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PERGUNTAS E RESPOSTAS #2 

 
Por Que Respondemos Perguntas,  

e Que Tipo de Perguntas Deveríamos Responder? 
20 de Maio de 2007 

Pastor, Brian Kocourek 
 

1- Oremos. Amoroso Pai; temos entrado em Tua Presença esta manhã para buscar mais luz sobre as muitas verdades 
que nos tem sido apresentadas por Teu Profeta William Branham. Embora reconhecemos que não somos os 
vindicados, apesar disso estamos convencidos que Teu Espírito Santo habita dentro de nós e que Tu nos tem dado 
Tua Mente assim como deste a Teu Filho Jesus. Porque Tu disseste, “Deixe que a mente que estava em Cristo esteja 
em vocês”. E aquela Mente em nós nos diz que todas as coisas que dizemos e fazemos, devem proceder de Tua 
Palavra. Por tanto, Pai, viemos com respeito a Tua Palavra, e pedimos que nos possa estabelecer mais e mais em Tua 
Verdade, porque Tua Palavra é a Verdade. E Tu és o Autor e Consumador de nossa fé que está baseada em Tua 
Palavra. Conforta-nos através de Tua Verdade, porque Tua Palavra é a Verdade. Ensina-nos Teus caminhos Senhor, e 
encontraremos o descanso para nossas almas. Sê conosco a medida que nos aproximamos a Tua Palavra para achar 
respostas, que tanta gente ao redor do mundo tem em seus corações, e possamos encontrar consolo em Tua Palavra. 
Tudo isto o pedimos no Amoroso nome que Tu deste a Teu Filho Jesus, e no qual nos tens dado a nós, Amem. 

 

2- Agora,  esta manhã vamos começar a analisar as perguntas que tem chegado a mim destes que estão aqui a nível 
local e também de outros crentes de todo mundo. Agora, eu não digo como se eu fosse algum tipo de autoridade, mas 
William Branham é a autoridade nesta hora, e ele voltou tudo a Bíblia porque ele nos disse que era nosso absoluto. E a 
Bíblia que ele leu é a mesma Bíblia que você tem em seu colo com vocês esta manhã. Assim não há resposta que vem 
a nós através de alguma super emoção, ou de alguma maneira sobrenatural. Nossas respostas devem vir da palavra 
de Deus. E Deus é a Palavra, e por tanto, onde há perguntas sobre Ele e Sua Palavra, as respostas podem ser 
encontradas em Sua Palavra que foi escrita antes da fundação do mundo. 

 

3- Agora, só pense nisto. Qualquer pergunta que você tem esta manha acerca de Deus e Sua Palavra, Deus, Ele 
mesmo já sabia que você teria aquela pergunta, inclusive enquanto você estava nEle ainda antes da fundação do 
mundo. 

 

4- Agora, tenho ouvido que as pessoas dizem: “nenhuma pergunta é uma pergunta tonta, porque a pessoa que as 
fazem realmente quer respostas.” Mas isto não é Bíblico. Vou vos dizer isto, que onde tem uma pergunta tem que  
haver uma resposta. 

 

5-  PORTAS NA PORTA, 06.02.1965, Par. 124-125 - Oh, para que um homem bate na porta do outro? Ele está 
tentando entrar. Ele tenta entrar. Ele talvez tem algo que deseja lhe dizer ou conversar com você. Ele tem um recado 



 2

para você. E esta é a razão pela qual as pessoas batem na porta das outras. Elas têm alguma razão para fazê-lo. 
Aquilo não pode acontecer sem um motivo. Você não iria a casa de alguém a não ser que houvesse uma razão para ir; 
se não houvesse nada, para visitar, levar-lhe um recado, ou algo. Há alguma razão para um homem ir e bater na porta 
do outro. 
125 Onde há uma pergunta, tem que haver uma resposta. Não poderia haver uma pergunta sem uma resposta. 
Então é isto que procuramos na Bíblia, estas perguntas do dia, a Bíblia tem a resposta. E Cristo é aquela 
resposta. 
 

