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1 - O Único Lugar Provido para Adoração de Deus 28.11.1 965-1M 40 
Eu acredito que a igreja está começando a ouvir a Mensagem, e 
começando a entender. Mas amigos, ouçam, devemos permanecer na 
presença do Filho, temos de amadurecer. Nossa fé não é madura. 
Estamos ouvindo intelectualmente a Mensagem que Deus nos deu, e 
vendo os sinais que Ele nos mostrou, e provando-os pela Bíblia; mas, oh, 
como a igreja precisa estar em Sua Presença até que cresce no coração, 
torne-se doce no espírito para que possa ser lavado. Algumas vezes 
falando a Mensagem, você se torna duro, tem de ser assim, pois você 
tem de bater no prego para fazê-lo segurar. Mas quando a Igreja adquiri 
Amadurecimento, o Eleito pé chamado para fora e separado (para a 
presença de Deus. Eu sei que vai ser algo como que o povo estivesse lá 
quando chegar o rapto. 

Romanos 12:3  Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre 
vós que não pense de si mesmo além do que convém; antes, pense com 
moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. 

Repartir = merizo = dividir em partes, distribuir, portanto compartilhar. 
Distribuir em porções. 

2 - Fé é um dom de Deus para cada um de nós que crê. E como qualquer 
pai de verdade, Ele nos quer felizes, abençoados e realizados. Então Ele 
nos dá dons. E sendo tempo de Natal, nós parecemos celebrar o 
Nascimento de Cristo dando presentes. Eu gostaria de tomar nossa 
Mensagem esta manha nesse assunto. Mas para continuar no mesmo 
canal de pensamento, como temos estudado da Mensagem O Único 
Lugar provido para Adoração de Deus. E esta é a número 14 em nossa 
série, creio eu, e numero 6 em nossa mini série da Fé.  

2 - Eu gostaria de tomar este assunto na Fé de uma maneira diferente 
esta manha. Fé é um dom de nosso Deus. E como um dom, é para 
nosso uso e fruto. Agora, dons vêm em todas as formas e tamanhos. Nós 
damos aos nossos filhos presentes com diferentes propósitos em mente. 
Alguns presentes são para sua educação, como livros e certos tipos de 
jogos, enquanto outros são para recreação e diversão, como bicicletas e 



skates e skis. Também damos aos nossos filhos como presente roupas, 
comida, e música, e por várias razões. 

3 - Assim você vê, presente é de um indivíduo para outro, e doando nós 
queremos trazer alegria e contentamento para quem doamos. E é assim 
com nosso Pai Celestial. Então esta manha nós vamos examinar o 
Presente Fé, o qual Ele deu a cada um de nós. E vamos ver as muitas 
diferentes razões e usos para nosso dom da Fé. 

Efésios 2:8 Porque pela graça sois salvos, por meio da fé; e isto não 
vem de vós, é dom de Deus. 

I Pedro 4:10   Cada um administre aos outros o dom como o recebeu, 
como bons despenseiros da multiforme graça de Deus 

Provando Sua Palavra 16.08.1964 - 64  Há também um velho provérbio 
que diz, “Prove, então crerei”. Há um de nossos estados que tem um 
slogan, “Eu sou de Missouri, mostre-me”. Vê, em outras palavras, “Prove 
para mim, eu sou de Missouri”. Mas isso nem sempre funciona, porque 
Deus tem, em cada era, realizado e provado a obra que Ele estabeleceu 
para cada era, e disse isso em Sua Palavra. E cada vez que a Palavra de 
Deus foi provada na era, a maioria A rejeitou. “Prove, então crerei”. Não é 
assim. Você apenas pode ter fé se Deus te der. Fé é um pre sente de 
Deus . O quão religioso você possa ser, ainda deve ter... bem, você deve 
ter fé. E sua fé só pode descansar, se você for um cristão, n a Palavra 
provada de Deus . 

4 - Em Romanos 12:3 , nós vemos que Deus deu a cada homem uma 
medida de Fé. E Jesus disse em Mateus 17  que se nós tivéssemos Fé 
do tamanho de uma semente de mostarda, poderíamos mover 
montanhas. Então Paulo em 1 Coríntios 13  fala sobre ter Toda a fé, 
então podemos mover montanhas, e então vemos que se você tem uma 
pequena quantidade de fé ou ter Toda a Fé, é a mesma coisa. Então 
porque procurar por toda Fé quando ter uma pequena poção é tudo o 
que você precisa? Não é o tamanho da Fé que importa, pois a cada 
homem foi dada uma medida de fé, e realmente não importa que grau ou 
quantidade você tem. Mas o que realmente importa é se você usa o que 
tem. 

