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01 - 1° PEDRO 3:12 “Porque os olhos do Senhor estão sobre os
justos, E os seus ouvidos atentos às suas orações; Mas o rosto do Senhor
é contra os que fazem o mal. 13 E qual é aquele que vos fará mal, se
fordes zelosos do bem? 14 Mas também, se padecerdes por amor da
justiça, sois bem-aventurados. E não temais com medo deles, nem vos
turbeis; 15 Antes, santificai ao SENHOR Deus em vossos corações; e estai
sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que
vos pedir a razão da esperança que há em vós, 16 Tendo uma boa
consciência, para que, naquilo em que falam mal de vós, como de
malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom porte em
Cristo. 17 Porque melhor é que padeçais fazendo bem ( se a vontade de Deus assim o quer ), do que
fazendo mal. 18 Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para
levar-nos a Deus; mortificado, na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito;”
02 - Oremos. Amado e piedoso Pai, nós percebemos que Tu és o autor e consumador de nossa
fé, e como nós vemos pelas Tuas Escrituras como Tu tens moldado e contornado Teu próprio Filho
pelo sofrimento, então nós pedimos, Pai, que Tu nos ajude a entender este princípio. Assim nos ajude a
focar nossos pensamentos esta manha nos três Êxodos e as comparações Alfa e Omega entre si. Ajudenos a conseguir um maior entendimento de como formou seus Mensageiros também, Pai, para que
pudessem assim ecoar o que Tu destes a eles para entregarem para o Teu povo e nada mais e nada
menos do que o puro eco da Tua Mensagem. Ajude-nos a entender que antes de trazer libertação,
Tu sempre trazes uma prova ou um teste de nosso caráter. Nós sabemos que na escola antes de nós
sermos aprovados, para avançar cada estudante é testado, e nós sabemos que o processo de aprovação
é necessário para graduação. Assim também, Pai, nos ajude a ver como Teus princípios preparam Teu
povo assim mesmo como Tu preparaste Teus mensageiros para o Teu povo. Pois sabemos que Moisés
comeu o que o povo comeu, e sofreu o que eles sofreram, e ainda vemos a mão aprovatória de um Pai
amoroso em tudo isso, e pedimos que Tu continues a cuidar de nós e nos trazer perfeição, no nome de
Jesus Cristo, nós oramos. Podem se assentar.
03 - Ao longo do nosso estudo das comparações Alfa e Omega, dos Três Êxodos nos quais o
Pilar de Fogo desceu ao homem, nós temos notado o seguinte:
I) Havia um sistema que mantinha o povo em escravidão, civis ou eclesiásticos.
II) O povo precisava ser liberto daquele sistema, mas era incapaz de fazer por si mesmo, e clamavam a
Deus por ajuda.
III) Por isso Deus desceu para libertar seu povo em cada um dos Três Êxodos. Aqui encontramos a
Presença de Deus na essência do solo de cada êxodo.
IV) Em cada êxodo Deus escolheu um homem para entregar Sua Mensagem de libertação ao povo. A
Mensagem era a via de libertação.
04 - Se as pessoas seguirem a Mensagem, são libertas. Se não, não são, e perecem. E, além
disso, se eles não tem piedade, há apenas julgamento para elas.
V) A Mensagem com a qual Deus desceu, a entregou primeiro ao Profeta, e então desse profeta para o
homem que seria fiel para ouvir. Assim, por meio dos homens fielmente ensinados, a Mensagem iria
pelo mundo a fora e libertar o povo daquele sistema organizado que prendia o povo em escravidão.
Esta segunda parte do Êxodo era o ministério de ensinamento do Espírito Santo. Esta é a parte
que trás o povo para dentro.
05 - Esta manha eu quero olhar como Deus moldou a Mensagem para refletir a Mensagem do
jeito que Ele queria que o fizesse.
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VI) Deus molda o profeta para a Mensagem e prova o povo.
1° Êxodo: Deus dá ao profeta a Mensagem que libertará o povo da escravidão.
Êxodo 9:1 DEPOIS o SENHOR disse a Moisés: Vai a Faraó, e dize-lhe (Entregue Minha Mensagem a
ele): Assim diz o SENHOR Deus dos hebreus: Deixa ir o meu povo, para que me sirva.