6- E essa é exatamente a maneira em que estou em condições de me encontrar com uma grande multidão de 
pregadores onde nós temos centenas de pregadores em uma reunião, e vocês sabem que alguns só estão mentido 
por dentro para tratar de enganar a alguns com suas perguntas que você não pode responder. E, de fato, com pleno 
conhecimento de que Jesus cristo é a resposta a qualquer pergunta referente à Deidade, assim é como sou capaz de 
estar de pé diante dos críticos e responder a suas perguntas tão rápido como as fazem. 
 

7- Isto aconteceu em Kampala, Ungada no ano passado. Foi pedido aos ministros que tivessem perguntas antes da 
hora da comida para que eu e os ministros que me acompanhavam nas reuniões de Ministros teríamos tempo para lê 
as perguntas e encontrar as Escrituras para respondê-las. Então nos deram cerca de uma dezena de perguntas, mas 
quando voltamos do almoço um dos irmãos nos disse que muitos haviam estado esperando que terminássemos o 
almoço e logo se juntaram para elaborar perguntas que pensavam que não teríamos respostas de nenhuma maneira, e 
logo se você não recebe essas perguntas eles dirão que deixamos de lado suas perguntas, ou que não podemos 
responder a suas perguntas, e assim aparecer ante seus compatriotas alegando que ganharam a batalha. 
 

8- Mas Deus não pode ser enganado, e quando terminamos as 12 perguntas que nos foram entregues antes do 
almoço para estudá-las, pedi o montão que havia sido ocultado de nós para que não tivéssemos tempo de estudá-las. 
Quando o ministro trouxe aquele montão de perguntas, o Senhor foi mui bondoso conosco, e logo dentro de 5 minutos 
mais ou menos, fui capaz de ler suas perguntas e responder biblicamente e parecia que Deus falava através de minha 
boca tão rápido como uma metralhadora, e depois de uns poucos minutos os ministros só se sentaram maravilhados e 
ficaram quietos e não fizeram mais perguntas. 
 

E como se lê em Lucas 20:19, E os principais dos sacerdotes e os escribas procuravam lançar mão dele 
naquela mesma hora; mas temeram o povo; porque entenderam que contra eles dissera esta 
parábola. 20 E, observando-o, mandaram espias, que se fingissem justos, para o apanharem 
nalguma palavra, e o entregarem à jurisdição e poder do presidente. 21 E perguntaram-lhe, dizendo: 
Mestre, nós sabemos que falas e ensinas bem e retamente, e que não consideras a aparência da 
pessoa, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. 22 É-nos lícito dar tributo a César ou não?  
23 E, entendendo ele a sua astúcia, disse-lhes: Por que me tentais? 24 Mostrai-me uma moeda. De 
quem tem a imagem e a inscrição? E, respondendo eles, disseram: De César. 25 Disse-lhes então: 
Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. 26 E não puderam apanhá-lo em 
palavra alguma diante do povo; e, maravilhados da sua resposta, calaram-se.  
 

9 - E assim enquanto lemos vemos que os Fariseus também lhe fizeram perguntas tratando de enganar a Jesus para 
que dissesse algo que eles pudessem usar contra ele. Mas suas respostas foram tão perfeitas que lemos no versículo 
40 E não ousavam perguntar-lhe mais coisa alguma. 
 

Outra vez vemos que esta mesma coisa ocorre também nas seguintes Escrituras. 
 

Marcos 12:13 E enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos, para que o apanhassem nalguma palavra. 
Notem quais eram seus objetivos para começar. para que o apanhassem nalguma palavra. 
 

E novamente em Lucas 11:54 Armando-lhe ciladas, e procurando apanhar da sua boca alguma coisa para o 
acusarem.  
 

10 - E, às vezes, quando te fazem perguntas e você sabe que sua motivação não é correta, então não lhes dê 
respostas. Você não tem que responder. Até mesmo Jesus não respondeu a cada pergunta que lhe faziam. Lucas 23:9 
E interrogava-o com muitas palavras, mas ele nada lhe respondia.  
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Assim podemos nos dar conta que às vezes eles usaram as perguntas para fins distintos ao de aprender. De fato 
muitas vezes lês se sentam e escutam, não para aprender, mas para encontrar um ponto do qual possam falar 
conforme seus próprios pensamentos. 
 

