vou lhe dar um signo, 
exceto o signo de, ele o chama de Jonas no Novo Testamento". 
Mas no Novo Testamento, nomes gregos que terminam em um 
H, em um S e no Novo Testamento, eu acho. 

Hank Smith:  03:28  E eu acho que mais uma lição de Jonas é deixar as pessoas se 
arrependerem. Fique feliz quando as pessoas se arrependerem. 
Jonas está tão perturbado que Deus não destrói Nínive. Ele é 
quase como dizer: "Não lhes dê uma segunda chance como 
você acabou de me dar uma segunda chance". Temos que 
permitir que as pessoas se arrependam e fiquem felizes com 
isso. É quase como a parábola do filho pródigo, aqui, onde ele 
está chateado por seu irmão estar fazendo a coisa certa. 

John Bytheway:  03:52  Que ele voltou. 

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

Jonas; Micah followHIM Favoritos Página 2



Hank Smith:  03:53  Temos que ser felizes quando Deus permite que as pessoas se 
arrependam, quando Deus é bondoso. 

John Bytheway:  03:57  Eu realmente gosto da conexão que você faz, lá. Jonas acabou 
de ter uma segunda chance. Por que ele deveria estar chateado 
por o povo de Nineveh estar tendo uma segunda chance? 

Hank Smith:  04:06  Certo. 

John Bytheway:  04:06  Acho que foi Elder Holland que disse que Deus é um Deus de 
segundas oportunidades, e o arrependimento é uma coisa. O 
que o Élder Holland disse? A palavra mais esperançosa e 
encorajadora em todo o vocabulário cristão é 
"arrependimento". E o povo de Nínive o fez. "Bem, Jonas, você 
deve estar feliz, o Senhor o deixou arrepender-se. Portanto, 
deixe o povo de Nínive se arrepender, também. Talvez Ele 
realmente quisesse alguma justiça porque eles eram bastante 
brutais, aqueles assírios de Nínive. 

Hank Smith:  04:30  Ele talvez quisesse que eles sofressem por seus atos. Mas 
lembre-se, alguém já pagou. O Salvador já pagou por essas 
obras. Portanto, vamos ser felizes e nos regozijar quando outras 
pessoas se arrependerem e voltarem para o Senhor. Acho que 
Elder Holland disse: "Sejam gentis. E seja grato por Deus ser 
bondoso". É uma maneira feliz de viver". 

John Bytheway:  04:48  Eu gosto disso. Eu também gosto do Livro de Jonas, onde diz: 
"Você faz bem em ficar com raiva? 

Hank Smith:  04:53  Sim. 

John Bytheway:  04:55  Mostrando-nos, "Como isto está funcionando para você"? 

Hank Smith:  04:57  Sim. Como isso está funcionando? 

  04:59  Esperamos que você se junte a nós em nosso podcast completo. 
É chamado followHIM. Você pode encontrá-lo onde quer que 
você receba seus podcasts. Esta semana, estamos com o Dr. 
Josh Sears. Você vai adorar. Então, venha e junte-se a nós lá. E 
então, junte-se a nós na próxima semana para outro followHIM 
Favoritos. 
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