06 - Novamente encontramos em Êxodo 4:15 E tu lhe falarás, e porás as palavras na sua
boca; e eu serei com a tua boca, e com a dele, ensinando-vos o que haveis de fazer.
E também encontramos em Deuteronômio 18:18 Eis lhes suscitarei um profeta do meio de
seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe
ordenar. Então nós vemos o ministério do vaso ungido que Deus usa tem apenas uma coisa a
aprenderem e que é se calar a menos que Ele diga o que Deus lhe mande dizer e somente o que lhe é
permitido dizer.
07 - E para fazer isso, Deus promete que Ele estará na boca de Seu mensageiro ungido. Êxodo
4:12 Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar.
Assim vemos que Deus não trabalha com qualquer homem, mas escolhe um homem que é
humilde o bastante para dizer apenas o que Deus lhe manda dizer.
Êxodo 4:10 Então disse Moisés ao SENHOR: Ah, meu Senhor! eu não sou homem eloqüente, nem de
ontem nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo; porque sou pesado de boca e
pesado de língua. 11 E disse-lhe o SENHOR: Quem fez a boca do homem? ou quem fez o mudo, ou o
surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o SENHOR? E Deus não vai cortar partes soltas de
ninguém. Assim Deus ensina seus servos o que significa ser obediente.
08 - Mas Moisés aprendeu que os meios de Deus não são fáceis, e que ele iria sofrer se fosse
para receber a recompensa. HEBREUS 11:24 Pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado
filho da filha de Faraó, 25 Escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um
pouco de tempo ter o gozo do pecado; 26 Tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os
tesouros do Egito; porque tinha em vista a recompensa.
09 - Note que as Escrituras nos dizem que ele achou melhor sofrer com o povo de Deus do que
gozar os prazeres do pecado. Até que você possa pensar dessa forma você nunca vai ser vitorioso
sobre a sua carne. De fato nós falamos sobre vitória, mas ressalte o que é vitória alem de me render. E
até mesmo o Filho de Deus teve de se tirar do caminho se ele queria ser vitorioso no nosso lado. Então
como isso poderia ser diferente conosco se Deus não é um respeitador de pessoas, e Ele sempre age da
mesma forma. Ele fez assim no primeiro Êxodo.
ÊXODO 16:4 Então disse o SENHOR a Moisés: Eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá,
e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu o prove se anda em minha lei ou não.
ÊXODO 20:20 E disse Moisés ao povo: Não temais, Deus veio para vos provar, e para que o seu
temor esteja diante de vós, afim de que não pequeis.
DEUTERONÔMIO 8:2 E te lembrarás de todo o caminho, pelo qual o SENHOR teu Deus te guiou
no deserto estes quarenta anos, para te humilhar, e te provar, para saber o que estava no teu coração,
se guardarias os seus mandamentos, ou não.
DEUTERONÔMIO 8:16 Que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheceram; para
te humilhar, e para te provar, para no fim te fazer bem;
JUIZES 3:4 Estes, pois, ficaram, para por eles provar a Israel, para saber se dariam ouvido aos
mandamentos do SENHOR, que ele tinha ordenado a seus pais, pelo ministério de Moisés.
10 - E no Segundo êxodo, mesmo Jesus, o Filho de Deus, teve de ser provado primeiro, e então
adotado. E Ele aprendeu obediência pelas coisas que sofreu. HEBREUS 5:8 Ainda que era Filho,
aprendeu a obediência, por aquilo que padeceu.
Do seu sermão Conferencia 60-1125 P:43 O Irmão Branham disse, Houve uma conferencia no
Getsemani uma vez. Quando teve de ser comprado depois de uma vida vitoriosa, venceu a
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enfermidade, venceu tudo no mundo, Ele veio ao Getsemani, e o Pai teve de confirmar se Ele
realmente queria ir em frente ou não.
11 - E é ai onde o teste sempre vem. Onde o sofrimento sempre vem. A maior batalha jamais
pelejada em nossas mentes, e em nossas mentes é onde sofremos mais. E nós odiamos os testes? Não,
porque nós temos tirado sangue por eles. Mas nós não gostamos das batalhas mentais que testam nosso
desejo ou o Dele. Mas Jesus lutou não contra a carne e o sangue, mas contra principados em lugares
celestiais. E Paulo disse em 2 CORINTIOS 10:3 Porque, andando na carne, não militamos segundo a
carne. 4 Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para
destruição das fortalezas; 5 Destruindo os conselhos, e toda a altivez que se levanta contra o
conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo; 6 E estando
prontos para vingar toda a desobediência, quando for cumprida a vossa obediência.
