
 

 
"Temos esperado por Ele, e Ele nos salvará" 

 
 

Mostrar Notas e Transcrições 
 

Descrição geral do podcast: 
 
Siga-o: A Come, Follow Me Podcast com Hank Smith & John Bytheway 
 
Você já sentiu que a preparação para sua aula semanal "Venha, Siga-me" é insuficiente? Junte-se aos 
anfitriões Hank Smith e John Bytheway enquanto eles entrevistam especialistas para fazer seu estudo para 
o curso "Vinde, siga-me" da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias não apenas agradável, 
mas original e educacional. Se você está procurando recursos para tornar seu estudo fresco, fiel e 
divertido - não importa sua idade - então junte-se a nós todas as sextas e sábados. 
 
 
Descrições do Episódio Podcast: 
 
Parte 1:   
Existem paralelos entre o nascimento de Jesus em uma caverna, o repouso em uma manjedoura de pedra, 
seu enterro em um túmulo e seu lugar de descanso em uma pedra? O Dr. Jeffrey Chadwick explora as 
possibilidades de censo, moradia e tradições de manjedoura no antigo Levante. 
 
 
 
Parte 2: 
O Dr. Chadwick continua a explorar o significado histórico das descobertas arqueológicas e históricas e o 
significado espiritual da vida e do nascimento de Jesus Cristo.  
 
 
Códigos de tempo: 
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Parte 1  

● 00:00 Parte 1-Dr. Jeffrey Chadwick 
● 00:59 Introdução do Dr. Jeffrey Chadwick 
● 04:19 CFM sugere olhar para o Antigo Testamento e a história do Natal 
● 07:08 Isaías 12 chiasm 
● 12:38 Paralelo sinônimo 
● 14:22 Belém e Nazaré 
● 17:14 Vara e Haste de Jesse 
● 23:41 Sião e Jerusalém 
● 26:54 Censo, impostos, ou profecia? 
● 28:20 Tekton ou carpinteiro 
● 29:16 Betrothal 
● 32:37 José constrói uma casa em Belém 
● 33:10 O templo de Herodes como lugar de revelação 
● 36:02 O nome de Jesus é prescrito e é o Filho de Deus 
● 44:35 José se casa com Maria 
● 47:58 Impostos ou matriculados e registrados 
● 52:32 Onde viviam José e Maria em Belém? 
● 56:35 Quarto de hóspedes ou caverna? 
● 57:25 Manjedoura em pedra 
● 1:03:25 Fim da Parte 1-Dr. Jeffrey Chadwick 

 
Parte 2 
 

● 00:00 Parte II- Dr. Jeffrey Chadwick 
● 00:06 Os Reis Magos 
● 04:52 Os exemplos fiéis de José e Maria 
● 06:44 Manger Pedra: A História Não Contada do Primeiro Natal 
● 09:57 Joseph era um tekton e o nome Cephas 
● 15:21 "Seu nome será chamado Maravilhoso". 
● 19:12 Um Messias espiritual e político 
● 26:08 Filipe e o judeu etíope 
● 31:18 Jesus como Libertador e trará a salvação 
● 33:06 Alegria e reunião de Natal 
● 37:07 Fim da Parte II-Dr. Jeffrey Chadwick 
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Informações biográficas: 
O Dr. Jeffrey R. Chadwick atua na BYU como Professor de Arqueologia e Estudos do Oriente Próximo 
do Centro de Jerusalém, e também como Professor de Educação Religiosa de História da Igreja e Estudos 
Judaicos (no Departamento de História e Doutrina da Igreja). Na BYU e dentro do CES, suas ênfases de 
ensino de Educação Religiosa incluem a Bíblia (Antigo e Novo Testamento), o Livro de Mórmon, 
História da Igreja e História Cristã, Judaísmo e Islamismo. Ele também é anfitrião do Seder anual da 
Páscoa da BYU a cada primavera, um dos maiores programas modelo de seder nos Estados Unidos.  
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Jeff Chadwick nasceu e foi criado em Ogden, Utah, e formou-se na mundialmente famosa Ben Lomond 
High School. Ele serviu uma missão SUD de dois anos em Berlim Ocidental e na Alemanha Ocidental (na 
antiga missão de Hamburgo) em meados da década de 1970. Ele e sua esposa, Kim, são os pais de seis 
filhos adultos e uma dúzia de netos. O Dr. Chadwick é formado pela Faculdade Estadual Weber (1978) 
com especialização em Ciência Política e menores de idade em Ciências Alemãs e Policiais. Ele obteve 
um mestrado da Universidade Brigham Young (1984) em Estudos Internacionais e de Área, com foco em 
Política do Oriente Médio e Estudos do Antigo Oriente Próximo (Geografia Histórica). Ele também fez 
pós-graduação em Israel na Universidade de Tel Aviv e na Universidade Hebraica de Jerusalém, enquanto 
terminava seu doutorado no Centro de Arqueologia e Antropologia da Universidade do Oriente Médio de 
Utah, especializando-se na arqueologia da Terra de Israel, com um menor em hebraico, egípcio e em 
línguas aramaicas. Ele lecionou para o Sistema Educacional da Igreja durante vinte anos nos Seminários 
SUD (1980) e nos Institutos de Religião do Estado de Weber e da Universidade Estadual de Utah (1990). 
Ele é filiado ao Centro BYU de Jerusalém como membro do corpo docente há quarenta anos, desde 1982 
(antes da construção do atual Centro). Juntamente com sua esposa Kim, ele lecionou as Escrituras Antigas 
e Estudos do Oriente Próximo em vinte e três programas diferentes de estudantes no Centro BYU 
Jerusalém entre 1982 e 2015, viajando amplamente com seus estudantes do Centro de Jerusalém em 
estudos de campo por todo Israel, Jordânia, Egito e Turquia.  

O Dr. Chadwick também pesquisou, pesquisou e escavou em vários locais históricos e bíblicos em Israel, 
incluindo Jerusalém e Hebron (Tell er-Rumeide) nos anos 80, Ekron (Tel Miqne) nos anos 90, e em Gate 
of the Philistines (Tell es-Safi) desde 2001 e durante os últimos vinte anos. Atualmente é arqueólogo de 
campo sênior do Projeto Arqueológico Tell es-Safi/Gath em Israel (Aren M. Maeir, Universidade Bar-
Ilan, Diretor de Projeto), onde dirige escavações na Área F na "cidade superior" e na Área D na "cidade 
inferior" da antiga capital filisteia. Ele também é diretor do Projeto de Publicação da Expedição 
Americana à Hebron (AEH) e membro associado do pessoal original da escavação da AEH. Ele serviu 
como membro do conselho de administração das Escolas Americanas de Pesquisa Oriental (ASOR) e é 
membro sênior do Instituto W. F. Albright de Pesquisa Arqueológica em Jerusalém. Ele é autor de três 
livros, editor de um quarto, e publicou mais de setenta artigos acadêmicos, capítulos e estudos. 
 
 
 
 
 
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 Come Follow Me. 
Eu sou Hank Smith. 

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

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

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

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

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

Hank Smith:  00:00:20  Olá, meus amigos. Bem-vindos a mais um episódio do 
followHIM. É Natal aqui no followHIM e estamos entusiasmados 
para falar de Natal. Estou aqui com meu alegre co-
apresentador, John Bytheway. Olá, John. 

John Bytheway:  00:00:34  Olá Hank. Eu não sabia se seria festivo ou alegre, ou se estaria 
decorando os corredores ou o quê. Obrigado. 

Hank Smith:  00:00:39  Eu estava lendo no manual Come Follow Me. Ele diz: "O Natal é 
conhecido como uma estação alegre por causa da alegria que 
Jesus Cristo traz ao mundo", e eu diria que você traz uma 
alegria semelhante, John Bytheway, você traz uma alegria 
semelhante para o mundo. 

John Bytheway:  00:00:52  Eu aceito. Obrigado. 

Hank Smith:  00:00:54  Agora, quando estamos falando de Natal e do Velho 
Testamento, precisamos de um especialista. Quem está se 
juntando a nós hoje? 

John Bytheway:  00:00:59  Estou muito feliz em ter o Dr. Jeffrey R. Chadwick de volta 
conosco para conversarmos sobre isto. Ele serve na BYU como 
Professor de Arqueologia do Centro de Jerusalém e estudos 
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orientais próximos, também como professor de educação 
religiosa de história da igreja e estudos judaicos e dentro do 
sistema educacional da igreja, seu ensino de educação religiosa 
enfatiza a Bíblia, o Novo e o Antigo Testamento, o Livro de 
Mórmon, História da Igreja, História Cristã, Judaísmo e 
Islamismo. Ele também é anfitrião do Seder anual da Páscoa da 
BYU a cada primavera, que é um dos maiores programas 
modelo de seder nos Estados Unidos. Jeff Chadwick nasceu e foi 
criado em Ogden, Utah. Formou-se na mundialmente famosa 
Ben Lomond High School. Estou lendo a partir de sua biografia, 
mas ela é mundialmente famosa. 

 00:01:47  Ele serviu sua missão em Berlim Ocidental e na Alemanha Ocidental, a antiga 
missão de Hamburgo em meados dos anos 70, e ele e sua 
esposa, Kim, são os pais de seis filhos adultos, uma dúzia de 
netos. Ele é bacharel pela Faculdade Estadual Weber e 
graduado em ciências políticas, menores de idade em ciências 
alemãs e policiais, mestre pela Universidade Brigham Young em 
estudos internacionais e de área, com foco em política do 
Oriente Médio e estudos do antigo Oriente Próximo. Ele 
também fez pós-graduação em Israel na Universidade de Tel 
Aviv e na Universidade Hebraica de Jerusalém, completando seu 
doutorado no Centro de Arqueologia e Antropologia da 
Universidade do Oriente Médio de Utah, especializando-se na 
arqueologia da terra de Israel com um menor em hebraico, 
egípcio e aramaico. 

 00:02:34  Isto é incrível. Então ele viajou muito com seus estudantes do Jerusalem Center 
por todo Israel, Jordânia, Egito e Turquia. Ele já publicou mais 
de 70 artigos acadêmicos, capítulos de estudos. Gostaria de 
mencionar alguns livros. Fiquei entusiasmado em tê-lo por 
causa de seu livro chamado Stone Manger, the Untold Story of 
The First Christmas, e estes estão em Kindle, na Amazônia. Você 
pode encontrá-lo em alguns artigos, um nos estudos da BYU 
chamado Dating the Birth of Jesus Christ e depois, mais tarde, 
ele escreveu um chamado Dating the Death of Jesus Christ e, 
em seguida, outro, e eles os colocaram todos juntos em Dating 
Scripture Events. Basta ir a byustudies.byu.edu e encontrá-los 
ou à Amazon para encontrar os livros do Stone Manger. Estou 
entusiasmado em tê-lo porque adoro me aproximar do que 
realmente aconteceu e como melhor entender o Natal. 

 00:03:25  Entusiasmado para ouvir especialmente sobre suas idéias sobre o presépio 
hoje. Portanto, obrigado irmão Chadwick por ter voltado 
conosco e por ter sido tão encantador. Você teve uma longa 
viagem apenas para chegar ao estúdio hoje, então você 
atravessou o rio e a floresta para chegar aqui. 
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Dr. Jeffrey Chadwick:  00:03:42  Eu fiz. Moro no Condado de Weber e hoje desci a Provo para 
gravar e passei por vários rios e por uma série de bosques, 
passando por cerca de 25 colisões também. É um dia muito, 
muito nevado hoje. É apenas um prazer estar com vocês dois 
grandes amigos e professores mestres e que grande estação do 
ano. É uma sensação de Natal e quando as pessoas estão 
escutando estas coisas mais perto da época natalina, o espírito 
já está conosco, eu acho. 

Hank Smith:  00:04:10  Yep. 

Dr. Jeffrey Chadwick:  00:04:11  O espírito natalício está aqui 

Hank Smith:  00:04:13  Sim, e estamos entusiasmados em tê-lo a partir dessa biografia. 
Meu Deus, você está bastante qualificado para assumir isto. 

Dr. Jeffrey Chadwick:  00:04:19  Isso é tudo. Realmente, o que adoramos fazer é entrar nas 
escrituras e falar sobre as grandes coisas do evangelho. Eu 
tenho o privilégio em minha ala de ser um professor de doutrina 
do evangelho, por isso estou usando o "Vem, Segue-Me" o 
tempo todo, duas vezes por mês e o "Vem, Segue-Me" sugere 
que olhemos para o Velho Testamento, que é nosso currículo 
ainda para 2022 e olhemos para aquelas escrituras do Velho 
Testamento que são particularmente preditivas do Cristo, mas 
também, diz que as famílias devem ler a história de Natal 
juntas. Leia Mateus um e dois, leia Lucas um e dois. Além de 
tudo o que dizemos aqui hoje, qualquer discussão que 
tivéssemos, se você apenas com sua família, sozinho, quem 
quer que esteja em sua casa, sentasse e lesse a história de Natal 
de Mateus e Lucas que fará sua temporada. 

 00:05:09  É uma ótima maneira de começar a vir me seguir no próximo ano, porque 
vamos começar com o nascimento de Cristo e o Novo 
Testamento, então você está tendo um bom avanço 

Hank Smith:  00:05:15  Sim, então temos hoje uma mão no Antigo Testamento e uma 
mão no Novo Testamento. Hoje estamos fazendo a ponte entre 
os dois. 

Dr. Jeffrey Chadwick:  00:05:21  Esta é uma ótima discussão porque vamos fazer a ponte de 
dezembro a janeiro aqui mesmo 

John Bytheway:  00:05:25  Acho que cada um dos manuais do Come Follow Me até agora 
tem uma lição de Natal, porque ela só cai durante esta semana. 
Portanto, este ano, é particularmente agradável dizer, veja 
como o Velho Testamento, eu adoro essa palavra que você usa 
preditiva, como ela nos apontou para Cristo e agora, podemos 
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olhar para isso e então, no próximo mês, acho que ao 
começarmos, Venha Me Siguir no Novo Testamento, leiam 
essas histórias, mas vamos dar-lhes um avanço hoje. 

Hank Smith:  00:05:49  Sim, deixe-me ler isto do manual e depois, nós o entregaremos 
a você, Jeff. Esta é uma ótima introdução do manual "Venha 
seguir-me". "O Antigo Testamento carrega um espírito de 
antecipação ansioso. Dessa forma, é um pouco como na época 
do Natal, começando com Adão e Eva, Velho Testamento, 
patriarcas, profetas, poetas e o povo aguardava dias melhores 
cheios de esperança, de renovação e libertação pelo Messias e 
os israelitas precisavam freqüentemente dessa esperança, quer 
estivessem em cativeiro no Egito ou na Babilônia ou mantidos 
cativos por seu próprio pecado ou rebelião. Através dela todos 
os profetas lhes lembravam que um Messias, um libertador, 
viria para proclamar a liberdade aos cativos". Para onde você 
quer ir a partir daqui, Jeff? Por onde devemos começar no 
Antigo Testamento? 

