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Tiago 1:2-8 Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações; 

Agora “grande gozo” significa que nada pode ser adicionado, tudo é alegria, completa. 
Então é 100% alegria. E nós vemos que Tiago está dizendo para ter 100% de total 
alegria quando cair em testes. Agora, quem no mundo aceitaria essa afirmação na 
forma humana de pensar? Mas não nos é pedido para ver as coisas com a perspectiva 
humana, mas com a de Deus. E Tiago está dizendo que nós somos postos à prova, aos 
muitos vários testes aos quais Deus nos põe debaixo, não podemos considerar isso 
com nada menos do que pura alegria. Por que? 

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. 
 

Romanos 5:1 TENDO sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso 
Senhor Jesus Cristo; 2 Pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual 
estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. 3 E não somente 
isto, mas também nos gloriamos nas tribulações; sabendo que a tribulação produz a 
paciência, 4 E a paciência a experiência, e a experiência a esperança. 5 E a 
esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos 
corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. 
 
Agora, a tradução Weymounth explica um pouco mais aqui. Ela diz: 2 Nós exultamos 
em esperança de algum dia compartilharmos a glória de Deus, 3 E não apenas, nós 
exultamos em tais aflições como são as tuas; sabendo disso,  aflição produz 
tolerância; 4 Tolerância, amadurecimento do caráter, e amadurecimento do caráter, 
esperança: 5 e esta esperança nunca se desaponta, porque o amor de Deus é 
derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. 

Tradução “Moffatt” 1 Através dele nós temos acesso a esta graça, onde temos nossa 
permanência, 2 e nós triumfamos em esperança da glória de Deus; 3 Não apenas, 
mas nós triunfamos mesmo em nossos problemas, sabendo que problemas produzem 
tolerância, 4 E tolerância, caráter (Esta é a segunda vez que você vê isso sendo 
mencionado) e caráter produz esperança, 5 Uma esperança que nunca se abala, pois 
o amor de Deus inunda nossos corações pelo Espírito Santo nos dado. 

Tradução “O Caminho” que é uma “Publicação mal-humorada da Bíblia”. Sim, 2 
Nós exultamos em esperança de algo ainda mais alto — a glória da presença de 
Deus. 3 Eu direi ainda que exultamos em tais aflições 4 Sabendo que por tais aflições 
nós desenvolvemos resoluta tolerância, e tolerância desenvolve força testada, e força 
testada produz o hábito da esperança. 5 Essa esperança não é ilusória, como provado 



pelo fato de que o rio transbordante do amor de Deus já encheu inteiramente nossos 
corações, dirigido pelo Espírito Santo. 

Observe que ainda algumas palavras se diferenciem, o foco principal é “a esperança 
nunca se desaponta” por causa do amor de Deus fluindo em nossos corações. 

Observe que esta parte das escrituras começa com esperança. Ela diz, “Exultamos na 
esperança de ver a glória de Deus”. E nós sabemos que a glória de Deus é Sua Doxa, 
que é sua Opinião, avaliação e julgamento. Então, esperamos ter a mesma mente de 
Deus, é o que estamos vendo nesta escritura. Agora, Vem com fé, então se torna 
Esperança e depois se torna cheia de Amor, por que Deus é amor. 

Note novamente o que diz, “Permanecemos em graça, e esperamos pela glória de 
Deus”. Agora, o que isso significa? A palavra “esperança’ significa ‘ardente 
expectação’. Nós sabemos que a Glória de Deus é a Doxa de Deus, que é os Próprios 
pensamentos Dele, opiniões, avaliações, ou a forma que Ele avalia as coisas, e o 
julgamento que Ele expressa quando expressa Sua opinião. 

Você vê, o fato de que devemos passar por testes severos não deveriam importar, 
considerando a recompensa que você vai ter depois de passar por eles. 