12 - E de novo em EFÉSIOS 6:12 Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue,
mas, sim, contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século,
contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais.
O Livro das Eras da Igreja Capítulo 4 – A era de Smirna P:17 Agora o Senhor Deus todo
Poderoso diz, “EU SEI”. Ele está andando no meio de Seu povo. Lá está ele, o Pastor Chefe do
rebanho. Ele atrasa a perseguição? Ele pára a tribulação? Não, eles não faz isso. Ele simplesmente
diz, “EU conheço sua tribulação, Eu não estou desatento ao seu sofrimento.” Que obstáculo! Isso é
para muitas pessoas. Como Israel eles se perguntam se Deus realmente os ama. Como pode Deus ser
justo e amoroso se Ele fica parado e assiste ao Seu povo sofrer? Foi isso que perguntaram em
MALAQUIAS 1:1-3 “PESO da palavra do SENHOR contra Israel, por intermédio de Malaquias. 2
Eu vos tenho amado, diz o SENHOR. Mas vós dizeis: Em que nos tem amado? Não era Esaú irmão de
Jacó? disse o SENHOR; todavia amei a Jacó, 3 E odiei a Esaú; e fiz dos seus montes uma desolação,
e dei a sua herança aos chacais do deserto.” Você vê, eles não podem imaginar o amor de Deus. Eles
pensavam que amor significasse sem sofrimento. Eles pensavam que amo significasse um bebe com
cuidado paterno. Mas Deus disse que seu amor era “eletivo”. A Prova de Seu amor é ELEIÇÂO, não
importa o que aconteceu, Seu amor foi verdadeiramente provado pelo fato de que eles foram
escolhidos para salvação (porque Deus te escolheu pela santificação do Espírito e convicção na
verdade). Ele submeter você à morte como fez com Paulo. Ele pode te submeter a sofrimento como fez
com Jó. Assim é Sua prorrogação. Ele é soberano. Mas tudo com um propósito. Se Ele não tivesse um
propósito, então seria o rei da frustração e não de paz. Seu propósito é que depois que nós sofrermos
por algum tempo, então seriamos feitos perfeitos, estabilizados, fortificados e estabelecidos. Como Jó
disse, “Ele coloca força em nós” (Jó 23:6b). Você vê, Ele mesmo sofreu. “ELE aprendeu obediência
pelas coisas que sofreu.” Ele foi feito perfeito penas coisas que sofreu. HEBREUS 5:8-9 Ainda que
era Filho, aprendeu a obediência, por aquilo que padeceu. 9 E, sendo ele consumado, veio a ser a
causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem;” Em linguagem clara, o caráter de Jesus
foi aperfeiçoado pelo sofrimento. E de acordo com Paulo, Ele deixou em Sua igreja uma medida de
sofrimento que eles, também, pela fé em Deus enquanto sofrendo por Ele, viriam a um lugar de
perfeição. Por que Ele quis isso? TIAGO 1:2-4 Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em
várias tentações; 3 Sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. 4 Tenha, porém, a paciência a
sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma.
13 - O Livro das Eras da Igreja Capítulo 4 – A era a igreja de Smirna P:18 Por que Ele suporta?
A razão está em ROMANOS 8:17-18 E, se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros
de Deus, e co-herdeiros de Cristo: se é certo que com ele padecemos, para que também com ele
sejamos glorificados. 18 Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não
são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. A menos que soframos com Ele, não
podemos reinar com Ele. Você tem de sofrer para reinar. A razão para isso é que CARÁTER
SIMPLESMENTE NUNCA É FEITO SEM SOFRIMENTO.
Caráter é uma vitória, não um dom. Um homem sem caráter não pode reinar porque poder separado
de caráter é satânico. Mas poder com caráter é controlado. E desde que Ele nos quer para
compartilhar até mesmo Seu trono na mesma base em que Ele conquistou e está sentado no Trono do
Pai, assim nós temos que conquistar para nos assentarmos com Ele. E o pequeno sofrimento
temporário pelo qual passamos agora nem se compara com a tremenda Glória que será revelada em
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nós quando Ele vier. Oh, que tesouros estão esperando por aqueles que desejam entrar em Seu reino
por tanta tribulação.