Dr. Jeffrey Chadwick:  00:06:29  Bem, ao olhar através do manual "Venha e siga-me" para 
indivíduos e famílias, fiquei impressionado com as várias 
passagens do Antigo Testamento que eles sugerem olhar e a 
que realmente pulou para mim foi Isaías 11, por várias razões, 
mas Isaías 11, da minha perspectiva é a grande previsão papal 
de Cristo em todo o Antigo Testamento. É o chefe entre iguais e 
não tenho certeza se todos o reconhecem dessa maneira, mas 
eu certamente o reconheço e acho que hoje eu me concentraria 
um pouco nisso enquanto olhamos para ele. Tenho minha Bíblia 
aberta aqui para Isaías 11 e... 

Hank Smith:  00:07:07  Incrível. Vamos fazer isso 

Dr. Jeffrey Chadwick:  00:07:08  Talvez algum histórico sobre toda a primeira parte de Isaías. 
Isaías capítulo dois através de Isaías capítulo 12 é uma unidade 
inteira que é o que nós amamos chamar de quiasma, 
começando com esta grande profecia de um templo em 
Jerusalém e sendo este o caminho que o povo viria ao Senhor e 
depois, do que no capítulo dois é a grande profecia do templo 
de Jerusalém, você prossegue através de uma série de eventos 
históricos no Israel antigo que o apontam para a vinda definitiva 
do Messias de Israel no capítulo 11, a vara que viria do caule de 
Jessé. Então, termina com uma espécie de declaração sumária, 
uma espécie de canção vitoriosa em Isaías 12 sobre Deus ser 
nossa salvação, o Senhor Jeová é minha força. Tudo isso de 
Isaías 2 a 12 é este maravilhoso quiasma, sendo os dois grandes 
livros a previsão do templo de Jerusalém em Isaías 2 e a 
previsão da vinda do Messias em Isaías 11. 
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 00:08:23  Escrevi sobre estes dois. De fato, fizemos um livro muito bonito há anos para o 
Simpósio de Sperry sobre o templo e escrevi sobre a grande 
profecia do templo de Jerusalém em Isaías dois, mas Isaías 11 
talvez seja ainda mais significativo porque é sobre o advento do 
Cristo, tanto terreno como milenar. Estamos aplicando-a à Sua 
vinda terrena aqui, mas em última análise, a vinda terrena de 
Cristo é o advento do que Ele fará por todos nós por toda a 
eternidade, incluindo a vinda milenar. O interessante sobre 
estes capítulos antes de olharmos para Isaías 11 é que é 
exatamente nisso que Néfi se concentrou. Este grupo de 
capítulos entre dois e 12. Agora, ele também acrescenta Isaías 
13 e 14, no segundo Néfi 23 e 24. Eu suspeitava que a razão de 
ele fazer isso era apenas porque ele também queria mostrar 
como a Babilônia, que destruiria sua cidade natal de Jerusalém, 
seria recompensada por isso ao ser destruída por si mesma. 

 00:09:27  O verdadeiro foco nesses capítulos no segundo Néfi, do segundo Néfi 12 ao 
segundo Néfi 24, é aquela grande seção de Isaías de Isaías 2 a 
Isaías 12, basicamente o segundo Néfi 12 ao segundo Néfi 22. É 
interessante que Néfi começa com Isaías dois e não com Isaías 
um. Ele começa com Isaías dois e segundo Néfi 12 e é aí que o 
livro começa naturalmente porque Isaías um como D&C 1 é um 
prefácio e o verdadeiro material começa com Isaías dois com 
uma grande profecia do templo de Jerusalém. Quando você 
está terminando essa grande coisa, você começa a ler isso em 
Isaías 11, segundo Néfi 21, certo? "Surgirá uma vara do caule de 
Jessé e um ramo brotará de suas raízes e o espírito do Senhor 
repousará sobre ele". O espírito de sabedoria e compreensão, o 
espírito de conselho e poder, o espírito de conhecimento e do 
temor do Senhor e o fará de compreensão rápida no temor do 
Senhor". 

 00:10  "E não julgará após a vista de seus olhos nem repreenderá após a audição de 
seus ouvidos, mas com justiça julgará os pobres e repreenderá 
com equidade para os mansos da terra Ele ferirá a terra com a 
vara de sua boca e com o sopro de seus lábios matará os 
ímpios e a justiça será o cinto de seus lombos e a fidelidade 
o cinto de seus reinados". E o lobo habitará também com o 
cordeiro e o leopardo se deitará com a criança e o bezerro e 
o leão jovem e o gordo juntos e a criança pequena os 
conduzirá". Estes são muito milenares quando se chega ao 
final desta passagem e também se trata, é claro, do que 
aconteceria no tempo que vai até o milênio, que é a reunião 
de Israel. 

 00:11:16  Vós desceis ao versículo 10: "E naquele dia haverá a raiz de Jessé, a qual 
subsistirá como um estandarte do povo que os gentios 
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buscarão, Seu descanso será glorioso e acontec E naquele dia 
o Senhor voltará a pôr sua mão pela segunda vez para 
recuperar o remanescente de seu povo, que será deixado da 
Assíria". E quando se chegar ao versículo 13, as pessoas 
estarão reunidas: "A inveja de Efraim partirá, os 
adversários de Judas serão cortados, e Efraim não invejará 
Judá". Judá não vexará Efraim". 

Hank Smith:  00:11:44  Eles se reencontram como uma nação 

Dr. Jeffrey Chadwick:  00:11:46  Então você tem a vinda do Messias, mas então, também o que 
isso leva a vir? Expiação e retidão e eventualmente o culminar 
do grande plano do Senhor para toda a casa de Israel. Então 
você tem tudo em Isaías 11, mas vamos voltar por um minuto e 
nos concentrar naquele primeiro verso de Isaías 11. "Surgirá 
uma vara do tronco de Jessé e um ramo brotará de suas raízes". 
Isto é entendido na conversa judaica como uma previsão 
messiânica e em toda a conversa cristã como uma previsão da 
vinda do Cristo. Agora, os santos dos últimos dias se 
aproximaram do Capítulo 11 um pouco diferente por causa da 
seção 113 e eu quero voltar a isso, mas vamos olhar para ele em 
seu contexto real. 

 00:12:38  Você tem aqui o que chamamos de paralelo sinônimo, onde Isaías está dizendo 
a mesma coisa com sinônimos que o dizem duas vezes. Uma 
vara, que significa o ramo de uma árvore, sairá do caule de 
Jessé, o tronco inferior de uma árvore. O tronco de uma árvore 
associado a Jessé dará origem a um ramo. Diz a mesma coisa na 
próxima seção: "Um galho sairá de suas raízes", assim a parte 
inferior de uma árvore e o galho saindo da parte superior de 
uma árvore. Jesse, é uma referência à linhagem davídica, "E o 
Messias deveria sair da casa de Davi". Jesse era o pai de Davi, 
certo? Então você tem a linhagem davídica no caule de Jesse 
que leva a esta vara, um membro de uma árvore e então, 
novamente você diz que um ramo crescerá das raízes, as raízes 
de David. 

 00:13:31  Este é Cristo. Este é o Messias. Este é Jesus. Ambas as frases se referem a Jesus 
vindo da linhagem de Davi, e esta é a mensagem na primeira 
parte de Mateus, que toda a genealogia de Jesus é para 
demonstrar que Jesus, nascido em Belém, era da linhagem de 
Davi voltando para Abraão porque isso é ... o que Isaías prevê é 
que o Messias será o filho de Davi, e tudo através do Novo 
Testamento, isso é o que você vai ouvir, o povo judeu que 
adorava Jesus dizendo: "Oh, filho de Davi". 
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Hank Smith:  00:14:08  Agora, você vê que Mateus capítulo um, versículos cinco e seis, 
"Obedeceu gerou Jessé e Jessé gerou Davi", e continua até Jacó 
gerou José, o marido de Maria de quem nasceu Jesus, que é 
chamado Cristo 

Dr. Jeffrey Chadwick:  00:14:22  Então agora o que você vê é que Isaías 11:1 aparece 
novamente em Mateus e a maioria das pessoas não o 
reconhece, mas se você simplesmente colocar o dedo em Isaías 
11 e passar para Mateus capítulo dois, você vai ver algo que vai 
assustá-lo. Em Mateus capítulo dois, temos no versículo um, 
que Jesus nasceu em Belém e salta para a história dos sábios e 
Herodes e dos sábios que visitam a criança na casa em que eles 
moravam, em Belém. Depois, é claro, os sábios partem e José é 
avisado para ir ao Egito com Maria e a criança, o que eles 
fazem. Quando Herodes faleceu, diz no versículo 19, o anjo diz a 
José que é seguro voltar para a terra de Israel. Assim, no 
versículo 21, José, Maria e Jesus voltam para a terra de Israel. 

 00:15:19  Eles não voltam para Belém, no entanto, porque no versículo 22, José é 
advertido: "Não faça isso". Agora, José e Maria haviam se 
mudado para Belém de propósito, voltaremos a isso em um 
minuto, mas eles não foram para lá como vítimas das 
circunstâncias. Eles tomaram a decisão deliberada de se 
mudarem para Belém, para que Jesus nascesse lá e fosse 
conhecido como tendo nascido lá porque essa era a previsão de 
Miquéias. Miquéias cinco, então você leu isso neste capítulo em 
Mateus dois. Então a intenção deles, voltando para o Egito era 
voltar para Belém, mas Deus os advertiu para não fazer isso 
porque o filho de Herodes, Arquelau, era louco e era igualmente 
perigoso. Então o versículo 23, que é o que estamos chegando 
aqui, Mateus 2:23 diz: "Ele veio então e habitou em uma cidade 
chamada Nazaré", que é de onde ambos José e Maria eram no 
início de qualquer maneira, então eles voltaram para casa, para 
onde seus pais estavam e viveram em Nazaré. 

 00:16  Diz no versículo 23 que poderia ser cumprido, o que foi dito pelos profetas. 
Note que a palavra é plural: "Ele será chamado de nazareno". 
Agora, quando eu era missionário, há 50 anos, chamávamos isso 
de escritura perdida. Essa passagem que leu em Mateus 2,23 
diz: "Ele será chamado nazareno". Essa passagem vemos que 
deveria estar nos Profetas, o que significa no Antigo Testamento 
e Mateus a cita como se estivesse em sua Bíblia hebraica, mas 
não encontramos uma declaração em nenhum lugar em nosso 
Antigo Testamento que diga que ele será chamado de nazareno. 
Se você olhar para a lista do que os santos dos últimos dias têm 
tradicionalmente chamado de escrituras perdidas, isto aparece 
nessa lista. Nós meio que amamos as escrituras perdidas 
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porque pensamos que havia algumas. Acontece que isto não 
está perdido de forma alguma. 

 00:17:14  Se você for ao seu Dicionário da Bíblia e ler a passagem no Dicionário da Bíblia 
sobre a Escritura perdida, o que ele realmente dirá ali é notável. 
Acontece que Mateus 2:23 pode não estar perdido de forma 
alguma. Podemos simplesmente não saber a que se refere, e o 
que se refere é Isaías 11:1 e aqui está o porquê. Em Isaías 11:1, 
estou voltando a Isaías 11:1 agora, quando você lê em inglês, 
diz: "Surgirá uma vara do tronco de Jessé e um Ramo brotará de 
suas raízes". A palavra ramo lá é capitalizada em sua versão King 
James porque é uma referência a Cristo e todos reconhecem 
isto como uma referência a Cristo. Em hebraico, a palavra para 
ramo é Netzer. 

Hank Smith:  00:18:07  Netzer? 

Dr. Jeffrey Chadwick:  00:18:08  Netzer, N-T-Z-R e você tem que adicionar os Es. Netzer. Netzer 
significa filial. Assim diz ali [língua estrangeira 00:18:20], um 
ramo fora de suas raízes. O Messias é referido como um Netzer 
em hebraico. Agora Netzer é a palavra de onde vem Nazaré, 
está bem? Netzer, quando se torna ... fez uma cidade é 
Natzeret. Natzeret. Netzeret, Natzeret. Então, Nazaré ou 
Natzeret como dizemos em hebraico é como dizer Branchville e 
depois, da maneira como se diz um habitante de Natzeret, uma 
pessoa que vive em Nazaré é um Notzri, um tipo de filial. Para 
que o que Mateus está fazendo é na verdade se referir a Isaías 
11:1 e ao Netzer como sendo Jesus e que é perfeitamente 
apropriado que Jesus cresça em Natzeret e seja conhecido 
como um Notzri porque ele é o Netzer de Isaías 11:1. Não é de 
modo algum uma escritura perdida. 

Hank Smith:  00:19:21  Sim. 

Dr. Jeffrey Chadwick:  00:19:21  Agora, a outra coisa em Mateus 2:23 é que diz "profetas", no 
plural. Você se pergunta: "Bem, está bem, Isaías é um profeta, 
mas existem outros profetas que se referem a Jesus como um 
ramo"? Acontece que existem. Em Jeremias, você tem duas 
passagens que se referem a Jesus como um ramo. Jeremias 23,5 
e Jeremias 33,15. Estas, a propósito, estão no artigo chamado 
Escritura Perdida no Dicionário da Bíblia. Portanto, você pode 
pegá-las facilmente. Em Zacarias há duas passagens onde Jesus 
é referido como um ramo, Zacarias 3:8 e Zacarias 6:1. Nessas 
quatro passagens, porém, eles não usam a palavra netzer. Eles 
usam um sinônimo para a palavra ramificação. Eles usam a 
palavra hebraica Zemach, Z-M-A-C-H. Zemach. É novamente um 
sinônimo. Agora, você pode dizer um ramo de árvore de forma 
diferente em inglês, certo? Você pode chamá-lo de ramo, você 
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pode chamá-lo de membro, você pode chamá-lo até mesmo de 
pau. 

 00:20  E em hebraico, você tem a mesma coisa. Você tem no capítulo 11, uma haste, 
que é mais quente. Você tem um ramo, que é um netzer. E 
depois, em Jeremias e Zacarias, você tem um tsemach, mas 
todos eles se referem a este topo de árvore. Então, Mateus está 
dizendo que há numerosas profecias, profetas que diziam que 
este Messias seria este ramo de árvore, mas ele joga com 
aquele, Isaías 11:1 da palavra Netzer porque Netzer e Natzeret, 
foi de lá que a Branchville na Galiléia tirou seu nome. Então 
Isaías usa ... Perdoe-me, Mateus usa Isaías 11 e Jeremias 23:33 
e Zacarias três e seis como os profetas que dizem que Jesus 
seria um ramo, um Notzri e não está perdido, só que não o 
vemos em inglês. É isso que faz de Isaías 11:1, a passagem do 
bisavô que prevê o Messias e O prediz não apenas no sentido 
milenar, mas até mesmo no ponto em que Ele cresceria suas 
origens em Nazaré. 