Agora, os fatos são que, nós vemos o caráter de William Branham ou Jesus e dizemos: 
“É um caráter maravilhoso. Eu quero”. E você não pode ter, mas tem de passar 
pelo mesmo processo que William Branham e Jesus passaram para conseguir. 

Hebreus 6:16 Porque os homens certamente juram por alguém superior a eles, e o 
juramento para confirmação é, para eles, o fim de toda a contenda. 17 Por isso, 
querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos 
herdeiros da promessa, se interpôs com juramento; 18 Para que por duas coisas 
imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, 
os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta;  
19 A qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até ao interior 
do vê. 

A Bíblia diz, uma prova aparecerá, apesar de nossas orações de fé, Deus não vai 
responder imediatamente; mas, ao invés de as coisas ficarem melhores, elas vão 
parecer ficar a mesma coisa ou vão parecer piorar o máximo para nós. Isso é 
exatamente o que diz a Escritura. 

Mas o que nós é dito na Palavra de Deus? “Nós exultamos em tais provas e aflições 
nossas”. A Bíblia diz que foi isso o que esse homem fez. Quando as aflições vêm ele 
se alegra com elas, também. Isso é uma coisa. Eu nunca pude imaginar. Pessoas se 
excitam quando as coisas vão da forma que elas querem, e gritam, e se emocionam 
das formas que você sabe, e coisas assim. E eles virão à igreja e correr a uma milha e 
gritar e berrar e dizer que estão tendo um bom tempo. Mas quando as provas vem, por 
que eles ficam tão quietos? E por que seu semblante cai e ficam tão nervosos? 



O que aconteceu com Deus? As Escrituras nos dizem que temos de exultar! Temos de 
exultar nas provas da mesma forma que exultamos nas promessas.  Temos de ser 
cheios com “PURA ALEGRIA, TODA A ALEGRIA!!!” “OBA!!! ALELUIA!!!” 
Feliz e cheio de alegria como quando bênçãos caem sobre você. 

Agora, veja! Homem algum pode adicionar ou tirar desse Livro sem que haja uma 
conseqüência. Então não se meta com isso. Então como você vai tirar isso daqui 
quando diz que você tem de ser cheio com 100% de pura alegria quando estiver 
encarando provas de sua fé? 

Então, se você pode gritar “Glória a Deus!” quando é curado; ou quando Deus 
responde tuas necessidades como teu provedor, então você é obrigado a gritar “Glória 
a Deus” quando você é testado e provado, porque isso é exatamente o que a Escritura 
está nos dizendo aqui em Tiago capítulo 5. 

Em Hebreus 11:17-19, nós lemos, Pela fé ofereceu Abraão a Isaque, quando foi 
provado; sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito. 18 Sendo-
lhe dito: Em Isaque será chamada a tua descendência, considerou que Deus era 
poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar; 19 E daí também em figura ele o 
recobrou. 
Permita-me fazer esta pergunta. Quando Abraão foi provado por Deus? Antes que 
Deus lhe desse a promessa ou depois? Abraão foi testado ‘depois’ que Deus deu a ele 
a promessa. Se você acha que a promessa de Deus vai manter as provas longe, você 
perdeu o barco. A promessa de Deus trará a prova; Assim é dito bem aqui no Livro. 

Vamos ver o que mais o Livro diz. Você sabe o que diz, “Está escrito: no Livro, não 
quer dizer em algum lugar da Bíblia. De acordo com o que eu entendo, (que me foi 
dito por escolares) Significa exatamente como está escrito na cruz: “Está terminado”. 
“Está escrito” é idêntico em significado; isso é, nem tanto o significado como uma 
palavra traduzida, mas o pensamento. “Está escrito” – “Está terminado” – “Eu disse”, 
disse Deus. É isso! E isso permanecerá, e isso é a única coisa que permanecerá. É 
melhor que permaneçamos com Isso. 

Em Salmos 105:19 nós lemos: Até ao tempo em que chegou a sua palavra; a palavra 
do SENHOR o provou. 