14 - Observe que ele disse que caráter simplesmente nunca é feito sem sofrimento, e caráter é
uma vitória e não um dom. Isso quer dizer que você não nasce com o caráter correto. Você não nasce
perfeito. Você nasce em pecado e vem ao mundo falando mentiras. É por isso que caráter deve vir pelo
sofrimento, e se nós tentarmos trabalhar em nossos filhos caráter sem sofrimento, eles não valerão
nada.
15 - O Irmão Branham aprendeu pela maneira mais difícil e perdeu sua esposa e sua pequena
filha pela sua desobediência. Deus lhe disse para ir para o povo Pentecostal, mas ele amava muito sua
esposa e quis protegê-la dos insultos de sua sogra e se comprometeu, e nós sabemos o que aconteceu.
Ele ouviu à sua sogra ao invés de Deus, e sofreu por isso.
História da Minha Vida 51-0415ª P:80 E ai, amigos, é onde minha aflição começou. Eu ouvi minha
sogra ao invés de Deus. Ele estava me dando a oportunidade. E ali esse dom teria sido manifestado a
muito tempo atrás, se eu apenas tivesse ido em frente e feito o que Deus havia me dito para fazer. Mas
ao invés, eu não quis que ela ficasse zangada, e eu não queria ferir os sentimentos de alguém. E assim
eu simplesmente deixei passar. Apenas andei... Apenas disse, “Certo, nós não iremos”. E bem ali a
aflição começou. Imediatamente após aquilo, meu pai morreu. Meu irmão foi morto algumas notes
depois. Quase perdi minha própria... Eu perdi meu pai, meu irmão, minha esposa, meu bebe, e minha
cunhada, e quase minha própria vida dentro de seis meses. E era apenas o começo. Minha igreja, bem
perto de tudo, caiu, caiu, caiu. Hope ficou doente.
História da Minha Vida 55-0626ª P:21 Agora, daqui, ouçam. Eu dei ouvidos à minha sogra ao invés
de Deus, e desisti da igreja, e parei com o batismo das pessoas. Imediatamente, pragas atingiram
minha casa. Minha esposa ficou doente; meu Pai morreu em meus braços; meu irmão foi morto. E
tudo aconteceu em poucos dias. Uma grande enchente atingiu a região e levou embora as casas.
Minha esposa estava no hospital. E eu estava fora, em um resgate com meu barco. E uma noite fora,
na água, meu barco pegou a corrente,e estava indo para as grandes quedas. Não consegui fazer o
motor funcionar, e levantei minhas mãos e disse, “oh, Deus, não deixe eu me afogar. Eu não mereço
viver, mas pense na minha esposa e no meu bebe”. E eu tentei novamente, e não iria arrancar, e
clamei novamente a Deus. Então, pouco antes de chegar à queda, o motor deu partida, e fui para
terra firme.
16 - O Apostolo Paulo aprendeu pelo modo difícil. Ele começou lutando contra Deus e nem
sabia que estava fazendo isso, então Deus o atirou de cima de seu cavalo alto e lhe disse que sofreria
muitas coisas por esta causa.
ATOS 9:15 Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o
meu nome diante dos gentios, e dos reis e dos filhos de Israel. 16 E eu lhe mostrarei quanto deve
padecer pelo meu nome. 17 E Ananias foi, e entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse: Irmão
Saulo, o SENHOR Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou, para que tornes a
ver e sejas cheio do Espírito Santo.
17 - Assim nós vemos que sofrimento é uma maneira de Deus treinar seus filhos, e qualquer
um que Deus usará deve também sofrer, porque é assim que Deus te prova.
1 PEDRO 4:12 Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se
coisa estranha vos acontecesse; 13 Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de
Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. 14 Se pelo nome de
Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de
Deus; quanto a eles, é ele, sim, blasfemado, mas quanto a vós, é glorificado. 15 Que nenhum de vós
padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como o que se entremete em negócios alheios; 16
Mas, se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. 17 Porque já é
tempo que comece o julgamento pela casa de Deus; e, se primeiro começa por nós, qual será o fim
daqueles que são desobedientes ao evangelho de Deus? 18 E, se o justo apenas se salva, onde
aparecerá o ímpio e o pecador? 19 Portanto também os que padecem segundo a vontade de Deus
encomendem-lhe as suas almas, como ao fiel Criador.