Hank Smith:  00:21:42  Isto é incrível, Jeff, e se você vir uma oliveira de repente do 
chão, virá esta oliveira novinha em folha, e você está pensando, 
será que ela cresceu sozinha a partir da semente? Não, ela está 
crescendo a partir de uma raiz, 

Dr. Jeffrey Chadwick:  00:21:54  Está crescendo fora da raiz. O que são essas raízes? Essas raízes 
são a linhagem davídica e a parte superior da árvore é o Messias 
que se ramifica e faz todas as suas coisas. Agora, há algo que eu 
queria acompanhar aqui porque temos na seção 113, um 
momento de ensinamento notável do profeta Joseph Smith 
onde eles se dirigem a Isaías 11. Na seção 113, a pergunta é o 
que significa a vara e o tronco de Jessé? No capítulo 113, o 
caule de Jessé é identificado como Cristo, em vez da vara. A 
parte inferior da árvore é identificada como Cristo. Então 
Joseph Smith muda o uso das partes da árvore e ele vai até o 
caule de Jessé, a parte inferior da árvore e a identifica como 
Cristo. 

 00:22:44  Então, na seção 113, ele se identifica essencialmente como a vara. Agora, isso é 
exclusivo dos Santos dos Últimos Dias, essa interpretação 
particular. Ela funciona bem e a razão pela qual ela funciona 
bem para nós como uma aplicação de Isaías 11 é porque o 
próprio Cristo é o grande Davi. Ele não é apenas o filho de 
David, ele é o David dos Últimos Dias. Se a haste de Jesse é 
Davidic, isso é uma referência a Cristo, enviando Joseph Smith 
como vara para iniciar o trabalho da restauração e da reunião. 
Portanto, funciona perfeitamente, mas acontece que Joseph 
estava aplicando criativamente Isaías 11 e o contexto na 
verdade é que o talo de Jessé é a linhagem davídica e a vara é 
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Cristo no contexto, exatamente como o ramo é Cristo saindo 
das raízes. 

 00:23:41  Portanto, o que temos aqui é um maravilhoso exemplo de contexto que é 
maravilhoso doutrinariamente e depois, uma aplicação ou 
comparação dos últimos dias para nós que pegará algo e o 
envolverá de forma diferente para mostrar como do profeta 
Joseph Smith estamos procedendo como deveríamos. A 
propósito, fazemos o mesmo, com aquela grande profecia do 
templo de Jerusalém em Isaías dois, certo? Porque geralmente, 
a profecia de Isaías dois, que fala da montanha da casa do 
Senhor no topo das montanhas e todas as nações fluirão para 
ela, e termina com aquele casal de Sião que sairá de Jerusalém a 
lei e a palavra do Senhor. O que fazem os santos dos últimos 
dias com esse casal? Nós o dividimos. Dizemos: "De Sião, saia a 
lei", e aplicamos isso a nós e a nossa Sião. 

 00:24:29  Então, quando diz a palavra do Senhor de Jerusalém, admitimos que em um 
cenário milenar dos últimos dias, Cristo reinará também em 
Jerusalém, mas o verdadeiro casal lá em Isaías dois de Sião sairá 
a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém está dizendo a mesma 
coisa duas vezes porque Sião é o sinônimo e na verdade o nome 
de Jerusalém 

Hank Smith:  00:24:48  Ok. 

Dr. Jeffrey Chadwick:  00:24:48  Então o que fazemos com Isaías dois é dividirmos criativamente 
o paralelo e aplicamos parte dele a nós. Podemos fazer isso? 
Absolutamente. Porque é isso que diz Néfi. Tomem Isaías e 
comparem a vocês mesmos que pode ser para seu lucro e 
aprendizado, mas contextualmente, vocês podem ver como 
todos os Isaías dois estão olhando para aquele grande templo 
milenar em Jerusalém como a sede de Cristo e então, se 
quisermos dividir isso, tudo bem, funciona bem para nós e nos é 
permitido fazer isso, mas o mesmo está acontecendo em Isaías 
11 onde Joseph Smith divide o paralelo e aplicará haste de Jessé 
a Cristo e vara a si mesmo, para enfatizar a missão da 
restauração dos últimos dias. No contexto, é tudo sobre Cristo. 
A vara é Cristo e o ramo é Cristo. 

 00:25:41  Mateus reconhece que, ao colocar um ramo ali mesmo em Mateus 2:23. Essa é 
uma profecia do nascimento de Cristo ali mesmo, e Mateus a 
reconheceu. O negócio é o seguinte. José e Maria devem ter 
ficado extremamente desapontados por terem se mudado para 
Belém, construído uma casa lá porque os sábios o encontraram 
em uma casa. Eles pretendiam viver lá, mas então por causa da 
ameaça de Herodes, tiveram que desistir de tudo, mudar-se 
para o Egito, fugir para suas vidas, e quando quiseram voltar 

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

Natal Parte 1 followHIM Podcast Página 10

https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=NYaGZ3585gGIdOspJjjD749qsfsp2kufaqyooMRmF-2Vt-RzItdvnQ2vvaXcIoD4gZlxY87Ym0Nz9Yrf3b0AbsqVRKY&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=1421.76
https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=ETVinXZZMTh5aFFDefY2tRDErl8cyQEFNLW_7SMlUrrhJ9vsRdU9WiPBzXluZi8S5D5qDh2B0f8zYQyyBY_C7FoPdAU&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=1469.1
https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=BpPAEGzigBXgyLgQAKx4sagNzR4p90ojMWEWg9q2Qhw1QnE36uYDnJ0h0B15bE3euST3c1TqsyL4tuqFfEwNdqqRafQ&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=1488
https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=VW_6faSfTlrkK6lHPmsq1nHCZei4C81MBj0kfu_9XN_umtLe9lqJyMO2cldp3fVdkkcjJUquHku3pAPktAGX4U7n1Ig&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=1488.6
https://www.rev.com/transcript-editor/Edit?token=0UDstUnCVnhCnrs_QfL0bvzkG5s829-xp22l3usNIoR51u-so7ABNaLOH8ehWJHArdqWcEiKRgUSsQ-MoijwtXltwes&loadFrom=DocumentDeeplink&ts=1541.7


para a Judéia para viver na casa que José tinha construído, foi-
lhes dito para irem para Nazaré, e eles devem ter se olhado e 
dito: "Fizemos todo aquele esforço para nos mudarmos para 
Belém, para que o filho de Maria pudesse ser conhecido como 
nascido e registrado em Belém e agora, vamos ter que viver em 
Nazaré...". 

 00:26:36  O que Mateus vê é o lado bom daquela nuvem escura porque os profetas 
disseram, disseram que ele seria um Notzri, um nazareno, ele 
seria conhecido de Nazaré. Isso não é incrível? 

John Bytheway:  00:26:49  Sim. 

Hank Smith:  00:26:50  Isso é fantástico, 700 anos antes de acontecer. 

Dr. Jeffrey Chadwick:  00:26:54  O maravilhoso disto é que o que nos telegrafa é a forma 
tradicional de entender a história de Natal em que José e Maria 
são vítimas das circunstâncias de ter que ir a Belém para pagar 
impostos e nenhum lugar para ficar. As pousadas estão cheias, 
portanto é preciso ir a um estábulo e dar à luz lá, e todas essas 
coisas e os soldados romanos, que não havia, aliás, soldados 
romanos na Judéia na época do nascimento de Cristo. Não havia 
legiões romanas nem soldados romanos em nenhum lugar da 
Judéia ou da Galiléia. Herodes tinha soldados e ele era um 
cliente romano, mas não havia soldados romanos lá. Nenhum 
romano apontava suas lanças para alguém dizendo: "Você tem 
que ir à cidade de sua ascendência para pagar impostos". 

 00:27:40  Ninguém estava fazendo isso. Nós sempre entendemos mal a história. José e 
Maria mudaram-se para Belém de propósito porque ambos 
sabiam quem seria o filho de Maria, e também sabiam que 
aquele filho tinha que nascer em Belém. 

Hank Smith:  00:27:55  Eles conheciam suas escrituras, conheciam sua Bíblia hebraica 

Dr. Jeffrey Chadwick:  00:27:58  Sim, e este é um movimento proposital para realizar a profecia 
tendo feito tudo isso e até construído uma casa, certo? Joseph 
era um construtor. Diz que ele era um carpinteiro. 
Naturalmente pensamos em trabalhar com madeira e fazer 
móveis ou algo assim. Não foi isso que Joseph fez. 

John Bytheway:  00:28:20  Ele era um Tektōn. 

Dr. Jeffrey Chadwick:  00:28:20  Ele era um Tektōn, e um Tektōn significa um construtor. Você 
pode ver que a raiz de Tek está no arquiteto, é construção e o 
material foi construído de pedra, não de madeira. Eles não 
construíram casas de madeira. Além disso, um carpinteiro que é 
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um construtor de madeira, quando vemos Joseph como nas 
cadeiras de arte esculpindo, isso é um marceneiro, isso nem 
sequer é um carpinteiro. Há diferentes palavras em inglês para 
estas coisas. Um carpinteiro é um construtor, mas Tektōn seria 
mais literalmente entendido no contexto do Novo Testamento 
como pedreiro, um pedreiro de pedra. Joseph foi um 
construtor. Ele sabia como construir e se mudar para Belém, a 
primeira coisa que eles teriam feito seria garantir a propriedade 
e construir uma casa. Não estava pronta quando Jesus nasceu, 
porque nenhuma casa está pronta a tempo. Estava pronta logo 
após o nascimento de Jesus e foi lá que os sábios os 
encontraram, na casa lá em Mateus 2:11. 

John Bytheway:  00:29:21  Você tem o Velho Testamento e o Novo Testamento de que 
está falando agora mesmo e a Seção 113, então vamos 
acrescentar um pouco do Livro de Mórmon 

Hank Smith:  00:29:29  Execute a gama completa aqui, John 

John Bytheway:  00:29:31  Elder Russell M. Nelson escreveu um maravilhoso artigo 
chamado Why This Holy Land (Por que esta Terra Santa). Ali, ele 
fala de Nazaré, ele fala do que você falou sobre o ramo e Netzer 
e Nazaré. Ele acrescentou: "Lemos no Livro de Mórmon sobre 
outra conexão interessante entre o ramo e Nazaré". Você se 
lembra da resposta depois que Néfi perguntou ao Senhor o 
significado da árvore da vida, o Senhor então lhe revelou um 
vislumbre da cidade de Nazaré, onde Néfi foi visto em uma 
visão, uma virgem muito bela e justa, ela estava destinada a se 
tornar a mãe do Filho de Deus". Ver primeiro Néfi 11. Não é 
interessante que a pequena cidade de Nazaré, cujo nome 
significa ramo, tenha sido mostrada a Néfi em uma visão depois 
de sua pergunta sobre a árvore da vida". 

Dr. Jeffrey Chadwick:  00:30:17  Sim, ao invés de Belém, foi mostrado Nazaré. Isso não é 
incrível? Eu levo muitas pessoas para Israel e trabalho com 
muitos estudantes da BYU em Israel e uma das coisas que eu 
adoro fazer é parar o ônibus com os estudantes ou os turistas 
em uma colina que tem vista para a cidade e olhar para Nazaré 
e citar aquela primeira passagem de Néfi 11 porque Néfi viu a 
cidade de Nazaré centenas de anos antes de ser fundada, e viu 
então a virgem em Nazaré e apenas para parar lá com um grupo 
de estudantes e dizer, agora você vê Nazaré e vamos considerar 
a história do Salvador. 

John Bytheway:  00:30:54  Fantástico. Tudo isso apenas de um verso, Jeff. 

Dr. Jeffrey Chadwick:  00:30:57  Sim, e isso só lhe mostra o caminho que nos conduz. Quero 
dizer, que pessoa notável temos no precedente da igreja para 
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ver esses tipos de associações e para nos levar a essa maior 
compreensão do que se trata, a reunião de Israel, porque é até 
onde Isaías 11, começando com o ramo que deveria vir, o 
Cristo, a que ele nos leva? A reunião de Israel. 

John Bytheway:  00:31:23  Sim. Versículo 12, "Eles criarão um estandarte para as nações e 
se reunirão". Eu ensino no Centro BYU Salt Lake e quando ele 
diz que vamos montar um alferes para as nações e os primeiros 
santos chegaram e montaram um alferes no Ensign Peak, e eu 
posso apontar a janela e dizer que é o Ensign Peak bem ali. É 
meio divertido ir até lá e você pode caminhar até lá se quiser e 
ver o monumento onde eles montaram um alferes literal para 
as nações. 

Dr. Jeffrey Chadwick:  00:31:52  Na verdade, tenho que admitir que fiquei um pouco 
decepcionado ao perder o nome Ensign para a revista só por 
causa da grandeza desse termo em termos do que Isaías diz que 
vai acontecer. Ensign é uma bandeira de sinalização, se você 
chegar ao que realmente é. A palavra em hebraico para alferes 
é realmente nes, o que significa um sinal, mas também é a 
palavra para milagre. Um sinal milagroso. Uma bandeira de sinal 
milagrosa. O Senhor levantará uma bandeira de sinal milagroso 
que instituirá ou iniciará a reunião de Israel, e o que é essa 
notável bandeira de sinal milagroso? Bem, é claro, é a obra de 
Cristo, mas é nestes últimos dias, é a restauração. Então ouça, e 
se entrássemos agora na história do Natal? 

John Bytheway:  00:32:36  Absolutamente. 

Hank Smith:  00:32:36  Ok. 

Dr. Jeffrey Chadwick:  00:32:37  Eu fiz alusão a algumas coisas que provavelmente ouvintes e 
observadores estão dizendo: "O quê? Não foi assim que eu ouvi 
a história". Então, como Joseph construiu uma casa em Belém. 
Bem, como ele fez isso? Se eles chegaram na noite anterior ao 
nascimento de Jesus e não, eles não chegaram pelo menos da 
maneira como eu li a história. Chegaram com meses de 
antecedência e não foram obrigados a ir para lá para pagar 
impostos. Eles se mudaram para lá propositalmente. Então, 
como chegamos a isso? Bem, talvez esteja na hora de irmos 
para Luke. 

John Bytheway:  00:33:09  Vamos fazer isso. 

Dr. Jeffrey Chadwick:  00:33:10  Começaremos talvez no capítulo um de Luke, porque acho que 
isto é realmente importante. Depois do episódio de Gabriel ter 
aparecido ao pai de João Batista no templo, só por um 
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momento, acho que vale a pena mencionar que o anjo Gabriel 
apareceu no templo de Herodes e deu revelação a um 
sacerdote, um sacerdote Aarônico, Zacarias. Há tantos 
comentários sobre o templo de Herodes não ser um templo de 
revelação nas coisas espirituais. Não sei se você já viu isto por 
aí. Está errado. É tirado de comentários antigos, como 
protestantes, que não acham que nada de bom possa ser judeu. 
Tudo o que tenho a dizer sobre o templo de Herodes é sim, 
houve revelação. Sim, houve o poder do espírito. Sim, os anjos 
apareceram naquele templo e ministraram ao sacerdócio 
Aarônico. 

 00:33:57  Sim, Jesus chamou aquele templo de sua própria casa e a casa de seu pai, e ele 
a amava e era espiritual. Era um edifício sagrado. 

John Bytheway:  00:34:08  Estou tão feliz que você esteja dizendo isso porque eu tive essa 
pergunta e me perguntei se um anjo esperou por Zacarias para 
conseguir essa tarefa ... e quis revelar que no templo, e se Jesus 
limpou o templo através dos cambistas de dinheiro, ele o 
reverenciou então. Portanto, estou feliz que você esteja 
dizendo isso. 