Livro das Eras, Capitulo 9 – A Era de Laodiceia, Par. 123-125: São João 9:40-41; E aqueles dos fariseus, que 
estavam com ele, ouvindo isto, disseram-lhe: Também nós somos cegos? 41 Disse-lhes Jesus: Se fôsseis cegos, não 
teríeis pecado; mas como agora dizeis: Vemos; por isso o vosso pecado permanece. (111) A atitude desta era é 
exatamente a mesma de então. O povo tem tudo. Sabe  tudo. Eles não podem ser ensinados. Se surge um ponto 
de verdade da Palavra e um homem tenta explanar seu ponto de vista a alguém que tem um ponto de vista 
oposto, o ouvinte não escuta para aprender, mas escuta para contradizer o que o outro diz. Agora, eu quero 
fazer uma pergunta oportuna. Pode a Escritura combater a Escritura? A Bíblia contradiz a Bíblia? Pode haver duas 
doutrinas de verdade na Palavra que digam o oposto ou que se oponham uma a outra? Não. Não pode ser assim. Não 
obstante, quantos do povo de Deus têm os olhos abertos para esta verdade? Nem ao menos um por cento, até 
onde sabemos, tem aprendido que toda Escritura é dada por Deus e toda ela é útil para ensino, (Doutrina-trad.) 
para repreensão, para correção, etc. Se toda Escritura é dada desta maneira, então todo o verso se encaixará se for 
concedida oportunidade. Porém quantos crêem na predestinação para eleição e reprovação para destruição? Aqueles 
que não crêem assim, escutarão? Não, eles não ouvirão. No entanto, ambas estão na Palavra, e nada os demoverá. 
Porém para aprender acerca destas coisas e reconciliar a verdade destas doutrinas com outras verdades que 
parece que estão opostas, eles não tomarão tempo. Mas tapam seus ouvidos e rangem seus dentes, e se perdem. 
Ao fim dessa era virá um profeta, porém eles estarão cegos a tudo que ele estiver fazendo ou dizendo. Eles estão 
seguros que estão certos, e na sua cegueira perderão tudo. 
 

11 - Mas quão torpe pode ser uma pergunta? Se você faz uma pergunta torpe, você com segurança receberá uma 
resposta torpe. Em Lucas no primeiro capitulo vemos a historia de duas pessoas a quem o Anjo Gabriel visitou. Um era 
Zacarias, um sacerdote e por vez um homem honrado. O outro personagem foi uma jovem mulher chamada Maria. 
Agora, o anjo Gabriel veio com boas novas acerca de dois nascimentos. A primeira visita que fez Gabriel foi para dizer 
a Zacarias que em sua velhice ele e sua esposa teriam um menino. E o tipo de ministério que ele seria chamado a 
desempenhar ao nascer. A outra visita foi para Maria para lhe dizer que ela conceberia e daria a luz a um filho Quem 
seria o Filho de Deus.  
 

12 - Agora, às vezes o motivo da pergunta é mais importante do que a pergunta em si. Maria fez algumas perguntas, 
mas suas perguntas não soaram a duvida, mas foram feitas a maneira que sugeria que ela estava crendo mas 
necessitava que a ajudassem a compreender seu papel em tudo isso. Deus escreveu sobre Maria em Sua Palavra já 
que não havia nenhuma sombra de duvida quando perguntou acerca do que lhe havia sido dito, apesar de que fez 
algumas perguntas em quanto e como e o porque. Mas ela disse, em conclusão, a tudo o que escutou: “Cumpra-se 
segundo tua palavra” mas esse não foi o caso com Zacarias. Quando se lhe disse o que ia acontecer, duvidou de que 
isso poderia ocorrer a ele, que era tão velho como ele e sua esposa. Por tanto, pois duvida na forma que poderia ser, e 
ficou mudo, e já não pode mais fazer perguntas torpes. Assim que tem perguntas torpes, e se você faz uma pergunta 
torpe você só conseguirá resposta torpe. Zacarias ficou mudo por fazer uma pergunta torpe. Assim ele conseguiu 
como resposta a mudez.  
Lucas 1:18 Disse então Zacarias ao anjo: Como saberei isto? pois eu já sou velho, e minha mulher avançada em 
idade. 19 E, respondendo o anjo, disse-lhe: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te 
estas alegres novas. 20 E eis que ficarás mudo, e não poderás falar até ao dia em que estas coisas aconteçam; 
porquanto não creste nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir.  
 