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O Livro das Eras da Igreja Capítulo 4 – A Era da Igreja de Smirna P:19 “Não pense que são
estranhas as provas de fogo que te testam”. É o que Pedro disse. É estranho que Deus queira que
desenvolvamos um caráter como o de Cristo, que vem pelo sofrimento? Não senhor. E todos nós
temos provas. Somos todos provados e castigados como filhos. Ninguém mais passa por isso. A igreja
que não está sofrendo, e não esta sendo testada, não tem isso, não é de Deus. HEBREUS 12:6
“Porque o Senhor corrige o que ama, E açoita a qualquer que recebe por filho. Mas, se estais sem
disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos, e não filhos.”
O Livro das Eras da Igreja Capítulo 9 – A era da Igreja de Laodicéia P:84 “É melhor que você
venha antes que seja tarde de mais”, disse o Senhor, “e compre de Mim ouro provado no fogo, e
assim serás verdadeiramente rico”. Vocês pegaram isso? Ouçam-me, “Despidos (Fisicamente) nós
viemos ao mundo, mas despidos (espiritualmente) nós NÃO vamos deixá-lo.” Oh, não, Nós vamos
legar algo conosco. O que esse algo é? É tudo que podemos levar conosco, nada menos e nada mais.
Então é melhor que sejamos realmente cuidado agora para ver que nós levamos algo que nós fará
direitos diante de Deus. Assim, Então, o que levaremos conosco? Vamos levar nosso CARÁTER,
irmão, isso é o que levaremos conosco. Agora, que tipo de caráter você vai levar consigo? Vai ser
como o Dele, cujo caráter foi moldado pelo sofrimento na fornalha ardente da aflição, ou como as
pessoas Laodiceianas, fracos e sem caráter? Isso está com cada um de nós, pois naquele dia cada
homem vai carregar sua própria carga.
18 - Cristo Sofreu para nos trazer a Deus. Isso deve te dizer como Deus trabalha.
E o Sofrimento que Cristo teve no nosso lado foi feito por um exemplo para nós para que pudéssemos
saber quão importante é estar desejando sofrer. 1 PEDRO 2:19 Porque é coisa agradável, que alguém,
por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. 20 Porque, que
glória será essa, se, pecando, sois esbofeteados e sofreis? Mas se, fazendo o bem, sois afligidos e o
sofreis, isso é agradável a Deus. 21 Porque para isto sois chamados; pois também Cristo padeceu por
nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas.
2 TIMÓTEO 3:12 E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão
perseguições. Todos os que vivem devotamente em Cristo Jesus, vão o que? Sofrerão perseguição.
Mas a menos que soframos, nunca reinaremos com Ele. Assim Paulo nos ensinou.
2 TIMÓTEMO 2:12 Se sofrermos, também com ele reinaremos; se o negarmos, também ele nos
negará;
19 - E Lembre-se, Ele não permitirá que te seja posto um teste além do que você possa encarar. 1
CORÍNTIOS 10:13 Não veio sobre vós tentação (postas para provar ou testar), senão humana; mas
fiel é Deus, que não vos deixará tentar (por o teste) acima do que podeis, antes com a tentação (te
submetendo ao teste) dará também o escape, para que a possais suportar. Agora esta palavra
“escape” vem de uma palavra grega que significa um caminho para o fim do teste, ou um caminho
para a saída.
ROMANOS 8:17 E, se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus, e coherdeiros de Cristo: se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos
glorificados. As palavras “Glorificados também” vêm de uma palavra grega “sundoxazo”, e sabemos
que a palavra “doxa” é a opinião, determinação e julgamento de Deus. Mas a palavra “sun” como um
prefixo significa “em união com”, então vemos que nós vimos a uma união da mesma mente pelo
nosso sofrimento com Ele. Então se estamos querendo sofrer por ele, Ele também nos glorificará, que
quer dizer que Ele também nos equipará com a mesma mente que estava em Cristo. E que apenas faz
sentido desde que Ele também nos disse que Jesus foi feito perfeito pelas coisas que sofreu. Se
seremos feitos perfeitos, também deve ser pelo sofrimento.