Dr. Jeffrey Chadwick:  00:34:28  Eles dizem: "Bem, não tinha o santo Shakan, a morada do 
Senhor". Tinha sim. Jesus fez o templo de Herodes, sua sede 
quando ele estava em Jerusalém. Ele mais ou menos co-optou o 
lugar dos saduceus, que foi o que o deixou tão louco. Eis a 
questão, e acho que dissemos isto de cada vez. Se você 
estivesse vivendo há 2000 anos na terra de Israel e se fosse à 
Judéia e dissesse, eu gostaria de ver Jesus, onde você iria 
encontrá-lo? Absolutamente, em qualquer dia, ele estaria no 
templo. Isso é uma grande coisa a considerar agora, se você 
gostaria de encontrar o Salvador, aonde você deveria ir? 

John Bytheway:  00:35:04  Sim, e para onde foram os apóstolos logo após Jesus ter 
ressuscitado e aparecido a eles? Eles voltaram para o templo. 

Dr. Jeffrey Chadwick:  00:35:11  Eles cooperam a montanha do templo, fazem dela sua sede e 
enlouquecem os saduceus, mas o fazem. Quando você passa 
por Zacarias e entra na história de Maria e Gabriel aparece a 
Maria em Nazaré lá em Lucas 1:26, você lê para baixo e qual é a 
mensagem que Maria recebe? Vamos ao versículo 31. Na 
verdade, vamos ao 30 porque nossos amigos católicos sempre 
citam o versículo 30, é a declaração Ave Maria, versículo 28, 
"Ave tu que és altamente favorecida". É uma bela declaração, 
mas se você chegar ao versículo 31, o anjo diz a Maria: "Eis que 
conceberás em teu ventre e darás à luz um filho e chamarás seu 
nome Jesus, Yeshua". Yeshua significa salvação e vem a nós em 
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inglês como Jesus. "Ele será grande, versículo 32 e será filho do 
mais elevado e o Senhor lhe dará o trono de seu pai, Davi". 

 00:36:02  Agora, nesse versículo, nos versículos 31 e 32, você tem três coisas que Maria 
agora sabe, mesmo sendo jovem, acho que ela não teria mais 
de 17 anos, seria uma idade média quando você começa a ser 
desposada e se prepara para o casamento. Antes de mais nada, 
o nome é prescrito. Ela sabe o que o nome tem que ser. Jesus, 
salvação. Essa é uma chave. A segunda é que ela sabe que ele 
será o filho de Deus, o filho do mais alto de Elyon em hebraico. 
Então ela sabe que esta será uma criança diferente, e mais 
tarde, quando ela perguntar, como isso vai acontecer? Eu não 
conheci um homem. O anjo diz: "Deixe isso com Deus", mas a 
terceira coisa no versículo 32, é muito interessante. Diz: "Deus 
lhe dará o trono de seu pai, Davi". Aqui está David novamente. 

 00:36:52  "Seu filho Maria será o Messias. O trono significa o rei que esta criança será o 
rei da descendência de Davi. Ele será o Messias prometido em 
Isaías". Assim, Maria sabe, desta visita de Gabriel, que seu filho 
seria o Salvador, que seu nome seria a salvação, que ele mesmo 
seria a divindade, o filho de Deus, e que também seria o 
Messias de Israel, o filho de Davi. Então agora Maria sabe disso 
e vai a Jerusalém por um tempo para estar com Isabel e depois 
volta a Nazaré alguns meses depois e está carregando uma 
criança. A propósito, neste ponto você pula para Mateus um 
porque é para lá que a história volta, quando Maria aparece 
com uma criança. Então, basta colocar ali Lucas um em espera 
por um momento e voltar a Mateus e entender que Mateus 
1:18, falando de José, antes de eles se reunirem, ela foi 
encontrada com o filho do Espírito Santo. 

 00:38:05  A propósito, entendemos que Jesus não é o filho do Espírito Santo, mas que o 
Espírito Santo esteve envolvido em facilitar ao Pai a 
possibilidade de Maria dar à luz seu filho, mas no versículo 19 
de Mateus um, José sabe que esse não é seu bebê, mas José 
ama Maria, não quer fazer nenhum alvoroço público sobre essa 
coisa que deve estar apenas destruindo-o, porque quando 
Maria voltou de visitar Isabel, ela está agora alguns meses 
depois e é óbvio que ela está grávida. Como é ser uma jovem 
mulher, de 17 anos, numa sociedade judaica tradicional de 
Nazaré, não casada, mas grávida. Como no mundo deve ter sido 
para Maria? Porque o que ela deve dizer, Deus fez isso? 
Ninguém pode comprar essa história e ela está noiva, está noiva 
de José e isso significa que na verdade havia uma obrigação 
contratual que eles iriam se casar. 

Hank Smith:  00:39:10  Sim. Eu ia lhe perguntar sobre os compromissos, Jeff. Como é 
um noivado no tempo de Jesus? 
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Dr. Jeffrey Chadwick:  00:39:16  Bem, o noivado é mais formal porque você realmente tem uma 
cerimônia formal que anuncia o noivado e que é meses antes do 
casamento, até um ano antes do casamento. Portanto, eles já 
são contratualmente pré-casados neste ponto, mas não se 
casaram e nenhuma união entre eles teria sido adequada. 
Portanto, esta situação em que Maria foi visitar Elizabeth e 
depois voltou grávida, causa a José um verdadeiro problema 
para ele porque ele sabe que ele não é o pai e ela está grávida, 
mas eles têm um contrato e ele deve amá-la muito, mas ele 
também sabe que não é seu filho e não pode deixar de pensar 
que ela esteve com outro homem porque ela está grávida. Por 
isso, ele agora vai cancelar o casamento. Diz no versículo 19: 
"Prendam-na privadamente", o que significa que ele terá 
essencialmente um divórcio do contrato pré-casamento. 

Hank Smith:  00:40:17  Sim, ele vai fazer isso em particular 

Dr. Jeffrey Chadwick:  00:40:19  Ele não quer machucá-la, mas ele mesmo está tão machucado. 
Como ele está considerando o que deveria fazer, é claro, o anjo 
aparece a ele em um sonho. Agora pegue este direito, no 
versículo 20, "José filho de Davi", e observe como Mateus 
enfatizará a linhagem Davidica de José. E deixe-me só voltar 
aqui um pouco. As duas genealogias em Mateus e Lucas, 
Mateus um e Lucas três são ambas genealogias de José e ambas 
enfatizam que José descende de Davi porque em sua vida 
mortal, Jesus seria conhecido por todos como o filho de José. 
Mesmo em Lucas dois, quando Maria fala com Jesus de 12 anos 
que os havia abandonado para ir ao templo por três dias. 
Quando eles finalmente o encontram, Maria diz a Jesus: "Teu 
pai e eu te procuramos dolorosamente". José foi realmente um 
pai para Jesus. 

 00:41:17  Agora, José não foi pai de Jesus, mas José foi pai de Jesus para todas as 
situações sociais, o que significa que Jesus herda em virtude de 
nada mais do que a lei de adoção mais básica, a linhagem 
davídica de José. Algumas pessoas tentaram fazer a genealogia 
de Lucas em Lucas três, a genealogia de Maria. Esta é uma velha 
idéia protestante porque eles têm que fazer com que Jesus seja 
literalmente descendente de Davi, e como Jesus só nasce de 
Maria, os estudiosos protestantes pensaram ... vão interpretar a 
genealogia do capítulo três de Lucas e torná-la a de Maria, mas 
Lucas três diz especificamente que é a genealogia de José, 
certo? Tenho certeza que Maria era descendente de Davi, 
muitas pessoas teriam sido, mas o interessante sobre Lucas é 
que acentua que Maria tem linhagem Aarônica. Ela é uma 
parente de Isabel, que era filha de Aarão. 
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 00:42:22  Então o interessante é que Jesus também terá linhagem sacerdotal, linhagem 
Aarônica. Ele é tanto um rei David como um sacerdote 
Aaronicamente. Sendo um sacerdote rei, ele é um sacerdote 
como Melquisedeque, então tudo dá certo, mas a verdadeira 
linhagem davídica, que seria necessária através do Pai para ser 
considerado o rei de Israel, era a linhagem de José de Davi. É o 
que ambos, Mateus no capítulo um e Lucas no capítulo três, 
salientam. Assim, Jesus era legitimamente o filho de José se 
adotivo em termos da linhagem davídica pela qual foi 
reconhecido como o filho de Davi. Agora, voltando, assim você 
vê no capítulo um do versículo 20 de Mateus e em seguida, 
sendo José chamado filho de Davi, passa a vender José, Ei, 
aquela mulher com quem você está pré-casado e que está 
grávida, não tenha medo de levar para você Maria, sua esposa. 
O que nela é concebido é pelo poder de Deus, pelo Espírito 
Santo. 

 00:43:25  "E ela dará à luz um filho, e tu lhe chamarás Jesus, porque ele salvará seu 
povo". Salvação Yeshua". Aí está, José recebe duas coisas. 
Número um, este filho é de Deus e o número dois, o nome 
prescrito. 

John Bytheway:  00:43:43  Sim, isso é interessante. Ambos recebem o nome. 

Dr. Jeffrey Chadwick:  00:43:45  Sim, e é dito a José: "Chamarás seu nome Jesus". Essa é a 
prerrogativa do Pai. O nome do filho era a prerrogativa do Pai 
que presidiria a Briss, a circuncisão. Então quando chegamos a 
Lucas dois e vemos que Jesus é circuncidado, certo? E eles 
chamam seu nome de Jesus, é José fazendo isso. Ele está 
cumprindo a ordem que lhe foi dada. 

Hank Smith:  00:44:07  Sim, você deve. 

Dr. Jeffrey Chadwick:  00:44:08  Então ele deve ser o pai daquela criança, mesmo não sendo o 
pai da criança, e ele deve nomear aquela criança Jesus e ele 
deve ser o pai daquela criança 

John Bytheway:  00:44:16  Isso faz sentido quando você olha para ele. Zacarias e João 
Batista, porque ele sabia que seu nome deveria ser João, mas 
ele não podia falar naquela época e eles querem dar-lhe outro 
nome, e diz: "Não temos parentes com esse nome". Então, 
Zacarias lhes escreve, seu nome é João, essa é sua prerrogativa 
e é quando ele recebe sua voz de volta. 

Dr. Jeffrey Chadwick:  00:44:35  Yep. Quando você faz as coisas certas, você recebe uma voz. 
Essa é uma das coisas que você aprende com isso. Agora, o que 
é interessante sobre isso, é claro, no versículo 25, em Mateus 
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um diz que ele não a conhecia, ele não tinha relações com ela 
até que ela trouxe à tona aquele primogênito e ele chamou seu 
nome de Jesus. José nomeia a criança, será agora seu filho, 
mesmo que seja pai de Deus. A questão aqui é que há uma coisa 
que Maria foi informada de que José não foi informado nesta 
revelação, e que a criança seria o filho de Davi, o Messias. 
Agora, o interessante é que se José vai criar esta criança, é 
claro, a própria linhagem davídica de José seria devolvida a 
Jesus por todo o direito, mas ao não dizer a José, ele será o filho 
de Davi, o anjo não está dizendo a José que a criança vai ser o 
Messias. 

 00:45  Ele apenas diz que aquele é o filho de Deus. Então quando José se casa com 
Maria, que é o que ele faz no versículo 24, diz: "Ele se levantou 
do sono e imediatamente foi e disse, estamos passando por 
este casamento", o que deve ter surpreendido seus pais, deve 
ter surpreendido os pais de Maria, deve ter surpreendido toda a 
aldeia porque eles pensaram que esta menina estava grávida e 
ela foi embora e voltou grávida. Quando ele então concorda em 
casar-se com ela, o que a aldeia deve ter concluído? Ele deve 
ser o pai. Ambos fizeram o que não deveriam ter feito antes do 
casamento. Você pode imaginar como foi difícil para este jovem 
casal em uma sociedade tradicional ser pensado por toda a 
aldeia, até mesmo talvez por seus pais terem se envolvido em 
relações sexuais e produzido um filho antes da data de seu 
casamento atual? Conhecer os dois, saber que não era esse o 
caso. 

 00:46:22  Agora, José irá até Maria e não só casará com ela, mas certamente eles devem 
ter falado, e Maria deve ter dito: "Oh meu Deus José, estou tão 
feliz que você saiba o que aconteceu agora". E José disse: "Eu 
sei o que aconteceu". Tudo é ótimo, tudo vai ficar bem", mas 
eles são os dois únicos que sabem disso. Enquanto discutem 
isto então, o que qualquer jovem casal fará, Maria certamente 
deve ter dito a José o que o anjo lhe disse, assim como José 
teria dito a Maria o que o anjo lhe disse. Quando Maria diz a 
José que lhe foi dito que esta criança herdará o trono de Davi, 
José agora aprendeu algo que ele não tinha aprendido com o 
anjo. Esta criança que Deus trouxe a Maria será o Messias. 
Então José entende exatamente o que ele tem que fazer, 
porque José conhece a profecia em Miquéias dois, de que o 
Messias deve nascer em Belém e isso significa que aquele jovem 
casal tem que se mudar. 

 00:47  Eles têm que ir a Belém. A mudança deles para Belém foi de propósito. Da 
maneira como li o texto, deve ter sido meses antes do 
nascimento de Jesus, que eles tomaram esta decisão, e é lá que 
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voltamos a Lucas dois e lemos a história da mudança para 
Belém. 

Hank Smith:  00:47:51  Adoro a idéia de que eles tomem esta decisão juntos, falando 
através dela e dizendo, temos que ir a Belém 

Dr. Jeffrey Chadwick:  00:47:58  E de tomar a situação que lhe é dada, que é uma situação difícil 
e dizer, faremos agora a palavra do Senhor e a obra do Senhor 
funcionar. Isto nos foi dado e estaremos ansiosamente 
empenhados em levar a bom termo este bom trabalho. Sempre 
pintamos José e Maria como um jovem casal, como vítimas das 
circunstâncias. Sim, a circunstância era que o filho de Deus ia 
nascer, mas não foram os soldados romanos ou os impostos 
que os levaram a Belém. É que eles sabiam quem era esta 
criança e sabiam onde ela tinha que nascer. Quando você vai 
agora a Lucas dois, se você entender essas dinâmicas, você 
pode ver realmente o que está acontecendo, porque se vamos a 
Lucas dois, vemos agora isto, versículo um de Lucas dois: 
"Naqueles dias, saiu um decreto de César Augusto que todo o 
mundo deveria ser taxado". E se você olhar em sua muito boa 
nota de rodapé lá, não é tributado 

John Bytheway:  00:49:03  Inscrito e registrado. 

