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1 - Quarta-feira a noite nós falamos novamente sobre fé, mas dessa vez na 

Alegria que devemos ter quando recebemos testes baseados em nossa fé. O assunto 
foi “Tenha alegria em tudo”, e lemos nosso texto em Tiago 1:2-8 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. 

 

2 - Nós olhamos mais o verso um e falamos sobre a Alegria que nos é mandado 
mostrar quando passamos por provas. Vimos como isso é possível, pois sabemos 
que as provas trabalharão dentro de nós uma paciência que tem o resultado final que 
nós esperaremos nada. 

Vimos como em Romanos 5:3 Paulo disse, “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. 

3 - Assim vemos que há um propósito por trás de nossas provas, e ele é produzir 
em nós um caráter que nunca poderíamos desenvolver sem nossos testes e nossas 
provas. 

4 - Pelas Escrituras nos é dito que Abraão não foi provado até depois que ele 
recebeu a promessa. E assim é com todos os filhos. Deus não te testa ou te põe em 
prova  e depois te da a promessa. Ele primeiro faz a promessa e então impõe testes 
para ver como você lida com elas. 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.E ele conhecia a promessa 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. 

 

Em Hebreus 6:15 a respeito de Abraão nós lemos: E assim, depois de ter 
esperando com paciência, então (e só então) alcançou a promessa. 

Hebreus 10:35 Não rejeiteis, pois, a vossa confiança (Confiança em Quem ou 
em que? Na Palavra de Deus), que tem grande e avultado galardão (então vemos 
que a Palavra de Deus, a Promessa de Deus tem uma grande recompensa. Há uma 
recompensa em crer nas promessas de Deus!!!). 36 Porque necessitais de paciência, 
para que, depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. 
Quando você adquire a promessa? Depois de ser tentado e fortalecido. 

 

5 - A respeito de Jesus Hebreus 5:7-9 diz: 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 (Ele não foi ouvido porque ele pregou – 
ele feriu). 8 Ainda que era Filho, aprendeu a obediência, por aquilo que padeceu. 9 
E, sendo ele consumado (Como? Sofrendo, adquirindo paciência, desenvolvendo 
caráter, e só então) veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe 
obedecem; 

 

Mesmo Jesus Cristo deve de sofrer para desenvolver caráter. Esta manha eu vou 
falar sobre “A prova de nossa Fé”, a qual encontramos em I Pedro capítulo 1. 

 

6 - O que a maioria das pessoas não entende é que Deus ordenou uma Fé para 
nós, e essa fé deve nos levar até a própria mente de Deus, para que pensemos como 
Deus pensa. E então, quando Deus nos dá essa fé, (e sabemos que fé é uma 
revelação) nós sabemos que tão quanto seguramente Ele nos deu esta revelação, Ele 
também nos testará nessa Revelação. Então a revelação, e assim a prova de sua 
Revelação têm o propósito de trazer a própria mente de Deus a nós. Nós falamos o 
que Deus fala, e fazemos o que Deus faz, não temos doutrina alguma além da Dele, 
e não temos vontade alguma além da Dele. 

 

7 - Então há três coisas as quais devemos entender sobre A Prova de nossa Fé ou 
A Prova de nossa Revelação. 

 

NUMERO UM : A prova de sua fé é predestinada para sua glória. Em outras 
palavras, onde Deus predestinou “A Fé”, porque há apenas uma fé, e essa é a Fé do 
“Único Senhor”. Então essa Fé é a Doutrina de Cristo, a qual Deus ordenou para 
nossa Glória. Então, Deus predestinou a prova de Sua Fé, para a qual Ele selecionou 
provas especificas que testam sua Fé Nele. 

 

NUMERO DOIS: Você é ordenado a passar no teste. 
 

NUMERO TRES: Você é testado com o propósito de ser aprovado. 
 

8 - Agora, vejamos se essas afirmações não estão exatamente corretas com a 
Palavra de Deus e a Mensagem da Hora. Abramos nossas Bíblias em I Pedro 1. Eu 
quero que vocês observem a quem Pedro está endereçando aqui. Ele está 
endereçando aos Eleitos de Deus. 

I PEDRO 1:2 Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do 
Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo: Graça e paz vos 
sejam multiplicadas. 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 
(isso é uma esperança viva, ou uma esperança que foi vivificada?), 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, 

 

9 - Então vemos que essa esperança nos mantém vivos, e vivendo 
antecipadamente da herança. Então vemos que esta esperança não é simplesmente 
para qualquer um, mas só para aqueles que recebem a herança, chamados de filhos e 
filhas de Deus, que têm a Mente de Deus. É isso que aprendemos sobre o “Espírito 
de Sabedoria e revelação no conhecimento Dele”. 