20 - Agora, eu não entendo por que os pais Cristãos não olham para Deus como modelo para
serem pais. Esta geração de jovens homens é a mais afeminada e sem virilidade da história dos
homens, porque pais tomam os conselhos de homens sem Deus como o Doutros Spock que lhes disse
que nunca deveriam espancar nem disciplinar seus filhos ou a criança irá crescer com baixa estima. E
assim nós temos uma geração de garotos em seus 30 e 40 anos que nunca cresceram e não sabem o
que significa responsabilidade.
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ROMANOS 8:18 Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para
comparar com a glória que em nós há de ser revelada.
21 - Olhe, Paulo está nos dizendo aqui que o sofrimento e as coisas pelas quais estamos
passando agora nem se comparam com o que o próprio sofrimento está produzindo em você. É por
isso que a prova de nossa fé é mais preciosa do que outro provado no fogo.
É isso que Pedro disse em 1 PEDRO 1:7, porque isso produz algo em você. Nós nunca
parecemos ser capazes de olhar para o sofrimento e ver o efeito, mas este é o propósito de nosso
sofrimento.
1 PEDRO 1:6 Em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que
estejais por um pouco contristados com várias tentações (muitas coisas a provar, Deus está te
testando),
7 Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo,
se ache em louvor, e honra, e glória, na revelação de Jesus Cristo;
22 - Assim vemos que Deus nos poe ao teste com o propósito de aprovação. Exatamente
correto.
1 PEDRO 1:6-7 TRADUÇÃO DE WUEST: Em cujo ultimo tempo você está constantemente se
alegrando com alegria que demonstra a si mesma em exuberância triunfante, apesar de que por um
pequeno período no tempo presente se por acaso há como necessidade para isso, você tem sido feito
infeliz no meio de muitos diferentes tipos de testes rumo à aprovação de sua fé, cuja fé foi examinada
pelo teste com o propósito de ser aprovada, a aprovação sendo muito mais preciosa do que a
provação do ouro que perece, ainda que seja provado por fogo, para se encontrar depois de um
exame resultando em 1. Louvor e 2. Honra e 3. Glória no tempo da Revelação de Jesus Cristo.
23 - Note, WUEST mostra que não é o sofrimento que é mais precioso do que o ouro, mas a
aprovação que se resulta dele. Não é o sofrimento em si, porque sofrimento nunca se iguala a nada.
E a maioria das pessoas não entendem que sem sofrimento não há caráter, nos dias de hoje. Isso é
escritura. Se você não permite que suas crianças sofram, então elas nunca desenvolverão caráter, e isso
é o Éden de Satanás.
24 - Observe, Pedro nos fala da prova de sua fé. É assim que Deus desenvolve a escritura em
nós! Pelas provas. E essas provas são para o propósito de te aprovar. Você não faz todo aquele
trabalho com o negativo apenas para limpá-lo. Você faz toda aquela lavagem e segue o processo para
desenvolver a imagem que está no negativo com o propósito de trazer isso para o positivo. Você é
testado a fim de ser aprovado. E o resultado é produzir em você “louvor, honra e glória”.
25 - Agora, isso não significa que você tem de sofrer do jeito que a maioria das pessoas pensa.
Nós não acreditamos no que os monges faziam. Eles se ajoelhavam em uma almofada com um arame
enrolado nela enquanto oravam a fim de sofrer. Esse tipo de sofrimento auto aplicado não é o que
produz caráter. Sofrimento é simplesmente um processo de disciplina especialmente na mente.
Sofrimento mental é muito pior e algumas vezes é imensamente mais difícil de se sentir do que
dor física. Algumas pessoas tem uma resistência maior e podem agüentar mais do que os outros,
mas para ser capaz de ficar com a Palavra de Deus e agüentar o que quer que venha como
resultado disso, é o que a maioria das pessoas não fará. Ser capaz de ficar sozinho quando o
mundo inteiro está indo para a direção oposta toma mais força de caráter do que entrar em um
ringue e deixar alguém espancar sua cara.
26 - Sofrimento de verdade é permitir a Deus agir por Sua maneira, e aprender a sair do meio
de Seu caminho, e é isso o que constrói real caráter. Agora, nós não estamos falando de sofrer apenas
por sofrer. Mas estamos falando sobre ser moldado por Deus pelo sofrimento por conta de nossa fé.