Dr. Jeffrey Chadwick:  00:49:05  Inscrição, registrada. Isto não é nem mesmo um censo. Muitos 
comentários mais modernos do Novo Testamento dirão que se 
trata de um censo. Não foi um censo porque o recenseamento 
não aconteceu realmente entre o povo da Judéia no sentido de 
que pensamos em um censo onde se está realmente contando 
as pessoas em qualquer espaço. O que isto foi, foi um registro. 
César havia decretado que todos no império deveriam ser 
registrados, e este registro no verso três era o registro em sua 
cidade. Você tinha que ser registrado na cidade em que residia, 
e isto era para todos. Agora, um registro era para todos os tipos 
de fins, para saber o que era a população. Assim, ele preenchia 
o que seria um censo, mas na verdade, tudo que você tinha que 
fazer era totalizar o registro para chegar a seus números. Nós 
não registramos pessoas nos Estados Unidos, por isso temos 
que fazer um censo. 

 00:50:03  Temos que contar pessoas, então temos que ir fazer isso. Eu servi a missão na 
Europa e mesmo como estrangeiro, tive que me registrar em 
todas as cidades da Alemanha em que vivi, e se eu me mudasse 
de Berlim para Hamburgo, teria que cancelar o registro em 
Berlim e me registrar novamente em Hamburgo. Esta é uma 
antiga tradição do império romano que prevalece através da 
Europa é o registro em seu local de residência junto ao governo. 
Dessa forma, o governo não precisa fazer um censo. Eles sabem 
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onde você está. Eles podem contar com você. Eles sabem onde 
taxá-lo, et cetera, et cetera. Portanto, o registro, o bom e velho 
registro europeu que remonta do Sacro Império Romano da 
Idade Média de volta ao Império Romano, foi o que foi aplicado 
na Judéia e na Galiléia. 

 00:50:47  Portanto, as pessoas tinham que ser registradas mesmo que fossem residentes 
de Nazaré ou registradas se fossem residentes de Jerusalém, 
porque essa era a regra de César Augusto. Agora, leia o 
versículo quatro a este respeito. "José subiu da Galiléia da 
cidade de Nazaré para a Judéia sob a cidade de Davi", que se 
chama Belém, porque ele era da linhagem de Davi, "Para ser 
registrado com Maria, sua esposa desposada". Mudaram-se 
para Belém a fim de se registrarem em Belém para não 
pagarem impostos. A velha idéia, e isto está em todos os velhos 
e antigos comentários, de que eles eram obrigados a serem 
tributados, e isto por causa da infeliz tradução na Versão do Rei 
James que diz que Apografi em grego significa tributado. Não 
significa, significa ser anotado, significa ser registrado. 

 00:51:37  Esta velha idéia, eles queriam ser tributados, trouxe toda esta noção fictícia de 
que "Oh, os judeus eram diferentes de todos os outros". Eles 
tinham que ir para a cidade de seus antepassados para serem 
tributados. E foi por isso que Joseph foi para Belém. Não existia 
tal coisa. Absolutamente não existiu. Antes de mais nada, essa 
seria a maneira mais idiota de tributar as pessoas na história. Se 
você tivesse que pagar impostos indo a 50, 100 milhas para 
pagar os impostos, ninguém o faria. Quem vai fazer isso? Vamos 
apenas dizer: "Oh, eu não moro lá. Eu só pagarei impostos aqui. 
Eu não vou para NYC". 

Hank Smith:  00:52:08  Certo 

Dr. Jeffrey Chadwick:  00:52:09  José foi com Maria a Belém de propósito para ser registrado 
como residente daquela cidade, o que significa que a decisão 
que tomaram foi de viver em Belém para que, quando seu filho 
nascesse, aquela criança fosse conhecida por ter nascido ali e 
fosse registrada como tendo nascido ali, pois todo recém-
nascido também seria registrado 

Hank Smith:  00:52  Cumprindo a profecia de Miquéias. 

Dr. Jeffrey Chadwick:  00:52:32  Isto é uma coisa deliberada que eles fizeram quando jovens, e 
todos pensam que Maria está chegando a Belém em seu nono 
mês, provavelmente em seu quarto ou quinto mês. Isso ainda 
não é fácil de viajar, mas não é como se costumássemos contar 
a história. 
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Hank Smith:  00:52:46  Geralmente a temos em um burro e ela está pronta para dar à 
luz a qualquer dia 

Dr. Jeffrey Chadwick:  00:52:50  Agora, a propósito, quando você se mudou para um novo lugar 
naquela época, não havia como um mercado imobiliário 
robusto onde empreiteiros construíam casas e você ia para um 
bairro e dizia: "Ah, eu gostaria desse". Os terrenos pertenciam a 
famílias por séculos, e as pessoas não vendiam casas 
prontamente ou construíam casas em perspectiva de venda. Ou 
você era um residente de longa data ou se você estava vindo 
como um recém-chegado, você tinha que garantir um terreno e 
construir uma casa. Sem dúvida, foi isso que fizeram. Quando 
chegaram em Belém, acho que alguns meses antes de Jesus 
nascer, eles teriam imediatamente procurado um terreno. 
Sabemos, a propósito, da tradição cristã onde Jesus nasceu na 
área da Igreja da Natividade, não sei se é exatamente onde está 
aquela estrela prateada na caverna debaixo da igreja da 
Natividade. 

 00:53:44  Ele nasceu muito provavelmente em uma gruta, que estava lá na região, mas 
isso teria sido como o caminho para a periferia sul de Belém 
porque o centro da cidade de Belém era um pouco ao norte de 
onde fica a Praça Manger nos tempos antigos, parece-me que o 
que aconteceu é que José comprou terras realmente na 
periferia da vila, provavelmente terras que eram agrícolas e 
talvez alguns lugares, se estivessem indo lá em cima. 
Compraram terras porque iam morar lá. Jesus ia crescer em 
Belém e ser conhecido como o Messias de Belém. Então eles 
tinham que construir uma casa, e qual era a profissão de José? 

Hank Smith:  00:54:24  Ele é um construtor. 

Dr. Jeffrey Chadwick:  00:54:25  Bem, ele é um construtor, então isto é algo que ele pode fazer. 
Vá para Belém, eles se registram lá, o que significa que serão 
conhecidos como residentes, o que significa que terão que ter 
um local residencial. Minha suposição é que Joseph pegou o 
dinheiro que ganhou como construtor em Nazaré durante anos 
e anos e comprou um pedaço de terra e começou a construir 
uma casa. A casa não está pronta na época em que Jesus vai 
nascer naquele inverno. 

Hank Smith:  00:54:55  Esse é o versículo sete. 

Dr. Jeffrey Chadwick:  00:54:56  Então eles procuram um quarto de hóspedes porque onde eles 
estão morando enquanto isso, enquanto esta casa está 
nascendo, não há hotéis. Bem, eles provavelmente estão 
acampados, no terreno onde fica a igreja da natividade, é uma 
caverna e eles a chamam de gruta da natividade. É uma área 
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onde há várias cavernas, a propósito, ao fundo da rua da Igreja 
da Natividade está a Igreja da Gruta do Leite e outras cavernas. 
É um lugar onde há cavernas. As cavernas são muito naturais 
nas colinas da Judéia. A alta probabilidade é que qualquer terra 
que José tenha adquirido tenha uma caverna nela, e isto seria 
uma coisa natural de ser, e é também um lugar perfeito para ter 
uma residência temporária enquanto se está construindo a 
casa, não muito longe da caverna na mesma terra. 

 00:55:39  Você já viu alguém que vive em um trailer no terreno enquanto constrói sua 
casa? As pessoas compram um terreno e depois, moram em um 
trailer e depois, constroem uma casa ou moram em algum lugar 
próximo e constroem uma casa. Bem, José e Maria estavam 
residindo em uma gruta. É um ótimo lugar para se viver em um 
verão. É um pouco mais fresco durante o dia. No inverno, é um 
pouco mais quente. Mantém você seco. Na verdade, visitei 
palestinos da região de Jerusalém que viviam em uma caverna. 
Eles tinham um refrigerador, uma televisão, sofás, divisórias na 
caverna para que pudessem ter um quarto enquanto sua casa 
em Shimon Hatzadik estava sendo construída. Eu tenho 
fotografias disso. Isto não é uma coisa incomum. Então José e 
Maria estão no caminho em que eu meio que reconstruo isto, 
vivendo nesta gruta, construindo a casa, mas a casa não está 
bem feita. 

 00:56:35  Quando chega a hora de Maria dar à luz, José procura um lugar um pouco 
melhor do que a caverna. Ele procura um quarto de hóspedes 
em algum lugar. Eles o chamam de pousada no versículo sete, e 
ele disse que não havia nenhuma aberta. A palavra em grego é 
Kataluma, que significa um quarto de hóspedes, e quando 
procuram um quarto de hóspedes em Belém, não há nenhum 
disponível, então ela tem que dar à luz na caverna. O que há lá 
na caverna? Bem, se eles vieram de Nazaré, eles provavelmente 
têm pelo menos um animal, e esse animal vai precisar de um 
cocho. Provavelmente, essa é uma das primeiras coisas que José 
como trabalhador de pedra faz, é esculpir um cocho para que 
seu animal possa ter água, é o cocho de água, porque os 
animais vão realmente pastar. Não haveria feno na manjedoura, 
sinto muito por destruir esta história. 

 00:57:25  Eles não cultivaram feno para animais, porque a grama cresce durante todo o 
inverno. Você já esteve em Israel, sabe como é Israel no 
inverno, é como a Irlanda, certo? É verde. É adorável. Não há 
neve cobrindo coisas. Não são invernos rigorosos, como os que 
temos aqui. Os animais pastam livremente o ano inteiro, seja na 
grama marrom do verão ou na grama verde de dezembro, 
janeiro, fevereiro. Eles estão pastando. O cocho ou manjedoura, 
a palavra grega é Phatne, que significa simplesmente um cocho. 
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Teria sido Evusi em hebraico. Isto não é uma caixa de pedra. A 
propósito, eu trouxe a família santa e trouxe uma pequena 
manjedoura de pedra de barro, é como uma manjedoura ficaria 
ali mesmo. Só que seria como o tamanho da vida, certo? Seria 
um bebedouro de pedra e era para água porque enquanto você 
podia pastar seus burros ou suas ovelhas ou o que quer que 
fosse, eles não podiam colocar seu pescoço no poço para beber. 
Você tinha que tirar água para eles e colocar água no 
bebedouro. 

Hank Smith:  00:58:29  Portanto, o presépio é um bebedouro de pedra para água 

Dr. Jeffrey Chadwick:  00:58:31  Um bebedouro de pedra para água. Desculpe pelo feno, 
desculpe pela canção, mas foi assim, e quando o bebê nasceu e 
eles precisavam de um lugar seguro para este bebê estar, que 
melhor lugar do que um bebedouro de água para que o bebê 
coberto pudesse caber? Não é como uma daquelas coisas de 
madeira que poderiam ser facilmente derrubadas pelo burro. 
Estas coisas são robustas. 

Hank Smith:  00:58:53  Sim, e você estava nos dizendo antes quantos desses foram 
encontrados? 

Dr. Jeffrey Chadwick:  00:58:56  Centenas. Centenas. Você os vê em todos os lugares. Em cada 
sítio arqueológico que você vai, você vê estes velhos cochos de 
pedra e eles são da época bíblica ou da época medieval, porque 
as pessoas sempre fizeram isso a partir de uma pedra. 

Hank Smith:  00:59:08  Provavelmente em sua propriedade... 

Dr. Jeffrey Chadwick:  00:59:11  É uma caverna e eles estão vivendo nela, e quando Maria tem 
que dar à luz naquela caverna, em vez de em um quarto de 
hóspedes, em algum lugar da casa, em algum lugar da cidade, 
eles colocam a criança no bebedouro de pedra. Isso se torna o 
sinal. Isso se torna a história em Lucas dois, porque é isso que os 
pastores são contados. Vai-se à procura de um bebê. Bem, deve 
haver muitos bebês em Belém. Bem, procure um num 
bebedouro de água e será esse. Não é uma história incrível? 

John Bytheway:  00:59:38  Eu tenho um amigo que tem mulas e cavalos e ele também vai 
à terra santa e diz: "Caramba, os animais mastigam coisas de 
madeira As cabras mastigam, todos mastigam". Você disse: 
"Derrubem-na. Claro, seria uma manjedoura de pedra 
porque as coisas de madeira não duram muito tempo. 
Animais moídos. 
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Dr. Jeffrey Chadwick:  00:59:57  Então agora, nós amamos cenas de manjedoura, nós as 
amamos, e eu tenho cerca de 25 delas. Metade delas são da 
terra santa e todas elas têm um estábulo, porque todos nós já 
imaginamos que porque uma manjedoura está lá, porque um 
bebedouro está lá... a verdadeira palavra bebedouro em 
hebraico e Phatne em grego, pode se referir a um bebedouro 
para alimentação ou para irrigação. Por causa de quem somos e 
por causa dos invernos frios europeus e americanos, sempre 
imaginamos que aquele bebedouro deve ter sido para 
alimentação, aquele presépio deve ter sido para alimentação. 
Manjedoura na verdade significa alimentação. Imaginamos que 
havia animais presentes porque há uma manjedoura presente. 
Então, se há animais e uma manjedoura presente, o que deve 
ser? Deve ser um estábulo. O estábulo não aparece em Lucas 
dois. Não há um estábulo lá, nem são mencionados animais. 
Presumo que José talvez tivesse um burro e talvez tivessem um 
bode, porque estes são bons para o leite. Não creio que 
houvesse sete vacas e alguns cães e... 

John Bytheway:  01:00:56  Tempo de criação de bois e cordeiros. 

Dr. Jeffrey Chadwick:  01:00:59  É uma gruta onde eles estão vivendo e talvez tenham duas 
manjedouras e uma pode ser usada para a criança, mas não há 
estábulo. É uma gruta. É uma caverna que está sendo usada 
como um residente. Portanto, há nichos que José 
provavelmente esculpiu onde pequenas lâmpadas de óleo estão 
queimando e provavelmente há uma cama e um fogão, talvez 
apenas dentro de um pequeno fogão de barro, onde você 
poderia cozinhar e que proporcionaria algum calor, 
especialmente no inverno mais frio para a caverna, e Maria está 
na cama e o bebê está lá na manjedoura, e essa é a imagem 
muito simples de como era o verdadeiro presépio naquela 
gruta. Embora na Igreja da Natividade em Belém, a gruta foi 
pavimentada com mármore, tapeçarias e tudo mais. Esse é o 
presépio muito simples e realista. 

 01:01:52  Um jovem casal com uma criança recém-nascida deitada em uma gruta ou 
caverna muito simplesmente mobiliada, iluminada por 
lamparinas de óleo fracas em uma noite estrelada de dezembro 
em Belém, enquanto uma casa três quartos terminou, sentada a 
alguns metros de distância. A casa na qual os sábios os 
encontrariam porque até então já havia sido concluída e eles 
haviam se mudado para lá. 

John Bytheway:  01:02:24  Por favor, junte-se a nós para a segunda parte deste podcast. 
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John Bytheway:  00:01  Bem-vindo à parte dois do Dr. Jeff Chadwick sobre o tema do 
Natal. 