5 - Então o que importa se eu tiver toda a fé ou apenas aquela do grão 
de mostarda? As duas podem mover a mesma montanha. Então não é 
pela medida que devemos lutar, pois nos é dada uma medida pelo 
mesmo Pai. Eu não dou aos meus filhos o mesmo presente no Natal, ou 
em seus aniversários. Eu dou a cada um, um presente diferente, porque 



um presente é do coração, e como um pai você tenta satisfazer os 
desejos de cada um dos seus filhos. E como cada criança é diferente e 
pode ter diferentes gostos e desgostos, então você tenta satisfazê-los de 
acordo com suas circunstancias particulares. Eu me lembro de quando 
Elisabeth era só um bebezinho. Seu primeiro natal. Eu dei a ela uma 
pequena boneca. E conforme cada uma de minhas garotas vieram, elas 
quiseram bonecas, e foi isso que eu lhes dei.  

6 - Com os garotos é diferente. Um pode querer um caminhão de lixo e 
outro um conjunto de pistolas de cowboy. Cada criança tem desejos 
diferentes e tentamos realizar essas vontades da melhor forma. E 
tentando satisfazer seus pequenos desejos, nós lhes damos presentes. 
Essa é uma forma de nos expressarmos a eles. E com nosso Pai 
celestial não é diferente. 

Tiago 1:17  Toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, 
descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de 
variação. 

7 - Agora, geralmente nós não damos presentes aos nossos filhos os 
quais não queremos que eles usem. De fato, algumas vezes lhes damos 
presentes que queríamos quando éramos crianças. Minha mãe me disse 
que meu pai havia me comprado um conjunto eletrônico para construir 
um sistema intercósmico quando eu tinha três anos de idade. Eu não me 
lembro disso, mas ela disse que O fez devolver. Ele era um engenheiro 
elétrico antes de entrar na escola para advogado. Então eu penso que 
ele tinha um desejo para mim, e assim me deu um presente para me 
dirigir.  

8 - Então, presentes têm todos os tipos de uso. Mas o principal é que 
presentes são para serem usados. Damos presentes esperando que 
sejam usados. Ninguém gosta de dar um presente sabendo que vai ser 
posto em algum canto longe de visão. Não, presenteamos como meio de 
nos expressarmos, e então, presenteamos esperando que sejam usados.  

9 - Agora lembre-se que o assunto que devemos considerar é este. Fé 
não tem valor a menos que esteja sendo usada. Ela é dada para ser 
usada. E quando é usada, produz em você a mesma coisa que deveria 
produzir. Então Fé tem uma meta.  

10 - Como dissemos antes, Fé é a garantia de coisas que seriamente 
esperamos. Então se é a garantia de coisas que seriamente esperamos, 
então tem a ver com expectação. Então fé tem uma meta. Se sua Fé é 



apenas uma minúscula semente ou se você possui toda a fé. Ambas 
trarão o mesmo resultado.  

11 - Então nós podemos dizer que fé tem um resultado, uma expectação, 
uma meta (algo pelo que podemos esperar NT.). então devemos focar 
nossa fé na meta. Pois fé sem ardente expectação não tem valor. E 
como Fé é posta dentro de nossos corações para nos mover e nos 
motivar, então certamente quando não estamos operando no domínio na 
Fé não podemos estar agradando a Deus. Ele está nos treinando para 
ver o que faremos com nossa Fé. Não disse o próprio Jesus, ‘Eu 
certamente não farei nada até que meu Pai me revele primeiro”? Não é 
por isso que o irmão Vayle tem pregado tão solicitamente sobre fé 
passiva todos estes anos? Para que venhamos a um lugar onde 
esperemos no Senhor.  

12 - Você vê que fé passiva espera pela promessa. Fé passiva é 
paciente, e assim é Madura. A fé toma controle de você, e você 
descansa nessa revelação, sabendo que ele, quem fez a promessa, 
certamente terminará o que começou. 

Tiago 1:3  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. Ai está a sua chave. 
 

Fé trabalha a maturidade em nós pela paciência. Paciência é a única 
verdadeira característica de uma pessoa madura. Eles estão desejando 
esperar porque têm fé, confiança na promessa.  