Isso é a prova da nossa fé. Deus te coloca em situações por causa da sua fé, para ver como você a
utiliza. Lembre-se de Daniel na cova dos leões e os três filhos hebreus na fornalha ardente. Eles
possuíam toda a revelação para sua hora e então Deus os testou. A revelação que você possui é a
sua fé, e assim para que você a use e a aplique, Deus permite aflições e sofrimentos, por causa da
sua resistência pela sua fé.
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27 - Assim o sofrimento não trás fé, mas tendo fé nós então sofremos por ela, Você já possui fé
e que te põe em um lugar em que tem de confiar nela para te ver completamente. É exatamente pelo
que Sadrac, Mesac e Abednego passaram, e Daniel e Moisés, Abraão e todos os profetas de Deus.
Cada um teve de passar por uma prova de fé, uma prova de sua Revelação. A prova veio por causa da
revelação e assim ele aprendeu a esperar por Deus e em curso, quando Deus trouxe Sua Fé para testar
novamente, fez com que a Revelação energizasse sua própria fé. Sua fé é lhe dada para ser usada.
Mas você não pode usá-la para qualquer coisa. Deve ser da escolha de Deus e de acordo com Seu
tempo. Mas acredite, se Deus te deu uma medida de fé, então Ele certamente testa sua fé, assim
assegurando que ela é de uso para você. Então quando você entra em provas de fé, apenas deixe
prosseguir por Deus.
28 - Então é com Ele te ajudar a exercitar sua fé que Ele mesmo te deu. I Pedro 1:7-9 “Para
que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache
em louvor, e honra, e glória, na revelação de Jesus Cristo;” Assim vemos que deve haver uma prova
ou um teste de sua fé, e o resultado do teste produzirá em você, “louvor, honra e Glória”. Assim então
como Tiago disse, a provação trará Paciência, e quando paciência trabalha perfeitamente, produzirá
integralmente filho de Deus na mesma imagem do Pai assim como era Seu Primogênito. Lembre-se,
Jesus, o Primogênito de Deus,. Aprendeu obediência à Palavra de Deus pelas coisas que sofreu.
29 - Não há duvidas de que nós temos de ser testados, pois cada filho que vem a Deus deve
primeiro ser provado e testado. Cada um dos profetas foi provado e testado. Mas eles passaram no
teste porque Cristo estava neles. E Cristo em você é a esperança da glória, e a glória é o doxa que está
na própria mente de Deus no crente. E isso é a nossa perfeição. Por um espírito nós todos somos
batizados em um corpo, e assim tendo a mente que estava em Cristo conosco. O que mais você poderia
pedir?
30 - Olhe, Deus disse “Todos os filhos que vem a Deus devem primeiro ser provados e
testados”. Cristo em você é a esperança da Glória, e a glória é o doxa, o qual é a própria mente de
Deus no crente. E isso é a nossa perfeição, por um espírito todos nós somos batizados em um só corpo,
e assim tendo a mente que estava em Cristo em nós é a nossa perfeição. O que mais você poderia
pedir? A prova de nossa fé deve produzir em você “louvor, Honra e Glória”, e isso deve acontecer na
Aparição de Cristo. É quando a revelação de Cristo é feita conhecida.
31 - Agora, eu quero que vocês observem estes três estágios que passamos na aparição de Jesus
Cristo. Pedro fala de “Louvor, Honra e Glória”. Agora, o primeiro estágio é “louvor”, porque Paulo
nos disse em Hebreus que o louvor oferecido é o fruto dos nossos lábios dando louvor ao Seu nome. E
assim nossas provas produzem “louvor” em nós, que é a retribuição a Deus de sua própria Palavra. A
medida que passa pelas provas, você começa a citar para Deus o que Ele disse em Sua própria
Palavra sobre estas provas e como Ele prometeu não te fazer enfrentar nada maior do que aquilo que
ele te equipou para resistir. Em outras palavras, quando nós somos testados, começamos a retribuir a
Deus o que Ele disse sobre o que nós estamos enfrentado.
32 - Então, uma vez que nossas mentes estão focadas em falar a Palavra de Deus, nossos
corpos seguem e se subjugam ao que nós estamos dizendo da Palavra de Deus. E a Palavra “honra”
foi traduzida da palavra grega “time”, pronunciada “timay” (Ing. Teem-ay). E isso significa “um
valor pelo qual o preço é fixado; o preço”. Então nós primeiro começamos a devolver a Deus sua
própria Palavra no meio de nossas provas e então começamos a “valorizar” a palavra e nós assim
valorizamos o que Deus valoriza, e finalmente recebemos a própria Glória ou Doxa de Deus, que é sua
própria opinião, sua determinação, e Seu julgamento.