Dr. Jeffrey Chadwick:  00:06  Volte ao versículo 1 do capítulo 1 em Mateus, que diz: "Quando 
Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias de Herodes, vieram 
sábios do leste de Jerusalém". Há um imediatismo nesse 
versículo. Não diz que dois anos depois, eles vieram a 
Jerusalém. Diz que quando Jesus nasceu, os sábios vieram a 
Jerusalém e perguntaram: "Onde está o rei dos judeus? Vimos 
uma estrela no leste". 

  00:31  Agora, o leste vai ser a Mesopotâmia. Vai ser a região da 
Babilônia ou da Pérsia, e a propósito, quem foram os sábios? 
Nós sempre debatemos isso. Eles são chamados de magos, o 
que realmente significa mágicos, mas na verdade significa 
místicos. Havia místicos judeus mesmo naquela época. Eu acho 
que os sábios eram judeus. Eles eram talvez judeus persas ou 
babilônicos, mas ninguém mais lia as escrituras hebraicas além 
dos judeus, então ninguém mais vai conhecer a profecia de uma 
estrela que se ergue no oriente que você vê, como dizem os 
Números 24 ou outros lugares. Sabemos que havia uma estrela 
de verdade. O Livro de Mórmon nos diz, então estes místicos 
judeus do oriente estão procurando este sinal, e quando o 
vêem, eles esperam dois anos para ir à Judéia? "Oh, aí está o 
signo do Messias". Vamos esperar dois anos para ir vê-lo". Não, 
eles vão imediatamente. Há um imediatismo nesta história. 

  01:26  São cerca de cinco, seis semanas para fazer a viagem, então 
aqueles magos do leste, aqueles, presumo eu, místicos judeus 
que reconheceram o signo da estrela, e nós sabemos que era 
uma nova estrela ... O que quer que realmente tenha 
acontecido nos céus, parecia uma estrela. O Livro de Mórmon 
diz que havia uma, e aqueles caras na Babilônia e na Pérsia 
procuraram, e se prepararam o mais rápido que puderam, levou 
uma semana para preparar uma viagem, e fizeram seu caminho, 
de modo que, cerca de sete semanas depois, eles apareceram 
em Belém. No versículo 11, eles encontram a criança com Maria 
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na casa que foi concluída, que José e Maria haviam preparado 
para viver em Belém, para que Jesus pudesse crescer lá. 

  02:14  A propósito, como sabemos que é tão longo? Por que não são 
quatro, três semanas? Porque se você for a Lucas 2, Jesus será 
circuncidado oito dias após seu nascimento, mas então Ele é 
apresentado no templo 40 dias depois. Na verdade, isso é seis 
semanas. É preciso esperar 40 dias e depois ir no 41º ou 42º dia. 
Então, é seis semanas após o nascimento de Jesus que em Lucas 
2, o bebê é levado ao templo. Os sábios não chegaram, e José 
não saiu de Belém. É pelo menos seis semanas depois que Jesus 
é levado ao templo, e então é muito pouco depois daquele 
episódio do templo em Lucas 2 que os sábios aparecem em 
Mateus 2. Depois que eles partem, José fica alarmado com a 
revelação e deixa Belém no meio da noite para fugir para o 
Egito. 

  03:06  Este jovem casal, que por agora 11 meses, 12 meses, o que 
inclui Maria engravidando, indo para Jerusalém, estando com 
Isabel, sendo encontrada grávida, e a agitação em torno de 
Nazaré por causa disso, o episódio com José e a revelação, eles 
se casam, eles entendem quem será seu filho, eles se mudam 
para Belém. Eles vão. Tornam-se residentes registrados em 
Belém, de modo que quando Jesus nasce, deve ter havido em 
algum lugar no arquivo de Belém, um documento que dizia 
Yeshua ben-Yosef [língua estrangeira 00:03:45] Belém. Jesus, 
Filho de José, nasceu aqui em Belém, mas os romanos 
destruíram a Judéia em 70 d.C. e queimaram tudo. Isso significa 
que qualquer documento que dissesse que Jesus nasceu em 
Belém não existiria. 

  04:05  Em todo caso, seu grande plano de fazer a justiça de Deus, de 
estar ali com uma casa para que Jesus pudesse crescer em 
Belém, é lançado ao caos, quando antes não tinham sido 
vítimas das circunstâncias, não tinham sido levados por uma lei 
tributária a Belém, mas tinham feito o de livre arbítrio e 
escolha, de repente por causa da intenção assassina de 
Herodes, tornaram-se vítimas das circunstâncias e tiveram que 
ir para o Egito. Então, quando voltam, ainda não é seguro voltar 
a Belém e a tudo o que construíram, então eles têm que ir a 
Nazaré e fazer uma nova vida lá onde está sua família. Jesus 
ficaria conhecido como um Notzri, como o ramo, como o 
nazareno. 

  04:52  Isto, para mim, é o que faz do Natal uma história tão 
maravilhosa porque, na verdade, o Natal é sobre José e Maria. É 
sobre os pais de Jesus que foram os servos do Senhor Jesus 
Cristo, fazendo o que ele precisava que eles fizessem no final. O 
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Natal é sobre o nascimento de Cristo e o presente para nós no 
mundo, e é isso que devemos lembrar, mas a história em si é 
realmente a história da fidelidade de José e Maria, essas duas 
pessoas maravilhosas que levantariam o Messias e o Salvador 
do mundo. Se você alguma vez precisou de melhores exemplos 
de quem ser como na mortalidade, Maria e José são os dois. Se 
você se pergunta por que alguns de nossos amigos, 
particularmente nossos amigos católicos, veneram Maria, nunca 
houve uma mulher maior na história do universo, apesar de Eva, 
do que Maria de Nazaré. Nunca houve uma serva do Senhor 
maior e mais confiável, apesar de todos os profetas, do que José 
de Nazaré, em quem Deus Pai confiaria para criar seu Filho. 

Hank Smith:  06:07  Isso é ótimo. 

Dr. Jeffrey Chadwick:  06:08  Então, quando levo grupos a Nazaré e há lá uma igreja, a Igreja 
da Anunciação, que honra Maria, e ao lado dela, como ambos 
sabem, está uma igreja... 

Hank Smith:  06:18  Para Joseph. 

Dr. Jeffrey Chadwick:  06:19  ... honrando José, eu gosto que as pessoas saibam que estes 
dois, aquelas pessoas da Sagrada Família, aquela mulher e 
aquele homem são meus heróis. O Filho de Maria é meu Senhor 
e meu herói final, mas José e Maria significam o mundo para 
mim. 

Hank Smith:  06:39  Se você não ler dentro deste contexto, você não vê o sacrifício. 

John Bytheway:  06:43  Sim. 

Dr. Jeffrey Chadwick:  06:44  Escrevi isto tudo há anos no livro que você mencionou, "Stone 
Manger": The Untold Story of the First Christmas (A História 
Não Contada do Primeiro Natal). Eu estava tentando encontrar 
uma musa para escrever esta história. 

Hank Smith:  06:53  Diga-nos por que você escreveu aquele livro. 

Dr. Jeffrey Chadwick:  06:55  Trabalho há 40 anos em Israel. De fato, este ano, estamos em 
2022, marca o 40º ano desde que comecei a lecionar para o 
programa da BYU Jerusalém anos atrás, antes de realmente 
construirmos o Jerusalem Center. Foi um privilégio que eles me 
pediram para ensinar lá quando morávamos no kibutz que 
negligenciava Belém em Ramat Rachel. Desde então, tenho me 
envolvido na arqueologia e na pesquisa da terra. Tem sido uma 
grande e maravilhosa bênção de carreira, mas sempre adorei a 
história de Natal. 
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  07:25  Ocorreu-me muito cedo que, como arqueólogo, o único artefato 
da história de Natal que você vê no texto da Bíblia é a 
manjedoura. A manjedoura é mencionada. Um estábulo não é 
mencionado porque não havia um. Outras coisas são 
mencionadas. Não há árvores de Natal. Não há nenhum garoto 
baterista que tenha sido mencionado. Os sábios não aparecem 
durante semanas, então eles não estão lá na noite de Natal. Os 
pastores aparecem, mas eles não trazem suas ovelhas porque 
nunca chegaram lá com eles. Então, qual é a única coisa que é 
material nesta história? É a manjedoura. 

  08:02  Bem, eu sempre pensei em escrever um livro chamado A 
Arqueologia do Natal e tê-lo em torno de como você contaria a 
história a partir da perspectiva de um presépio de pedra, que é 
o que estes bebedouros foram feitos. Então, quando finalmente 
escrevi a história, decidi que talvez um livro chamado A 
Arqueologia do Natal não seria realmente interessante para as 
pessoas. Por isso, decidi chamá-lo de "O Manjedoura de Pedra". 
A razão pela qual escrevi o livro foi que minha mãe de 
abençoada memória, anos antes de morrer, e eu já estava 
envolvido em Israel há mais de 30 anos, disse, "Jeff", porque ela 
adorava o Natal. Ela era a rainha do Natal. Ela nunca havia ido a 
Israel comigo. Ela disse: "Às vezes, eu gostaria que você se 
sentasse comigo, e só vamos levar uma hora, e eu quero que 
você me fale sobre o verdadeiro primeiro Natal porque temos 
estas cenas de manjedoura e estas decorações. São adoráveis, 
mas sempre que ouço você falar sobre isso, é muito diferente 
de todas as minhas decorações. Eu adoraria fazer isso com 
você". Eu disse: "Isso me parece uma coisa muito boa. Nós 
faremos isso. Está bem". 

  08:59  Eu nunca o fiz. Era apenas uma daquelas coisas que íamos fazer, 
e então ela contraiu uma terrível doença chamada ALS e morreu 
muito rapidamente. Como eu estava lidando com isso, no 
primeiro Natal após sua morte, pensei, oh meu Deus, eu nunca 
cheguei a fazer isso. Como estava trabalhando nisso no ano 
seguinte à sua morte, pensei, é hora de escrever aquela história 
que eu lhe teria contado, o que você pode saber e talvez 
assumir sobre a história de Natal com base no contexto. Então, 
eu fiz, e foi uma ótima terapia. Então, dediquei o livro a ela 
quando o terminei no ano seguinte. É realmente meu presente 
para minha mãe, a história que espero que talvez ela tenha 
ouvido falar de onde ela está agora, mas foi assim que o Stone 
Manger foi escrito. É por isso que eu não lhe dei o nome de 
Arqueologia do Natal. 
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John Bytheway:  09:46  Sempre adorei a idéia de Jesus ser chamado de pedra angular 
principal, e que Seu nascimento começaria com algo sobre 
pedra. 

Dr. Jeffrey Chadwick:  09:57  Bem, isso também é o interessante, porque Joseph era um 
tekton. Essa é a palavra usada em Mateus e Marcos para 
descrevê-los em grego, um tekton, um construtor, e você 
constrói de pedra, mas Jesus também era isso, isso é o que José 
o teria elevado a ser. Jesus era um pedreiro de pedra. Se eu 
alguma vez escrever uma continuação do Stone Manger, vou 
chamá-lo de Pedreiro, como era a vida de Jesus antes de Ele se 
tornar o Rabino Jesus? Quando você olha através dos 
ensinamentos de Jesus, Ele emprega muito freqüentemente a 
arquitetura de pedra ou imagens de alvenaria de pedra em Seus 
ensinamentos. Ele nunca usa imagens de carpintaria de 
madeira, mas Ele usa muitas imagens que têm a ver com pedra 
e alvenaria de pedra, a principal pedra angular citando Salmos, 
et cetera. 

Hank Smith:  10:45  O homem sábio constrói sua casa. 

Dr. Jeffrey Chadwick:  10:47  Constrói sua casa sobre a rocha. Ele sabe como construir casas. 
Jesus provavelmente construiu casas. Há estudiosos 
maravilhosos que fizeram muitas pesquisas sobre isso que 
observam que a grande capital regional romana de Séforis 
estava sendo construída ao norte de Nazaré, e provavelmente 
José e Jesus trabalharam como construtores em Séforis, que 
ficava a uma curta caminhada de Nazaré. Se você alguma vez 
quisesse se perguntar, bem, o que José teria feito para viver se 
mudando de Nazaré para Belém, bem, a construção tinha que 
acontecer lá, mas dentro de uma hora e meia a caminhada de 
Belém foi o maior projeto de construção do mundo oriental. O 
templo de Herodes estava sendo construído, e eles precisavam 
de construtores. Portanto, havia trabalho para José. Ele tinha 
que se deslocar como eu. Levaria uma hora e meia para ele 
chegar ao trabalho, mas José podia construir e usar seus 
talentos tudo o que precisava em Jerusalém e trabalhar em sua 
própria casa um ou dois dias por semana, e eles teriam dinheiro 
porque um construtor ganhava dois denários por dia se eles 
fossem habilidosos, e José era. 

  11:54  Jesus, porque Ele tinha esse passado, e presumo que Ele 
trabalhou como construtor, Ele até nomeou Seu principal 
apóstolo, Ele chamou Simão, que era o nome do apóstolo 
Shimon, Ele o chamou de Cefas. Cefas é uma palavra aramaica, 
que se refere a uma pedra inacabada. Cefas. Você vê isso no 
Novo Testamento que ocasionalmente se escreve C-E-P-H-A-S, 
que a maioria das pessoas pronunciam como cefas, mas o S é 
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um artifício grego. Se você o tirar, na verdade é C-E-P-H-A, e não 
é C como na cidade. É C como na cidade. É Cephas, e Cephas 
então significa uma pedra de construção bruta, não tosquiada, 
que só foi terminada em bruto, uma pedra rolante bruta, 
digamos assim. Então, é por isso que quando o apelido de Pedro 
dado a ele por Jesus é transformado em grego, ele se torna 
Petros ou pedra. 

Hank Smith:  12:47  Pense em madeira petrificada. 

Dr. Jeffrey Chadwick:  12:49  Jesus nunca chamou seu principal apóstolo Pedro porque Jesus 
não conversou com ele em grego. Jesus chamou Simão Cefas, e 
isso, quando você vê o aramaico ali sangra em algumas 
passagens em João e em algumas passagens nos escritos de 
Paulo, onde na verdade eles estão lhe dando o aramaico que 
Jesus usou para se dirigir a Seu principal apóstolo. Cephas. Em 
João 1, onde isto aparece, diz: "Tu serás Cefas". Em seguida, diz, 
que interpretada é uma pedra, ou tu serás Pedro, que é 
interpretado como pedra. O que João estava realmente 
escrevendo é: você será Cefas, e interpretado em grego, isto é 
Petros, uma pedra. Assim, Jesus é, Ele tinha usado aquela 
imagem de construção de pedra com Seu principal apóstolo. 

  13:34  É interessante também que, ao falar disto, em Mateus 16, Jesus 
diz a Simão, certo, "Tu és Cefas". Tu és Pedro, certo? "E sobre 
esta pedra, este Petros, construirei minha igreja?" Agora, 
sempre nos esforçamos muito, e eu amo o Presidente Kimball 
que fez uma enorme declaração sobre isso nos meus dias de 
missão, dizendo que a igreja não é fundada sobre Pedro, mas a 
rocha é revelação. Lembra-se disso? É a rocha da revelação a 
que Jesus se refere. Sim, é verdade, mas, na verdade, ao mesmo 
tempo, é Pedro. É essa rocha, esse apóstolo, porque Pedro foi o 
apóstolo principal, o apóstolo sênior, o único representante 
autorizado do Senhor Jesus Cristo. A igreja realmente é 
construída sobre a rocha da revelação, mas é construída sobre a 
pessoa que é essa rocha da revelação. O próprio Cristo é a rocha 
acima de tudo, mas seu apóstolo sênior é aquela rocha em 
perpetuidade. 