13 - Notem, ele ficou mudo por faze uma pergunta torpe quando ele deveria haver se comportado melhor. E notem 
teve que ser um pregador, porque com toda segurança as perguntas mais torpes que tenho ouvido ao redor do mundo 
vem daqueles pregadores que tem rejeitado as Palavras do profeta vindicado de Deus. 
 

Notem o que o Irmão Branham disse acerca disto em seu sermão chamado A Palavra Imutável de Deus 24.07.1960 
Par. 42: Agora, Zacarias, sob o sangue do cordeiro derramado ali, estando de pé ali...E Gabriel veio e disse a ele, “Eu 
sou Gabriel, tenho vindo da Presença de Deus.” E Ele disse, “Tu iras a casa. E vossa esposa concebera, e Dara a luz 
a um filho; lhe chamaras seu nome João. Ele será grande, e voltara os corações dos filhos de Israel de volta aos 
mandamentos de Deus.” E logo, quando Zacarias, pensou nisso, agora, um pregador, um sacerdote no templo, 
havia lido as Escrituras, tinha muitos exemplos de coisas como esta que haviam sucedido antes. Ali estava 
Ana. Era uma mulher que não podia ter filho e Deus lhe deu um filho. Ali estava Sara, em seus noventa anos: Deus 
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lhe deu um filho. Isto já havia acontecido antes. Mas ele o questionou. Ele disse, “não pode ser? Minha esposa 
velha, e eu velho, e não pode ser?” O Anjo  falou rapidamente e disse, “Minhas palavras se cumprirão em seu dia. 
Mas porque tens duvidado isto de mim, duvidaste de minha  palavra, tu ficaras mudo ate o dia que o bebe seja 
dado a luz. Mas minhas palavras se cumprira.” Aleluia! 
 

14 - Mas notem a diferença entre ele e Maria. No mesmo sermão o Irmão Branham disse: A Palavra Imutável de 
Deus 24.07.1960 Par. 55: Zacarias ficou ali na plataforma, e o Anjo lhe deixou. E ele ficou mudo. Agora, o Anjo disse: 
“Tua prima, Maria, “ê já de seis meses, já esta a ponto de ser mãe.” E disse: “Agora, este santo que nascerá de ti, será 
chamado Filho de Deus.” Vocês sabem o que Maria disse?”. Eu queria que tivéssemos mais Marias aqui agora. Maria 
disse, “Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim conforme tua palavra.” Oh, Senhor. Ela nunca o questionou; 
nunca o questionou. E outra coisa, até que ela sentisse vida. Ela não esperou até que ela fosse positiva. Ela não 
esperou até que ela tivesse visto que algo houvesse cessado nela. 
 

Assim há perguntas torpes, mas eu não estou dizendo isto com o propósito de lhes amedrontar como se suas 
perguntas fossem torpes. Mas nos tem sido ordenado que não respondamos perguntas que são destinadas a gênero 
de discussão e de contenda. 
 

2 Timóteo 2:23: E rejeita as questões loucas, e sem instrução, sabendo que produzem contendas.  
 

15 - Agora, o que são perguntas loucas (néscias) e sem instrução? (insensata) Bem, a palavra `necia` (tola) foi 
traduzida da palavra grega MOROS da qual nós obtemos a palavra Tolo inglês. (Trad.—Retardado mental, estúpido) 
Um tolo é alguém que é Moros. E a palavra para ‘insensata’ fala de alguém que é não-instruido ou um estúpido.  
 