33 - Agora, nós vemos no primeiro Êxodo, Deus testou Moisés e verdadeiramente o tomou
para o deserto por 40 anos para tê-lo onde Deus queria antes que Deus o usasse. E no segundo êxodo
Cristo foi testado; Único Lugar Provido por Deus pra Adoração P:69 - Ele era o cordeiro que foi
testado antes que fosse sacrificado. A ele foi testado por o que? Satanás contra a Palavra. Quando ele
atingiu a Eva, ela caiu; Quando atingiu a Moisés, ele caiu; mas quando ele se levantou contra Cristo,
e tentou citar erroneamente as Escrituras, (Uh-huh), ele descobriu que aquele não era Moisés. Vê?
Ele foi testado. O que... ele se volta, ele disse, “Se tu és o filho de Deus... Agora, eles me dizem que tu
opera milagres, e me dizem que o Messias o faz. Agora, se é assim você está faminto, não comeu,
transforme estas pedras em pão, e coma”. Único Lugar Provido por Deus pra Adoração P:69
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34 - O Irmão Branham disse, Jesus foi testado para ver onde ele estava, veja, testado de todas
as maneiras, testado como nós somos. Mas não havia nenhum cedimento nele, não senhor! Aquele era
o Filho de Deus.
ATOS 2:22 Homens israelitas, escutai estas palavras: A Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus
entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos
bem sabeis; Então se Jesus era um homem que foi aprovado por Deus, assim ele teve de ser provado
primeiro.
34 - Agora, é nisso que eu quero que nós foquemos esta noite, se Deus testou Seu próprio
Filho, para testá-Lo, então não seria com um de nós tratado da mesma maneira?
TIAGO 1:12 Bem-aventurado o homem que suporta a tentação; porque, quando for provado,
receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam.
I JOÃO 4:1 AMADOS, não creiais a todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque
já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo.
36 - Portando, se nós temos de provar cada espírito, então deveríamos provar nosso próprio
espírito para ver se nós estamos na fé. Foi isso que Paulo disse em 2 CORÍNTIOS 13:5 Examinai-vos
a vós mesmos, se permaneceis na fé; provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis quanto a vós mesmos,
que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estais reprovados. E como vocês provam a si mesmos?
Dê a si mesmo o teste do mundo. Você sabe que nós estamos sempre tão preocupados com o outro
sujeito, mas o que ele tem a ver com se sua vida está agradando a Deus ou não? Tire seus olhos de
todos os outros e os traga de volta para si mesmo.
GÁLATAS 6:4 Mas prove cada um a sua própria obra, e terá glória só em si mesmo, e não noutro.
I CORÍNTIOS 11:19 E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se
manifestem entre vós.
I TESSALONICENSES 5:21 Examinai tudo. Retende o bem.
ROMANOS 12:2 E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação
do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, e perfeita vontade de
Deus.
37 - Assim nossa transformação que vem pena renovação de nossas mentes prova a perfeita
vontade de Deus.
II CORÍNTIOS 13:5 Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé; provai-vos a vós mesmos. Ou
não sabeis quanto a vós mesmos, que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estais reprovados.
I CORÍNTIOS 3:13 A obra de cada um se manifestará; na verdade o dia a declarará, porque pelo
fogo será descoberta; e o fogo provará qual seja a obra de cada um.
38 - Oremos. Pai, nós Te agradecemos pelo Teu plano e processo de treinamento de Filhos,
pois temos evidencia irrefutável que sua maneira funciona, e sua maneira não é a nossa, mas a sua que
é muito maior, e nós Te pedimos que nos ajude a entender Tua maneira, pois sabemos que “todas as
coisas operarão juntas pelo bem daqueles que Te amam e são chamados de acordo com o Teu
propósito”. No nome de Jesus nós oramos, amém!
Este sermão Perguntas e Respostas no. 9 - Comparando o Alfa e Omega - Dando Forma à Palavra, foi
entregue pelo Pastor Brian Kocourek dia 15 de Julho de 2007, e traduzido do original Inglês em Maio de 2008
por Jhonatas Rosendo.
Revisão ortográfica; D. Rosendo.
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