  14:48  Era Pedro então. Agora é Russell M. Nelson quem é aquela 
pessoa que rocha sobre a qual a revelação a esta igreja é 
entregue. De qualquer forma, você olha para aquela escritura 
usando as imagens originais de Jesus. Ela aponta para a própria 
pergunta que nos é feita em uma recomendação do templo, 
você reconhece o presidente da igreja como a pessoa 
autorizada a receber a revelação e administrar a igreja? 
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Hank Smith:  15:21  Jeff, eu queria lhe perguntar algo fora do manual. Há uma seção 
chamada Eu me alegro em meu Redentor, e diz: "O Natal é 
conhecido como uma estação alegre por causa da alegria que 
Jesus Cristo traz ao mundo". Mesmo as pessoas que não 
adoram Jesus como o Filho de Deus podem muitas vezes sentir 
a felicidade do Natal. Ponderem a alegria que sentem porque o 
Pai Celestial enviou Seu Filho". Mais tarde, há outra seção que 
se chama Seu nome será chamada de maravilhosa. Gostaria que 
você comentasse seus pensamentos sobre essas duas seções. 

Dr. Jeffrey Chadwick:  15:56  Como eu estava dizendo quando contei a história antes, o Natal 
é apenas uma época em que devemos ser felizes. Em nosso 
clima, você precisa de algo para se alegrar ocasionalmente com 
estes dias curtos e frios de inverno, mas este é apenas o nosso 
clima local. Onde quer que você esteja no mundo, toda a 
estação do Natal e todo o tema do Natal é algo para regozijar-
se. Isto é simplesmente o seguimento do que o anjo disse aos 
pastores que vieram a Belém, àquela gruta e viram Jesus 
naquela manjedoura de pedra naquela mesma noite. Se você 
for a Lucas 2, você vê as palavras que os anjos disseram aos 
pastores. Isto é 2,11, Lucas 2,11: "Porque vos nasceu hoje na 
cidade de Davi, um Salvador que é Cristo Senhor, um Salvador 
Yeshua, que é Cristo, o Messias, que é o Senhor, e isto vos será 
um sinal". Vocês encontrarão a criança envolta em faixas, 
deitada naquele bebedouro de água de pedra", certo, mas 
antes de dizerem tudo isso, eles descreveram isso como sendo 
uma boa notícia de grande alegria. 

  17:08  Versículo 10: "Os anjos lhes disseram: "Não temais". Trago-vos 
boas notícias de grande alegria, que será para todo o povo", e 
não naquela época, apenas para o povo de Israel, mas 
eventualmente, para todo o povo. Agora, em nossos dias, todos 
os povos têm o direito de reivindicar sua herança israelita 
através do pacto, mas a questão é que a alegria do nascimento 
de Cristo é para todos. Talvez mesmo que eles não saibam o 
que somos, o que sabemos, talvez mesmo que eles não sejam 
cristãos, esta deveria ser a ocasião mais alegre porque é alegria 
para todas as pessoas. Então, quando você volta e faz alusão a, 
penso eu, Isaías 9 ali com a palavra maravilhosa, lemos aquela 
maravilhosa escritura em Isaías 9:6: "Para nós, nasce uma 
criança". A nós, um Filho é dado, e o governo deve estar sobre 
seus ombros". Ele será o rei, e Seu nome será chamado 
maravilhoso, conselheiro, o Deus poderoso, o Pai eterno, o 
príncipe da paz". Do aumento de Seu governo e da paz, não 
haverá fim sobre o trono de Davi e sobre seu reino para ordená-
lo, para estabelecê-lo com julgamento". 
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  18:18  Tudo isto é uma alegria. Também é tudo muito político. 
Voltando àquela questão anterior de Jesus e Sua realeza e do 
que o Messias seria, sim. O Messias é o Rei de Israel, mas muito 
freqüentemente em nossas salas de aula, e eu me rio um pouco 
sobre isso porque muitas vezes me sento e penso: "Caramba, 
quem me dera estar dando esta aula, para que eu pudesse 
acertar". Depois, penso para mim mesmo: "Você apenas 
arruinaria a aula, Jeff. Apenas mantenha sua boca fechada. 
Deixe o professor ensinar". Essa é a minha regra quando você 
está sentado na aula da escola dominical de outra pessoa, é 
sentar-se em suas mãos. Eu não faço comentários nas aulas das 
pessoas porque não é o meu programa. Eu deixo o professor 
ensinar. Agora, estou no seu programa e você me pediu para 
falar, mas... 

Hank Smith:  19:02  Queremos que você fale. 

Dr. Jeffrey Chadwick:  19:02  ... se eu estiver sentado em uma aula de escola dominical, não 
estou rasgando a lição de outra pessoa. Isso não é o que 
fazemos. Deixe o Espírito falar através do professor que está 
sendo chamado. 

Hank Smith:  19:11  Isso é lindo. 

Dr. Jeffrey Chadwick:  19:12  Ocasionalmente, ouço algo assim quando falamos de Jesus e de 
Sua relação com o povo judeu no Novo Testamento. O 
professor dirá algo como, e estou exagerando agora, mas eles 
dirão algo como, "Oh, aqueles judeus bobos daquela época 
porque estavam procurando um Messias político, e eles não 
perceberam que não era isso que eles deveriam estar 
procurando. Eles deveriam estar procurando por um Messias 
espiritual, não um Messias político". 

  19:41  Bem, não. Um messias político é exatamente o que as Escrituras 
predizem. Elas predizem que Ele será um Rei de Israel. Prevêem 
que Ele terá o governo sobre seus ombros. Eles predizem que 
Ele reinará sobre o trono de Davi. Ele mudará a ordem política. 
Seja na Sua vinda em mortalidade ou na Sua Segunda Vinda, a 
expectativa é a mesma. Os santos dos últimos dias esperam um 
Messias político. Agora, temos a história de Sua primeira vinda, 
e enquanto vemos que Ele foi considerado rei até mesmo pelo 
povo judeu no Domingo de Ramos, no último domingo da vida 
de Jesus, Ele cavalgou para Jerusalém no maior desfile que 
Jerusalém já tinha visto naquela época. O que o povo estava 
dizendo? 

Hank Smith:  20:24  Hosanna. 
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Dr. Jeffrey Chadwick:  20:25  Hosana para o Rei de Israel. Hosana para o Filho de Davi. O povo 
reconheceu que Ele era o candidato a ser esse rei, e não foi 
assim porque os romanos o mataram mais tarde naquela 
semana com a colaboração dos saduceus, os sacerdotes chefes. 
A grande história não contada do Novo Testamento é óbvia em 
todas as páginas. Isso é que Jesus era muito popular entre o 
povo judeu. Ele não foi rejeitado por eles, não em sua vida. Ele 
era tão popular que as multidões o lotaram em todos os 
lugares. Não se podia chegar perto o suficiente para tocar a 
bainha de Sua vestimenta na maioria das vezes. O único lugar 
de onde O vemos expulso em uma ocasião foi sua própria 
cidade natal de Nazaré por causa de seus ciúmes, mas em todos 
os outros lugares que Ele foi, Ele não foi expulso. Ele foi bem-
vindo, e Jerusalém o recebeu. Era um grupo muito pequeno, 
poderosos saduceus políticos que se opunham a Ele, mas a 
maioria dos fariseus estavam intrigados com Ele como 
Nicodemos. 

  21:26  O povo não O rejeitou. Às vezes, mesmo nos vídeos, retratamos 
o povo judeu como rejeitando-O e cuspindo em ... Isto não 
aconteceu. Ele era muito popular. Então, por que o povo judeu 
não acabou reconhecendo Jesus como o Messias? Bem, porque 
sua compreensão do que seria o Messias é que o Messias lhes 
traria liberdade e redenção e lhes lançaria fora o jugo de seu 
fardo, que eles entendiam como sendo um governo estrangeiro 
que impunha a sua liberdade. Todos esperavam no Novo 
Testamento que Jesus o fizesse. Ninguém esperava que Ele 
morresse. Até mesmo Pedro, quando Jesus indicou que Ele 
morreria, disse, Senhor, "Isto está longe de mim". Ninguém 
esperava. Mesmo que acreditassem que Jesus era o Messias, e 
mesmo que acreditassem que Ele era o Filho de Deus do mesmo 
modo que os apóstolos e muitos de seus seguidores, que Ele 
havia sido enviado para morrer. Essa era a última coisa que eles 
esperavam. Eles esperavam que um programa durasse mais um 
ou dois anos, que Ele se tornasse o Rei de Israel. Quando, ao 
invés disso, Ele morreu, este foi um grande golpe... 

Hank Smith:  22:39  Absolutamente devastador. 

Dr. Jeffrey Chadwick:  22:40  ... aos membros da igreja, mas a todos os que tinham olhado 
para Jesus como o melhor candidato ao Messias de todos os 
tempos. Essa expectativa de que Ele venha e domine o governo 
estrangeiro e estabeleça o reino redimido de Israel, Jesus não 
acabou providenciando isso durante sua vida mortal. O povo 
judeu, que no Novo Testamento estava bastante entusiasmado 
com Ele, deve ter simplesmente argumentado que Ele teria sido 
um grande Messias, mas acho que procuramos outro porque 
Ele não cumpriu a expectativa que as Escrituras fazem Dele se 
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tornar o chefe e rei do governo e mudar a ordem e trazer uma 
era de redenção. 

  23:20  Agora, sabemos que isso ainda está por vir em uma Segunda 
Vinda do Messias. Portanto, sim, também esperamos um 
Messias político que mudará a ordem e abrirá a era da 
redenção, mas a diferenciação entre uma Primeira Vinda e uma 
Segunda Vinda é apenas algo que, mesmo no Novo Testamento, 
os apóstolos gradualmente passaram a entender. Eles não o 
entenderam durante a vida de Jesus. Eles não esperavam que 
Ele viesse a morrer. Temos a vantagem com 20/20 
retrospectivas de olhar para trás no Novo Testamento e dizer: 
"Oh, eles não deveriam ter pensado que Ele estava vindo como 
um Messias político em Sua Primeira Vinda". Bem, ninguém, 
mesmo Peter, entendeu que sua Primeira Vinda não foi uma 
mudança política. Isso só veio gradualmente. 

  24:04  Então, nosso dito às vezes daqueles judeus: "Oh, eles são tão 
bobos de não terem entendido o que estava acontecendo", se 
tivéssemos estado lá, também não teríamos entendido porque 
Pedro não entendeu até depois que aconteceu, e nenhum dos 
melhores deles entendeu. Portanto, gosto de dizer às pessoas 
que ensino, não sejamos tão convencidos e pensemos que 
somos muito mais perspicazes do que as pessoas das gerações 
passadas. O que é maravilhoso nos quatro evangelhos é que 
Jesus era muito popular entre aqueles judeus, e a razão pela 
qual eles não O aceitaram como Messias ao longo da história 
judaica é porque Ele não fez o que a expectativa que estava 
claramente presente nas Escrituras. Estava claramente. Temos a 
vantagem de saber algo mais do que o melhor dos santos do 
Antigo Dia no Novo Testamento não sabia quando Ele andava 
entre eles. 

John Bytheway:  25:05  Então, se um professor dissesse algo assim, eles estariam 
corretos ao pensar que estavam esperando um Messias político, 
mas não era isso que Jesus ia fazer em Sua Primeira Vinda. 
Aquelas profecias de Isaías, Rei do Rei e Senhor dos Senhores, e 
o governo sobre Seu ombro era um ... É um tipo de expectativa 
milenar. Está por vir, mas não foi a Primeira Vinda. 

Dr. Jeffrey Chadwick:  25:28  Sim, certo. Bem, o que você vê em todas as passagens 
messiânicas de Isaías é este triunfante Messias Rei Real. Não há 
essencialmente nenhuma profecia sobre a vinda do Messias que 
aponte para Sua morte que tenha sido reconhecida por 
qualquer pessoa naquela época, mesmo os apóstolos. Agora, 
sempre apontamos robustamente para Isaías 53 como uma 
profecia sobre o sofrimento e a morte do Messias, mas em todo 
Isaías, essa é a única coisa que não é como a outra. Essa é a 
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única passagem do Messias que sofre quando tudo o resto é 
Messias triunfante. 

  26:08  Bem, como acontece, Isaías 53 não foi compreendido pelos 
judeus daquela época como apontando para o Messias. Os 
judeus de hoje não olham para Isaías 53 como uma Escritura 
Messiânica. É chamada uma escritura de servo sofredor, mas os 
judeus não consideram Isaías 53 como messiânico na forma 
como os cristãos o reconheceram. Agora, a história disto e 
como o cristianismo em geral vem a reconhecê-lo está no 
capítulo 8 de Atos, quando Filipe encontra o funcionário do 
governo etíope que veio a Jerusalém para adorar. Aquele 
indivíduo da Etiópia, que a propósito. Eu apontei que era 
africano e veio como judeu africano a Jerusalém para adorar e 
depois estava de volta à África, de volta à Etiópia, ele se 
encontra com Filipe. O etíope fica perplexo ao ler Isaías, e 
pergunta a Philip: "Você pode me ajudar com esta passagem? 

  27:08  Diz em Atos 8 que a passagem que ele estava lendo era Isaías 
53. A pergunta do etíope, ele é judeu, ele diz a Filipe, "De quem 
fala o profeta? De si mesmo ou de algum outro homem..." mas 
esta leitura de Isaías muito informada, oficial do governo judeu 
africano não entende que Isaías 53 é sobre o Messias. 
Simplesmente não era uma tradição judaica que Isaías 53, sobre 
um servo que sofreria e morreria, era sobre o Messias. Foi 
somente no rescaldo da morte de Jesus que a igreja primitiva 
veio a entender que é preciso olhar para Isaías 53 e ver Jesus 
nessa Escritura, assim como em todas as Escrituras triunfantes, 
que é o que Filipe apontou para o etíope. É por isso que os 
judeus de hoje não vêem Isaías 53 como messiânico, enquanto 
nós, como cristãos, vemos. 

Hank Smith:  28:04  Isso só em retrospectiva. 

Dr. Jeffrey Chadwick:  28:05  Porque todos os santos do Novo Testamento estavam fazendo 
isso em retrospectiva. 

John Bytheway:  28:08  Parece que quando você lê os evangelhos, eles dizem: "Oh sim, 
Ele disse algo sobre isso, que Ele seria morto e ressuscitaria". É 
como se eles estivessem escrevendo os evangelhos depois disto 
dizendo: "Ei, espere um minuto. Ele falou sobre isto", mas eu 
pensei muitas vezes... 

Dr. Jeffrey Chadwick:  28:21  Certo. 