Em inglês a palavra ‘moron’ é um substantivo. 1. Um tolo (moron) é uma pessoa considerada muito estúpido. 2. Em 
Psicologia um tolo é uma pessoa de retardamento mental moderado tendo uma idade mental de entre 7 a 12 anos e 
geralmente tendo comunicação e habilidades sociais que habilitam algum grau de acadêmica ou ensino vocacional. O 
termo pertence a um sistema de classificação que já não esta em uso e é considerado ofensivo agora. [Do grego 
moron, neutro de morosstupid, significando tolo (néscias)] 
 

Em Tito 3:9 Paulo disse, Mas não entres em questões loucas,(néscias) genealogias e contendas, e nos debates 
acerca da lei; porque são coisas inúteis e vãs.  
 

Em 1 Timóteo 6:3-4 escutamos a Paulo nos dizer: Se alguém ensina alguma outra doutrina, e se não conforma com 
as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, 4 É soberbo, e nada sabe, 
mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins 
suspeitas,  
 

16 - Então vemos que tem certo tipo de pessoas que tem tendência e entrar em discussões que acabam provocando 
pleitos e inveja e conjecturas. Agora, quais são estas palavras, que são atributo ou manifestações de tais homens e 
suas perguntas tolas? 
 

Agora, leiamos isso que o Apóstolo Paulo disse e enquanto lemos, a cada uma das palavras que necessitam mais luz, 
vamos adicionar uma breve definição nas palavras de Paulo. 
 

1 Timóteo 6:3-4 Se alguém ensina alguma outra doutrina, e se não conforma com as sãs palavras (Agora, a palavra 
que se traduziu ‘sãs palavras’ vem da palavra grega hugiaino, que significa ‘saudável’, que dizer, estar bem (no 
corpo), ou figuradamente que é incorruptível com respeito a doutrina: estar bem, estar são e salvo, estar intacto ou 
são.) 3 Se alguém ensina alguma outra doutrina, e  não se conforma com as sãs palavras (E, qual tipo de doutrina é 
saudável? Quais palavras são saudável? Ele continua dizendo) de nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é 
segundo a piedade, (Que é piedade. E não tem outra doutrina que fale da piedade de Deus, senão somente a 
doutrina de Cristo, portanto se qualquer homem ensina contrario a doutrina de Cristo ou as Palavras de Jesus), 4 É 
soberbo, e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, (Agora, que significa estar 
delirando? A palavra delirar foi traduzida de uma palavra grega que significa insistir em algo ou ter ânsias de algo, e 
fala literalmente de ter um apetite doentio. E fazendo assim eles provocam o seguinte.) das quais nascem invejas  (O 
qual é ciúme doentio. [rancoroso.trad] ) E Paulo disse que este tipo de mentalidade também traz...)  , porfias (Que se 
define como debate, contenda pleito e peleja. Mas não somente isso, senão que a atmosfera que eles criam também 
está cheia de...) blasfêmias (Que é maledicências e difamação. Em outras palavras, utilizam sua boca para culpar e 
difamar a outros. E também produz...) ruins suspeitas (Que são as suposições que eles fazem para tentar conseguir 
que você deixe de ver a verdade. 
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17 - Em outras palavras estes homens produzem nada mais que a maligna fofoca como criando um espantalho para te 
impedir de entrar na verdade. 
 

Agora, leiamos este verso novamente com a compreensão das palavras que o Apóstolo Paulo está falando conosco. 
 

I Timóteo 6:3-4 Se alguém ensina alguma outra doutrina, e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor 
Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, 4 É soberbo,(Orgulhoso) e nada sabe, mas delira acerca 
de questões e contendas de palavras 
 

E o orgulho vem antes da queda. E o orgulho lhe diz toda a historia. Estes são orgulhosos e presunçosos.  
 

Sim, e ainda Paulo os chama: detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de 
males, desobedientes aos pais e às mães; Romanos 1:30 
 

E tem sido profetizado que assim seriam no tempo do fim. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, 
presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, II Timóteo 3:2 
 

18 - Portanto devemos ser prudentes como serpentes e mansos como pombas, mas devemos saber isto, que todas as 
perguntas tem motivações, e devemos chegar a um entendimento antes de tudo de qual é a motivação antes de que 
possamos responder as perguntas que são apresentadas a nós com honestidade. 
 

Em 1° Timóteo 1:4 O Apostolo Paulo disse: Nem se dêem a fábulas ou a genealogias intermináveis, que mais 
produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé; assim o faço agora.  
 