 

Isso é Efésios 1:17-18 Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da 
glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação; 18 
Tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a 
esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos; 

 

10 - Observe o que Paulo disse; o Espírito de Sabedoria e Revelação no 
Entendimento Dele, Deus, nos prepara e nos faz conhecer a ardente expectação que 
temos na herança dos santos. Então nós vemos que este espírito em nosso meio nos 
prepara para o recebimento de nossa herança. Há a promessa de Deus para nós, e 
semana passada nós estabelecemos que quando Deus nos dá uma promessa, Ele 
também nos dará testes e provas, se nós cremos na promessa ou não. 

 

11 - O irmão Branham disse em seu sermão, SETENTA SEMANAS DE 
DANIEL 06.08.1961 - P:36 Você se lembra, em Daniel 12 Ele disse, “O sábio 
entenderá nestes últimos dias?” Foi dado a ele. O Espírito de Sabedoria entra na 
igreja para ser conhecido por ela pela revelação do Espírito Santo - trazendo a 
igreja para dentro e revelando em que dia estamos vivendo. Assim como Gabriel 
veio a Daniel, o Espírito Santo vem à igreja nos últimos dias para revelar estas 
grandes, profundas e secretas coisas. Você entende agora? 

 

12 - Assim vemos que o Espírito de Sabedoria e Revelação no conhecimento 
Dele apronta-nos para a adoção, porque você não recebe herança a menos que seja 
adotado primeiro. E adoção é para quem é filho, como João disse em 1 João 3:2, 
“Amados, vocês já são filhos, mas não aparece ainda o que vocês serão, mas 
quando Ele aparecer, quando Ele phaneroo, Quando Ele se manifestar em Seu 
verdadeiro caráter, então vocês também se manifestarão em seu verdadeiro caráter, 
porque verão a Ele como realmente é, e vendo-O como realmente é, serão como Ele, 
e manifestarão o mesmo caráter que Ele manifesta”. Observe então o que essa 
esperança faz. 

 

13 - Vamos continuar lendo em 1 Pedro 1:5 E vocês que são guardados pelo 
poder de Deus, e o que é o poder de Deus? É a Mensagem de Cristo de acordo com 
Romanos 1:16 Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder 
de Deus para salvação de todo aquele que crê; primeiro do judeu, e também do 
grego. 17 Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: 
Mas o justo viverá da fé. 

 

14 - Agora, novamente lendo em 1 Pedro 1:5 Que mediante a fé estais 
guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último 
tempo,(assim vemos que há uma salvação do tempo do fim que será revelada no 
tempo do fim) 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; 

 

15 - Observe, ele está falando das provas que nos é ordenado receber, e estas 
provas estão associadas com nossa fé, para testá-la, para ver onde permanecemos na 
fé, ou revelação. E não somos apenas ordenados a ser testados, como também somos 
ordenados a passar. 

 

WUEST TRANSLATION ... Que em ultima temporada você se alegre 
constantemente com alegria que expressa a si mesma em exuberância triunfante, 
ainda que por pouco tempo no tempo presente se por acaso há necessidade disso, 
vocês têm sido feitos aflitos no meio de muitos testes diferentes para a prova de sua 
fé, a qual é examinada com o propósito de ser aprovada, sendo a aprovação muito 
mais preciosa do que o ouro provado que perece, ainda que seja provado por fogo, 
possa ser descoberta depois de exame detalhado para resultar em Louvor, Honra e 
Glória no tempo da Revelação de Jesus Cristo; 

 

16 - Assim você vê, nossas provas e testes vêm depois que recebemos a promessa 
de Deus, para ver se vamos segurar a promessa, e você sabe o que? Deus não da a 
promessa para qualquer um. Pedro aqui nos diz que Ele as dá aqueles que são 
ordenados para passar no teste. 

1 Pedro 1 fala nas provas do tempo do fim de nossa Fé, que é ordenada a 
produzir Glória, que é a própria mente de Deus no crente. Assim a prova é feita de 
tal modo que traz os pensamentos de Deus para nossas mentes, enquanto passamos 
por elas. Assim nos é dado um teste ou testes, por causa da Palavra ou da Promessa 
de Deus, mas quando nos são dadas provas pela Palavra, também nos é dado uma 
Palavra para passar nos testes. Deixe me repetir isso. Nossas provas são por causa da 
Palavra, e Deus ainda nos dá Palavra para passar nelas. Então tudo volta para Ele, 
que é a Palavra. 