Deus disse a José: “Sol, lua, estrelas, curvem-se! Molhos, curvem-se!” Ele foi e 
contou aos seus irmãos, e eles disseram, “Você acha?” E José disse, “Eu estou tão 
certo que isso é o que o sonho mostrou quanto eu estou aqui falando com vocês”. Eles 
disseram, “Veremos”. Então você precisa de Deus para o problema que vem pela 
crença em Sua Palavra? José foi odiado. Isso é um bom sentimento. José foi vendido à 
escravidão. Mentiram a seu respeito... Falsamente acusado... perseguido... preso. Até 
que a Palavra que Deus havia lhe dado de cumprisse, ele foi testado e provado pela 
mesma Palavra. 



Em Hebreus 6:15, a respeito de Abraão, nós lemos: E assim, esperando com 
paciência, alcançou a promessa.(“E assim, depois de ter sofrido (observe que foi 
depois de ter sofrido) pacientemente, ele obteve (e só então) a promessa”. NT.) 

Observe; a Palavra de Deus o testou. Agora, por que é que podemos exultar? Por que é 
que podemos exultar nas provas de nossa vida e tomar as provas de uma maneira 
alegre e exultante? Em primeiro lugar, nós temos a medida de fé do Senhor Jesus 
Cristo, que foi dada justamente para isso, e não pode operar sem. Pode mover 
montanhas e levantas o morto. Deve-se tomar cuidado dela. Também, ela põe as 
coisas no passado, porque Deus não pode falhar, nos dando o resto da fé enquanto as 
provas seguem. Isso é segurança. 

Isso não é tudo. Há outra parte dessa promessa que temos aqui. A escritura adiciona 
algo mais sobre isso. Ela diz, “Nós sabemos de algo”. E esse é o problema com os 
cristãos hoje, parece que eles não sabem de nada mais, dificilmente. Agora, os antigos 
sabiam. Os puritanos conheciam a Palavra de Deus, e Ela os levou por todas as 
provas, e rejeições publicas dos zombaria. Mas o nosso povo moderno, eles 
dificilmente sabem de algo a respeito da promessa de Deus e como Deus opera. Eles 
se tornaram pão amanhecido, café morno. 

Agora, o que é que eles sabiam? Que tribulação produz paciência. É isso que eles 
sabiam. Eles entendiam por quê Deus testa nossa fé, e como Ele faz isso, e por quais 
resultados finais nós devemos esperar disso. E devemos ir pelo meio de Deus se 
queremos chegar a uma situação de alegria que Deus prometeu. Eles sabiam que a 
prova da fé produz paciência; eles sabiam que a única maneia pela qual alguém pode 
adquirir paciência é sendo provada. 

Não há outro caminho, porque esse é o caminho de Deus. Você não precisa gostar, 
mas não pode mudar isso. Então é melhor você ir se acostumando. 

Hebreus 10:32-39 diz: Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que, depois de 
serdes iluminados... o que ‘iluminado’ significa? Significa que você se torna mais 
entendido em algo, o que chamamos de ser  iluminado. 

Salmos 119:130ª diz, “A entrada das tuas palavras dá luz”. Não é o Espírito Santo 
que te dá luz porque Ele é uma pessoa, mas ele te traz a Palavra de Deus e a Palavra 
de Deus é o que te dá a luz. Porque, se você tem o Espírito Santo e se separa da 
Palavra, você não vai conseguir luz, mesmo tendo o Espírito Santo. Você diz, “É 
Serio?”. Você é capaz de desligar as coisas de Deus. Você é! A Palavra traz Luz. A 
entrada das tuas palavras dá luz”. E Salmos 110 nos diz que a Palavra de Deus é luz 
para os nossos pés.  Então é a Palavra de Deus que te dá a luz. 