Agora, o que são estas fábulas? As fábulas são historias compostas com uma moral em si mesmas. 
Mas William Branham, o profeta vindicado de Deus também chamou de fábulas as doutrinas Unicistas e Trinitárias. 
 

19 - De Perguntas e Respostas COD 27.05.1962 Par. 228 o irmão Branham disse: Eu estava pondo a fundação 
(esse dia) e os cimentos ali. Está escrito, está colocado ali mesmo naquela base, e dizia...Faça a obra de um 
evangelista, cumpre teu ministério. Porque virá um tempo quando não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos 
ouvidos, amontoarão para si doutores conforme a suas próprias concunpciencias... e se desviarão da verdade voltando 
as fábulas. (Esses são os Unicistas e Trinitários,) 
 

Assim você vê há certos tipos das pessoas que não podem possuir a verdade em suas mentes. Eles não têm uma 
mente orientada por Deus e a Sua Palavra, porque eles mesmos estão orientados pela incredulidade dos que 
perecem.  
 

Na realidade isso é  o que Paulo também disse II Tessalonicenses 2 10 E com todo o engano da injustiça para os que 
perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. 11 E por isso Deus lhes enviará a operação do 
erro, para que creiam a mentira; 12 Para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer 
na iniqüidade.  
 

20 - Assim vemos que tem motivações nas perguntas que as pessoas formulam. E temos que ser capazes de discernir 
os motivos se temos de responder as perguntas que se nos fazem, apesar de que possam ser perguntas puras e 
legítimas sobre o entendimento que talvez alguém está tendo dificuldades em perceber a resposta. 
 

O Irmão Branham disse em Perguntas e Respostas Sobre Gênesis (COD) 29.07.1953 Par. 1-2; Se alguns de vocês 
têm algumas perguntas que querem entregar, coloque-as aqui em cima, peça que alguma criança as traga, ou como 
você desejar. Ou talvez se nós... Eu-eu tenho como que seis perguntas escritas em uma folha, e mais duas por aqui. 
Agora nós-nós queremos saber, a razão pela qual nós fazemos isto é para saber o que está na mente das 
pessoas, o que elas estão pensando à respeito. Vê? Isto é o que faz com que uma igreja seja uma igreja forte. Você 
chega a um momento no qual você tem que rastelar fora a erva daninha, você sabe, e todas as coisas fora do caminho 
para que você possa continuar movimentando-se. Então esta é a razão que de vez em quando temos uma noite 
para perguntas, para saber estas coisas. 
 

21 - Por isso, por uma parte pedimos as pessoas que escrevam suas perguntas para que possamos ter a idéia de 
como se encontram em seu amadurecimento espiritual. Do mesmo jeito da escola, o professor faz perguntas aos 
estudantes para ver se eles conhecem a matéria ou não. Nós o chamamos seguindo o pulso (´pulsear´) para ver onde 
as pessoas se encontram. E na profissão médica nós conferimos o coração para determinar a saúde do indivíduo 
considerando que no Espiritual nós conferimos também o coração para ver se as pessoas estão com seu Soberano 
Deus. 
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22 - Agora, às vezes também tem outros motivos nas perguntas. Às vezes nos fazem perguntas para ver onde 
estamos parados. Ou fazem perguntas com o fim de julgar ou provar a pessoa antes que lhes demos nossa 
confidencia e a confiança. E isso é exatamente o que a Rainha de Sabá fez quando chegou ante Salomão. 
 

1° Reis 10:1-3: 1 E OUVINDO a rainha de Sabá a fama de Salomão, acerca do nome do SENHOR, veio prová-lo 
com questões difíceis. 2 E chegou a Jerusalém com uma grande comitiva; com camelos carregados de especiarias, 
e muitíssimo ouro, e pedras preciosas; e foi a Salomão, e disse-lhe tudo quanto tinha no seu coração. 3 E Salomão 
lhe deu resposta a todas as suas perguntas, nada houve que não lhe pudesse esclarecer.  
 

E finalmente já para terminar vamos ler em 1° Tessalonicense 5:21: Examinai tudo; retende o bem. 
Oremos. 

********* 
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