17 - Agora, Pedro também diz em 1 Pedro 4:12 Amados, não estranheis a 
ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos 
acontecesse Aqui vemos que isso não deveria nos surpreender quando encaramos 
nossas provas, porque elas existem com o propósito de nos testar; 13 Mas alegrai-
vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na 
revelação da sua glória (e nós sabemos que esta Glória é Seu Doxa, que é Sua 
própria mente) vos regozijeis e alegreis. E porque deveríamos nos alegrar quando 
Deus revela Sua Doxa para nós? Porque Deuteronômio 29:29 nos diz, As coisas 
encobertas pertencem ao SENHOR nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem 
a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta 
lei. E isso significa que enquanto permanecer oculta; é de Deus, mas uma vez que 
nos é revelado, pertence a nós e para nossos filhos para sempre. 

 

18 - Então estamos falando de um tempo quando a própria Mente de Deus vem 
ao Eleito como Paulo disse em 2 Tessalonicenses 1:7-10 E a vós, que sois 
atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu 
com os anjos do seu poder, Já temos visto e somos testemunhas da Aparição do 
Senhor. Lembre-se, Aparição e Vinda são duas palavras diferentes, e significam 



duas coisas diferentes.  E temos visto a revelação do Filho do Homem vindo dos 
céus na forma de uma peruca branca, a qual o designa como Juiz Supremo, e 
observe que a peruca branca era feita de anjos. Exatamente o que Paulo está falando 
aqui. 8 Como labareda de fogo (O Pilar de Fogo), tomando vingança dos que não 
conhecem a Deus e dos que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus 
Cristo; (e observe o que acontece a aqueles que não crêem ou obedecem)9 Os quais, 
por castigo, padecerão eterna perdição, ante a face do Senhor e a glória do seu 
poder, (Assim como Caim, eles devem sair da presença de Deus. Mas observe o que 
acontece aos Santos Eleitos de Deus. E lembre-se, se eles são santos é porque são 
santificados. Então isso não está falando daqueles que são Crentes fronteiriços. Fala 
aqueles que foram santificados, o que quer dizer limpos e separados para um 
serviço).10 Quando vier para ser glorificado nos seus santos,(Observe o que diz, 
Quando Ele, Cristo, vier para ser glorificado, endoxado em Seus Santos. Significa 
que Ele vem neste tempo para estabelecer a própria mente de Deus nos santificados.) 
e para se fazer admirável naquele dia em todos os que crêem (Então Paulo está nos 
dizendo que esta é a hora que Seu testemunho, Sua Mensagem será crida. E não 
disse o irmão Branham que ele estava pregando o que Paulo pregou?) ( porquanto o 
nosso testemunho foi crido entre vós ). 11 Por isso também rogamos sempre por 
vós, para que o nosso Deus vos faça dignos da sua vocação (Assim você vê, receber 
a própria mente de Deus é o chamado para o qual Deus te ordenou), e cumpra todo o 
desejo da sua bondade, e a obra da fé com poder; 12 Para que o nome de nosso 
SENHOR Jesus Cristo seja em vós glorificado, e vós nele, segundo a graça de nosso 
Deus e do Senhor Jesus Cristo. 

 

19 - Agora, voltando para 1 Pedro 4:14 Ele está falando sobre a repreensão pela 
Palavra, na qual você é ordenado a ser testado. Se pelo nome de Cristo sois 
vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória (a 
Doxa de Deus novamente) e de Deus (Então não apenas o Espírito de Deus descansa 
sobre você, mas sua própria mente estará em você); quanto a eles, é ele, sim, 
blasfemado, mas quanto a vós, é glorificado. (Em outras palavras, neles virá 
maldição, mas em você virá a própria mente de Deus, a doxa de Deus). 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. (Que ele reflita a doxa de Deus durante essas 
provas). 

1 Pedro 4:17 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, fazendo o bem. 

 

20 - Pedro nos diz que não deveríamos pensar que é estranho quando somos 
provados ou testados. Mas ao invés, ele nos diz para termos certeza de que nossas 
provas são por causa da nossa permanência pela Palavra de Deus, e não por fazer 
coisas que não são certas. Pois, se sofremos pelas coisas que trazemos para sobre 
nós mesmos por não semearmos corretamente, então apenas sofra, porque você 
merece. Mas quando você sofre por amor à Deus, então é quando você deveria estar 
extremamente feliz. É como aquelas pessoas que estão sob um falso ministério, e 
sofrem por isso. Aqueles falsos ministros se aproveitam deles, e sugam tudo o que 



eles têm, e os tosão como ovelhas. Esse sofrimento não é por causa da Glória de 
Deus. Esse sofrimento é devido à estupidez e ao não conhecimento de onde vocês 
estão agora. 