E diz em Hebreus 10:32 Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que, depois de 
serdes iluminados (depois que a Palavra da promessa veio a você), suportastes grande 



combate de aflições. 33 Em parte fostes feitos espetáculo com vitupérios e tribulações, 
e em parte fostes participantes com os que assim foram tratados. 
 

Quando você é um cristão eles ficam atrás de você, por causa do seu objetivo, porque 
você ama a Deus; ou eles vão brigar com mais alguém com quem você tenha algum 
relacionamento, com quem você vive ou é associado, e eles vão te irritar por causa 
disso. Isso é exatamente o que Paulo nos disse, “ Porque também vos compadecestes 
das minhas prisões, e com alegria permitistes o roubo dos vossos bens, sabendo...” 
HEBREUS 10:34. 

Quantos de vocês esta noite poder ficar felizes quando são desonrados? Nós ficamos 
irritadíssimos como qualquer ser vivo. Se eu quero te dar, sou generoso. Mas, se você 
quer tomar...? Não quer dizer exatamente que eu seja mesquinho, mas você vê que sou 
destro e guardo meu dinheiro no meu bolso esquerdo. Não é fácil pega-lo. Vê? 

Agora, a Bíblia diz que você se alegra por saber de algo. Você fica todo feliz por ser 
informado. Por que? Eles sabiam de algo. Eles sabiam de algo. Eles sabiam que eles 
tinham no paraíso... 

Hebreus 10:35 Não rejeiteis, pois, a vossa confiança (que é fé na Palavra de Deus), 
que tem grande e avultado galardão. 36 Porque necessitais de paciência, para que, 
depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Quando 
você tem a promessa? Depois de você ter sofrido e ser provado. 
 

E eu não estou dizendo que você não pode ser curado. Não estou dizendo que Deus 
não esteja fazendo algo para você. Mas estou dizendo que, bem antes de você 
conseguir a promessa de Deus, você vai sofrer, pois assim disse Ele. Não há quaisquer 
atalhos. Não há e nunca haverá. Vê? Diz que ‘depois’... Você diz, “Eu preciso de 
cura”. Deus diz, “Você precisa de paciência”. “Eu preciso de dinheiro”. Deus diz, 
“Você precisa de paciência”. “Eu preciso dar um jeito na minha família”. 
 

Deus diz, “Você precisa de paciência”. Eu vou lhes dizer uma coisa: “ Eu ainda não vi 
Deus voltar atrás com Sua Palavra. Ele A sustenta. Ele não abre mão Dela. E Também 
nunca vi um homem vencê-lo. É por isso que um dia um monte de camaradas vão 
estar dizendo no julgamento, “Eu profetizei”. E Ele dirá, “Balaão também”. “Nós 
curamos os doentes”, eles disseram. “Com certeza fizeram, mas Judas também”, Ele 
dirá, “Eu nunca conheci vocês”. [Mt 7:33]. Deus tem respeito apenas por aqueles que 
pregaram a Palavra. Você prega Sua Palavra, pois é isso o que Deus diz. 
 

Aqui no livro de Tiago você tem a mesma coisa. 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.  
Aqui é dito que você vai querer coisas por toda sua vida, até que tenha paciência. 
Quando tiver, nunca lhe faltará nada. Ah! É uma pregação dura; Eu acho que é melhor 
todos irmos para casa. Não é essa a lição que Jô aprendeu? Nós não vamos ler sobre 
Jô. Já fizemos isso na outra noite.  Talvez leiamos mais adiante 
 

Deuteronomios 8:2 E te lembrarás de todo o caminho, pelo qual o SENHOR teu 
Deus te guiou. 



Não culpe o diabo por isso. Ei! Quem é o seu pastor? Heim? Deus. Então, por que 
culpar o diabo? Nas mãos de quem você está? Nas mãos de Deus. Assim sendo, 
porque por a culpa do diabo? Não estou te dizendo para culpar a Deus. Apenas 
falando para lhes mostrar algo. “E te lembrarás de todo o caminho, pelo qual o 
SENHOR...” 