John Bytheway:  28:22  ... quando lemos sobre a entrada triunfal, eu me perguntei o 
que estava acontecendo na mente do Salvador é do tipo: "Sim, 
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obrigado por este apoio condicional, mas eu não vou ser o que 
você espera desta vez". 

Dr. Jeffrey Chadwick:  28:34  Acho que Ele não teria sido, de forma alguma, remonstrativo 
para as multidões. É difícil se colocar na mente de qualquer 
outra pessoa, e particularmente se colocar na mente de Deus, 
mas a maneira que eu poderia caracterizar isso é que Ele pode 
ter pensado: "Oh, que decepção eles estão prestes a esperar". 

John Bytheway:  28:49  Sim, exatamente. Isso é o que eu estava pensando... 

Dr. Jeffrey Chadwick:  28:51  Isso não teria sido: "Oh, bem, serve-lhes bem por não 
entenderem", mas, "sinto muito neste momento que você não 
vai ter o que esperava, mas ele virá". 

John Bytheway:  29:02  Isso é exatamente o que eu pensei. Eles estão pensando, aí vem 
ele. Ele vai expulsar os romanos. Bem, ainda não. 

Dr. Jeffrey Chadwick:  29:07  Haverá outra Roma para mudar. Haverá outra Babilônia a ser 
superada. 

Hank Smith:  29:12  Não é assim que é também na vida? Temos certas expectativas 
em relação ao Senhor, e quando Ele não as cumpre, ficamos 
frustrados quando Ele pode nos dizer... 

Dr. Jeffrey Chadwick:  29:22  Se você é tão velho quanto eu e serviu sua missão 25 anos antes 
do ano 2000, você estava condicionado a olhar para o ano 2000 
como talvez quando você deveria começar a pensar sobre a 
glória milenar que chega. Estamos tão longe do ano 2000 agora 
na outra direção quanto eu estava em minha missão antes do 
ano 2000, e não, o milênio ainda não começou. Jesus ainda não 
voltou. Todas aquelas noções dos seis períodos de 1.000 anos 
sendo seis dias e depois o sétimo milênio sendo o sábado, que 
seria o milênio, o que significa que Jesus deve estar chegando 
por volta do ano 2000, bem, todos nós já experimentamos que 
isso não era o que talvez não tivéssemos sido ensinados de 
forma um tanto incorreta a esperar. Agora, nós apenas 
esperamos pacientemente que Ele faça Seu trabalho. 

John Bytheway:  30:19  Bem, eu acho que o que você disse se encaixa com José e Maria, 
não é mesmo? A expectativa deles. Eles pensaram que 
voltariam para Belém, e José é avisado em um sonho, tem que 
voltar para Nazaré. 

Dr. Jeffrey Chadwick:  30:30  Sim. Para mim, que história toda essa, voltando a José e Maria e 
o modo, pelo menos, de entender a história sendo muito 
diferente na tradição, não vítimas das circunstâncias, mas 

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

Natal Parte 2 followHIM Podcast Página 12



pessoas ansiosamente engajadas chegando a entender através 
da revelação o que precisavam fazer e sendo corajosas o 
suficiente para ir fazê-lo como um casal, que exemplo para cada 
casal casado, cada jovem casal. Basta ir e fazer e servir e fazer o 
que é preciso fazer, mas é isso que a vida nos faz. Faremos o 
melhor que pudermos, e então alguma coisa nos deixará de 
lado através do cruzamento e mudará a direção de tudo. Então, 
o que você tem que fazer? Começar de novo, e continuar. Essa, 
novamente, é a história de José, Maria e Jesus. Comece de novo 
e siga em frente. 

John Bytheway:  31:17  Sim. 

Hank Smith:  31:18  Cara, o manual é realmente poético, desta vez. Eles fizeram um 
ótimo trabalho com isto. Eu quero ler algo do manual, o 
segundo parágrafo. "A esperança deles começou a se 
concretizar quando Jesus Cristo nasceu em Belém. O poderoso 
libertador de Israel nasceu em um estábulo", não realmente em 
um estábulo, "e deitado em uma manjedoura". 

Dr. Jeffrey Chadwick:  31:37  Está tudo bem. Está tudo bem. 

Hank Smith:  31:41  "Mas Ele não era apenas o libertador dos antigos israelitas. Ele 
veio para libertá-lo, para suportar sua dor, para carregar suas 
mágoas, para ser ferido por suas iniqüidades, para que com 
Suas listras você possa ser curado. É por isso que o Natal está 
tão cheio de alegre expectativa ainda hoje. O Messias veio há 
mais de 2.000 anos, e Ele continua a entrar em nossas vidas 
sempre que O buscamos". O que você acrescentaria a isso, Jeff, 
para que nossos ouvintes venham? 

Dr. Jeffrey Chadwick:  32:09  A única coisa sobre tudo isso é que tudo se resume a isso 
porque teríamos esta mesma discussão na mesma alegria da 
Páscoa. Teríamos esta mesma alegria na mesma discussão. Se 
fôssemos judeus, tê-la-íamos no outono, na Festa de 
Tabernáculos. Fazemo-lo de qualquer forma porque temos uma 
conferência geral na primavera e no outono, portanto temos a 
mesma alegria em todas estas grandes ocasiões, mas 
particularmente o Natal é importante por causa de seu aspecto 
de advento, o início de nossa esperança, o nascimento desta 
grande coisa, o nascimento do Rei de Israel. Sim, essa alegria é 
antes de tudo para Israel, porque Jesus seria o Rei, o Messias de 
Israel, mas porque todos se tornariam Israel, mas porque 
reuniríamos Israel de todas as nações. Essa alegria é para todas 
as nações, e nossa mensagem combinada como santos dos 
últimos dias está se refinando para uma melhor compreensão 
disso. 
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  33:06  Uma das coisas em que a difusão da alegria natalina é uma 
parte instrumental está em nossa mensagem a todo o povo 
enquanto reunimos Israel, todo o povo. A mensagem de Natal é 
apenas a bela maneira anual de dizer o que é nossa vida inteira, 
que é que somos os servos de nosso Rei, Jesus Cristo, o mestre, 
e trazemos essa aliança a vocês com a mensagem de Sua 
Primeira Vinda e a expectativa de sua próxima vinda. 

  33:44  Testifico que estas coisas são verdadeiras, que Cristo nasceu na 
mais humilde das circunstâncias para Maria e seu marido, um 
jovem casal que foi corajoso em sua fé, e que ele cresceu para 
cumprir seu destino de nos salvar em Sua Primeira Vinda, e que 
Ele reina sobre nós agora e reinará pessoalmente sobre a terra 
em um dia que virá. É o que sempre me lembro com o Natal, 
porque foi o que disseram os anjos. "A ti nasce neste dia um 
Salvador, Cristo, o Rei, o Senhor, e isto será uma alegria para 
todas as pessoas". É meu testemunho que isto é verdade e que 
Ele está à frente desta igreja hoje, e que através daquela pedra 
que é Seu atual principal apóstolo, Ele nos revela nossa alegria e 
nossa tarefa de espalhar isto com todos. 

  34:51  Que tenhamos um Feliz Natal. Que possamos espalhar esta 
alegria para nossa família, para todos à nossa volta e irradiá-la 
para que todos possam vê-la. Seria a minha oração por todos. 

Hank Smith:  35:06  Bem, Feliz Natal para você. 

Dr. Jeffrey Chadwick:  35:08  Feliz Natal a todos. 

Hank Smith:  35:10  Queremos agradecer ao Dr. Jeff Chadwick por ter estado 
conosco hoje e por ter dado sua experiência. Foi muito divertido 
ver a verdadeira história do Natal e vê-la desta nova maneira foi 
muito divertido para mim. John, eu sei que tem sido ótimo para 
você também. 

John Bytheway:  35:27  Tenho uma página de notas, e é linda. Conseguir alguns desses 
fatos interessantes apenas a torna mais bonita e alegre, e como 
você disse, Jeff, mais admiração por José e Maria. 

Dr. Jeffrey Chadwick:  35:38  A propósito, eu também diria que ainda amo todas as tradições 
natalinas e qualquer coisa que eu tenha dito que possa entrar 
em conflito com o que é uma alegria para você, não deixe que 
isso o incomode em nada. 

Hank Smith:  35:51  Mantenha seus estábulos, certo? 
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Dr. Jeffrey Chadwick:  35:52  Eu não sou especialista em Natal. Sou apenas um cara tentando 
entendê-lo melhor. Se alguém lá fora o entende de forma 
diferente de mim, o Senhor o abençoe. Estou completamente 
satisfeito com isso. Só Deus nos abençoe a todos. 

Hank Smith:  36:06  Queremos agradecer novamente ao Dr. Jeff Chadwick por estar 
conosco hoje. Queremos agradecer aos nossos produtores 
executivos, Steve e Shannon Sorensen e nossos patrocinadores, 
David e Verla Sorensen. Esperamos que vocês se juntem a nós 
na próxima semana. Estamos começando um novo ano do Novo 
Testamento. Esperamos que todos vocês se juntem a nós 
durante todo esse ano. Venham juntar-se à nossa equipe de 
seguidoresHIM. Temos uma equipe de produção incrível que 
queremos que vocês conheçam. David Perry, Lisa Spice, Jamie 
Nielson, Will Stoughton, Krystal Roberts, e Ariel Cuadra. 
Obrigado à nossa incrível equipe de produção. 
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Hank Smith:  00:04  Olá, meus amigos. Bem-vindos aos Favoritos do FollowHIM. 
Estes são nossos últimos Favoritos FollowHIM do ano do Antigo 
Testamento. E é a hora que dizemos Feliz Natal para vocês 
porque é a nossa lição de Natal. Eu estou aqui com meu co-
apresentador festivo, John Bytheway. E John, Feliz Natal para 
você. Espero que você esteja tendo uma maravilhosa época 
festiva. John, para nossos FollowHIM Favoritos este ano, por 
que não damos uma pequena mensagem de Natal? Não consigo 
me lembrar se já fizemos esta antes, mas sei que você faz uma 
bela lição nos três níveis do Natal. Por que você não nos 
acompanha através deles? 

John Bytheway:  00:40  Havia um editorial da Church News escrito por um homem 
chamado William B. Smart. E eu sempre pensei, que grande 
nome porque soa como uma frase, "William, seja esperto". Mas 
algo que todos nós já conhecemos, mas que talvez não tenha 
sido articulado antes, é que o Natal tem cerca de três níveis e o 
nível um é o nível de Papai Noel, renas e meias junto à árvore e 
às árvores de Natal e todas aquelas coisas maravilhosas que o 
tornam tão divertido e festivo. 

Hank Smith:  01:06  E isso é uma parte importante do Natal. 

John Bytheway:  01:08  E é uma parte importante e eu amo e vejo os programas de 
Natal como todos os outros. Mas no nível dois ele disse, ele o 
chamou de nível Noite Silenciosa sobre o menino Jesus e os 
sábios que vêm e os pastores que ouvem o anúncio, cantando 
Noite Silenciosa, que todos nós também amamos. É uma época 
linda e eu adoro cantar aqueles hinos sobre aquela noite em 
que Cristo nasceu. 

Hank Smith:  01:28  Portanto, nível um. 

John Bytheway:  01:29  Sim, o primeiro nível é Papai Noel. 

Hank Smith:  01:31  Nível dois. 

John Bytheway:  01:32  Is nível dois é nível Noite Silenciosa. 
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Hank Smith:  01:33  Noite Silenciosa. Eu já ouvi alguém dizer antes, John, aproximar-
se do Senhor do universo pode ser intimidante para algumas 
pessoas. Ajoelhar-se e rezar ao Senhor do Universo pode ser um 
pouco assustador. E assim todos os anos ele nos dá uma chance 
de nos aproximarmos dele como um bebezinho. Pode ser um 
pouco mais fácil em sua mente. Como o Sr. Krueger. Lembra-se 
do Natal do Sr. Krueger? Aproximar-se daquele bebezinho e 
expressar amor por aquele bebezinho pode ser algo que você 
pode fazer durante o Natal, que talvez você não possa fazer em 
outros momentos. 

John Bytheway:  02:04  Aqueles pequenos presépios que temos por toda parte nos 
lembram de um evento que havia sido profetizado para sempre 
e finalmente chegou e os pastores ouviram falar dele, não 
através de outras pessoas mas de um anjo e foram 
imediatamente procurá-lo. Mas William B. Smart disse algo 
meio profundo, ele disse: "Mas se você mantiver Cristo na 
manjedoura, você ficará insatisfeito". E não estamos aqui 
falando sobre isso a menos que houvesse o nível três do Natal. 
E esse é o nível do Senhor, ele o chamou. Poderíamos até 
chamá-lo de Páscoa. O Cristo ressuscitado que realizou seu 
trabalho, sofreu por nossos pecados, nossos problemas, nossas 
enfermidades, tudo por causa dele, todos nós viveremos 
novamente. E não teríamos o nível um ou dois se não fosse por 
esse nível três. 

  02:47  É meio divertido. E eu poderia pedir aos nossos ouvintes, 
enquanto vocês estão cantando canções de Natal, prestem 
atenção aos níveis dois e três nos hinos que vocês estão 
cantando porque haverá coisas sobre o Cristo recém-nascido e 
também haverá coisas que o chamarão de Senhor e Salvador. E 
essas coisas vieram mais tarde em sua vida. Então você verá as 
duas coisas. É meio divertido para mim, eu acho, ficar de olho 
nele enquanto canto as canções de Natal na igreja. 

Hank Smith:  03:09  Certo. Eu gosto desse nível três, John, porque é isso que torna 
Cristo diferente de qualquer outra pessoa. Muitas pessoas já 
nasceram, mas ninguém ressuscitou. Ninguém tinha morrido e 
voltado à vida. Portanto, você está certo lá. Não vamos manter 
Cristo na manjedoura. Vamos ao grande evento que faz do 
cristianismo o que ele é. E isso é a Páscoa, a ressurreição do 
Senhor. 

John Bytheway:  03:30  E é por isso que, depois da Páscoa, ficamos tão felizes por ele 
ter nascido. Tão contentes por ele ter vindo. Mas por isso é 
justo celebrar o nível dois. Veja, Cristo, o Senhor, nasceu. Mas 
então o nível três, Cristo o Senhor ressuscitou hoje e é divertido 
ver todos eles juntos. Eu gosto dos três níveis. 
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Hank Smith:  03:48  Sim. Bem, do FollowHIM para todos vocês. Esperamos que 
tenham um Natal de primeiro nível alegre. Esperamos que 
vocês tenham um Natal reverente de nível dois e esperamos 
que tenham um Natal poderoso de nível três. Que tal isso? 

John Bytheway:  04:02  Bem dito. 

Hank Smith:  04:03  Então Feliz Natal de todos nós para você. Esperamos que vocês 
se juntem a nós no próximo ano em nosso podcast completo. É 
chamado FollowHIM. Venha ler o Novo Testamento inteiro 
conosco. Esperamos que você se junte a nós enquanto 
caminhamos juntos por estes livros incríveis do Novo 
Testamento. E depois junte-se a nós porque estaremos de volta 
no próximo ano, todas as semanas com outro FollowHIM 
Favoritos. 
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