13 - E assim quando nós esperamos pacientemente pela promessa, essa 
espera é na verdade um ato de Fé. Então é uma fé passiva que se tornou 
ativa. Agora, Deus deu a cada um de nós uma medida de fé, e não 
importa qual é a medida de todas elas podem mover a mesma montanha. 
Então, o importante é que mantenhamos nossa fé ativa. Que 
aprendamos a como usar nossa fé, este dom que foi dado a todos nós.  

14 - Jesus disse que Ele certamente não poderia fazer nada de Si próprio 
a menos que o Pai Lhe mostrasse primeiro. Então, nós devemos usar 
nossa fé apenas no que Deus nos mostrou. E então se Ele é quem nos 
dá nossa medida de fé, assim não vai ser ele Aquele que vai nos mostrar 
no que e quando devemos usá-la? 

15 - É a parte Dele nos ajudar a exercitar esta fé. Não que eu esteja 
dizendo que devamos ser preguiçosos com nossa Fé, mas encaremos a 
realidade esta noite. Ele nos dá a medida de fé que possuímos. Ele loteia 
a cada um certa medida, ainda que realmente não importe que medida 



temos, porque elas fazem a mesma coisa.  Todas têm o mesmo apoio, 
e assim o mesmo poder. 

I Pedro 1:7-9  “Para que a prova da vossa fé (revelação), 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”  

16 - Então nós vemos aqui que deve haver uma prova ou um teste de 
nossa fé. Sua Revelação. E o resultado desse teste produzirá em você 
louvor, honra e glória.  Então o teste, como Tiago disse, trará paciência, 
e quando paciência estiver trabalhando a todo o vapor, produzirá um filho 
de Deus completamente maduro na mesma imagem do Pai, como foi 
com Seu Primogênito. Lembre-se, o próprio Jesus, o primogênito de 
Deus, aprendeu obediência à palavra de Deus pelas coisas que sofreu. 

17 - Agora, esta palavra “sofreu” significa passar por maus tratos ou ser 
maltratado fora da razão da Palavra. Então nós vemos que a prova de 
nossa fé é exatamente isso. Sua fé é posta em testes. Deus te põe em 
situações por causa de sua fé, para ver como você vai utilizá-la.  

18 - Lembre-se de Daniel na cova dos leões e dos três filhos hebreus na 
fornalha ardente. Eles todos possuíam a revelação de sua hora e então 
Deus os testou. A revelação que você possui é a sua fé. E assim, para 
que você a utilize, e a aplique, Deus permite que aflições e sofrimentos 
venham até você, para que permaneça com sua fé.  

19 - Assim o sofrimento é um resultado de que você já tem Fé, e te põe 
em uma posição em que você tem de contar apenas com sua Fé para se 
sobressair. É exatamente por isso o que Shadrach, Meshach e Abednego 
passaram. E Daniel, e Moisés, Abraão e todos os Profetas de Deus.  

 20 - Cada um passou por provas de sua Fé. Uma prova de sua 
Revelação. As provas vêm por causa da Revelação, e assim ele 
aprendeu a esperar em Deus, e no tempo devido, quando Deus trouxe 
sua Fé à prova novamente, fez com que a Revelação energizasse sua 
própria fé. 

VRT HEBREUS 11:1  ORA, a fé é o firme fundamento (no inglês, “fé é a 
substância”. NT.) das coisas que se esperam, e a prova das coisas que 
se não vêem (Examinando esta escritura nós vemos que a palavra 
‘substância’ significa ‘segurança’. Em Hebreus 1:3  ela é usada também 
como a própria Natureza de Deus. Então vemos que não é apenas 
segurança mental, mas na própria natureza de ser confiante. Em outras 
palavras, ela toma o controle de toda sua disposição e te muda de uma 
criatura confusa para alguém que tem certeza e é confiante.  



21 - Você não é mais reacionário (de reação, de oposição ao progresso, 
diz-se de quem deseja que a situação volte a ser como era antes. NT.) 
em seu esforço cristão, mas você se torna proativo. Você tem um 
propósito por trás do que você faz. Você tem um plano que te foi dado, e 
você simplesmente o segue. 

AMPLIFICADA  Fé é a segurança (a confirmação, o titulo de propriedade) 
de coisas pelas quais nós ardentemente esperamos, sendo a prova de 
coisas que não vemos e a convicção de sua realidade – Fé percebe 
como fato real o que 
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