Observe que diz ‘caminho’; não ‘caminhos’, mas ‘caminho’. Há um caminho que 
Deus lidera: ‘caminho’, não ‘caminhos’; e há apenas um fim para ele. Nossos 
caminhos trarão muitas coisas, que são várias formas de morte, mas o caminho de 
Deus traz algo. 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. 3 E te humilhou, 
e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conheceste, nem teus pais 
o conheceram; para te dar a entender que o homem não viverá só de pão... 
 

O que aconteceu quando eles quiseram apenas pães e peixes de Deus? Eles decaíram, 
não? Eles não podiam tomar o ensinamento; não podiam tomar o resto. Você não vive 
só de pão. Você não vive apenas dessas promessas aqui. Você tem de viver pelo que 
vai com a promessa. Vê? 

Quer saber? É assim que o homem sempre faz as coisas. Ele toma tudo da promessa 
de Deus, e tenta colocar bem onde quer. Você não pode fazer isso. Não vai funcionar. 
Olhe o verso 15: “Que te guiou por aquele grande e terrível deserto...”. Quem? Quem 
está liderando? Deus está1 para onde então? Para a Terra Prometida! Oh, não é lindo? 
O que você quer? A promessa? Eles sambem quiseram. 

Como você vai consegui-la? “Oh, Eu vou orar a oração da fé; Aleluia! Vou entrar de 
cabeça nisso”. Oh, você vai? Eu tenho algumas noticias para você: alguém com uma 
espingarda sabe como pegar aqueles pássaros que voam alto. Você conhece a Bíblia? 
Não há apenas o lugar onde diz, “E Subirão com asas como águias”, mas também diz: 
“Eles andam”. E também diz “Eles sentam,” e eles também “ficam”. Também diz, 
“eles são arremessados”. Heim? Quem? (É Deus). “...Que te guiou por aquele grande 
e terrível deserto de serpentes ardentes, e de escorpiões”. 

“Oh”, você diz, “eu não consigo ler dessa forma, por que não gosto”. “Quem os 
liderou por um bonito e exuberante vale, tão calmo, maravilhoso, e havia pássaros e 
borboletas, e água pra caramba, e havia uma arvore de dinheiro; e é claro, havia até 
mesmo uma arvore de cigarros... (se você acha que não te faz mal). E um pouco de 
vinho para o deleite de seu estomago”. 

É assim que a Bíblia diz? Por que ler daquela forma? Você diz, “Eu não leio Isso 
assim”. 

Então, não pegue as conotações como se você lesse dessa forma; ou não A ignore, 
porque Deus não muda Suas maneiras. 



A Bíblia nos avisa em Eclesiastes 3:14-15:4 Eu sei que tudo quanto Deus faz durará 
eternamente; nada se lhe deve acrescentar, e nada se lhe deve tirar; e isto faz Deus 
para que haja temor diante dele. 15 O que é, já foi; e o que há de ser, também já foi; e 
Deus pede conta do que passou. 
 

Deus não muda Suas maneiras. Isso diz Deuteronômios 8:15-16 Que te guiou por 
aquele grande e terrível deserto de serpentes ardentes, e de escorpiões, e de terra 
seca, em que não havia água; e tirou água para ti da rocha pederneira; 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; 
 

Mas você diz, “Deus tem uma forma divertida de fazer coisas boas”. É por isso que 
Ele disse em Isaías 55:8 Porque os meus pensamentos não são os vossos 
pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o SENHOR. 9 Porque 
assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais 
altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos 
pensamentos. 
 

E sabemos que alguns dos paraísos estão há milhões de anos luz de distancia e trilhões 
de milhas daqui. Então, esqueça seus modos e agarre o de Deus e o aceite como o 
modo natural de uma vida cristã. 

Esse processo de desenvolvimento de fé não é na verdade um forte desejo de Deus nos 
fazer sofrer. Vê? Pois um homem com Deus lhe apoiando, e a medida de fé, pode ser 
paciente. Ele não pode perder, pois é “mais do que vencedor”. Invulnerável, 
invencível, se apenas soubesse disso. Para Deus, nos provar não é estranho! Se Deus 
envia um homem ou um garoto para um trabalho, isso seria diferente. Para nós, dizer a 
alguém que é um maços e não sabe uma nota de piano, ‘A’ de ‘B’, que se sente e 
toque, é errado, pois você está pedindo a uma pessoa que faça o que ela não pode 
fazer. Mas, quando Deus nos lidera na Sua maneira, é porque estamos equipados 
e habilitados para ir pelo caminho de Deus, porque Deus não é um tirano cruel. 
Ele é um bom Deus que faz coisas boas. 

Agora, qual é o próximo passo? O próximo passo é que este homem sofra. E pelo seu 
sofrimento se torna paciente. E, por ser paciente, algo mais acontece. E a Bíblia chama 
esse algo de ‘maturidade’, ou ‘amadurecimento de caráter’. Lembram-se do que o 
irmão Branham disse há não muito atrás? Ele disse, “O trigo está no celeiro, mas está 
verde, e tem de amadurecer”. E, como é que vai amadurecer? Nós seremos provados 
como nunca antes em nossas vidas, então se prepare. 

Esta é a era mais sem caráter que Deus já permitiu ser produzida nesse mundo. Se 
você pode achar caráter hoje, irmão, irmã, você encontra a maior coisa nesse mundo. 
Mas você não pode achar hoje. As igrejas não têm, e o mundo também não. As 
crianças na escola disseram que Charles Van Doren teve o direito de trapacear, ser 
estimulado, e ganhar todo aquele dinheiro, se ele pudesse ir longe com isso. Foi mal 
ele ter sido pego. 



Elas disseram, “O governo deve fazer mais para nos ajudar do que não nos ajudar. 
Temos de ter o governo fazendo coisas por nós. Não precisamos ser independentes”. 

Mentindo, burlando, enganando, assassinando. E a igreja está ‘verde’. E não tem 
caráter. Por que? Por que foi ensinado à igreja, “Você não precisa sofrer”. Ora, o que é 
isso? Você sabe do que eu estou falando. Lhes é ensinado um atalho. Meus 
irmãos/irmãs, caráter não pode vir separadamente do sofrimento. 

É dito em Hebreus 5:7-9 a respeito de Jesus: O qual, nos dias da sua carne, 
oferecendo, com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar 
da morte, foi ouvido quanto ao que temia. 8 Ainda que era Filho, aprendeu a 
obediência, por aquilo que padeceu. 9 E, sendo ele consumado, veio a ser a causa da 
eterna salvação... 
 

Mesmo Jesus Cristo sofreu para desenvolver caráter. 

I Pedro 1:3 Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que, segundo a 
sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela 
ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, 4 Para uma herança incorruptível, 
incontaminável, e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, 5 Que 
mediante a fé estais guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se 
revelar no último tempo, 6 Em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora 
importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias 
tentações, 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; 8 Ao qual, não o havendo visto, amais; no qual, não o vendo agora, mas 
crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso; 9 Alcançando o fim da vossa fé, a 
salvação das vossas almas. 10 Da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente 
os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, 11 Indagando que tempo ou 
que ocasião de tempo o Espírito de Cristo, que estava neles, indicava, anteriormente 
testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir, e a glória que se lhes havia de 
seguir. 12 Aos quais foi revelado que, não para si mesmos, mas para nós, eles 
ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo 
Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o evangelho; para as quais coisas os 
anjos desejam bem atentar.  
13 Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai 
inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo; 

Isso fala de uma prova de fé ou revelação do tempo-do-fim que é ordenada a trazer 
Glória, e que o teste seja superado. 

Lembre-se de 1 Pedro 4:12 não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para 
vos tentar. 
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