 

21 - Jô nos diz que quando Deus nos repreende, devemos ficar felizes. Não 
quando homens te dizer o que é bom ou ruim, e te deixam para baixo, mas quando 
Deus te põe no lugar, pois quando Ele faz isso, mostra que Ele é participante ativo 
no seu modo de Vida. 

 

Vamos ler em Jó 5:17-27 Eis que bem-aventurado é o homem a quem Deus 
repreende; não desprezes, pois, a correção do Todo-Poderoso. 18 Porque ele faz a 
chaga, e ele mesmo a liga; ele fere, e as suas mãos curam. 19 Em seis angústias te 
livrará; e na sétima o mal não te tocará. 20 Na fome te livrará da morte; e na guerra, 
da violência da espada. 21 Do açoite da língua estarás encoberto; e não temerás a 
assolação, quando vier. 22 Da assolação e da fome te rirás, e os animais da terra não 
temerás. 23 Porque até com as pedras do campo terás o teu acordo, e as feras do 
campo serão pacíficas contigo. 24 E saberás que a tua tenda está em paz; e visitarás a 
tua habitação, e não pecarás. 25 Também saberás que se multiplicará a tua 
descendência e a tua posteridade como a erva da terra, 26 Na velhice irás à sepultura, 
como se recolhe o feixe de trigo a seu tempo. 27 Eis que isto já o havemos inquirido, e 
assim é; ouve-o, e medita nisso para teu bem. 

 

22 - Então, quando o feixe “entra em tempo”? Quando está maduro. Quando está 
pronto para a colheita. Não está mais verde. Está maduro, e tem caráter. A vida está 
totalmente madura, e pronta para a colheita. Totalmente crescida. Não é necessário 
mais crescimento algum. 

Deus desenvolve caráter em você pelo sofrimento. 

Salmos 84:4-7 diz: Bem-aventurados os que habitam em tua casa; louvar-te-ão 
continuamente. ( Selá. ) 5 Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo 
coração estão os caminhos aplanados. 6 Que, passando pelo vale de Baca (o vale 
das lagrimas, o vale da tristeza, o vale das provas, o vale tos testes) O que diz?, faz 
dele uma fonte; a chuva também enche os tanques. 

 

Agora, Salmos 94:12-13 Bem-aventurado é o homem a quem tu castigas, ó 
SENHOR, e a quem ensinas a tua lei; 13 Para lhe dares descanso (como você 
descansa? Pela sua fé em Deus... a prova de sua Fé. Como? Pela prova de sua fé.) 
dos dias maus, até que se abra a cova para o ímpio. 

 

Vamos voltar para 1 Pedro 5:6-11, que diz: Humilhai-vos, pois, debaixo da 
potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte; O que diz? 6 Humilhai-vos, 
pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte (Em outras 
palavras, Deus vai te fazer descer com Suas próprias mãos, e então te exaltar; 7 
Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós Vê do 
que estamos falando?. 8 Sede sóbrios; vigiai; porque o diabo, vosso adversário, 
anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar; Como ele 
os devora? Pelas pessoas pensando que sua tristeza é muita para elas, e são 
consumidas. Agora: 9 Ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições 
se cumprem entre os vossos irmãos no mundo (ninguém esqueça isso.). 10 E o Deus 
de toda a graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de 
haverdes padecido um pouco, ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e 
fortalecerá. 11 A ele seja a glória e o poderio para todo o sempre. Amém.  



 

23 - Você diz, “Eu quero isto, paciência, sem sofrimento, Então não vou me 
importar em sofrer”. Eu sinto muito, mas você consegue paciência sofrendo. 
Paciência não te faz capaz de sofrer; você sofre para ser paciente. Você não ganha 
dinheiro para ir trabalhar. Você vai trabalhar para ganhar dinheiro. Heim? Agora, 
não tente mudar a ordem de Deus das Escrituras. 

Deus nunca mudou sua forma. E devemos passar por essa forma de sofrimento.  

Apocalipse 3:19 “a todos quantos amo...”. Isso é dito para o seu dia e o meu. Em 
lugar algum na era Laodiceiana é dito que nós amamos a Deus. O ultimo livro da 
Bíblia no Velho Testamento, Malaquias 1:1 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? Deus amava Israel; Mas eles não O amavam. 
Deus não diz que nós O amamos, mas Ele diz que Ele nos ama, e a única forma de 
sermos capazes de amá-Lo é porque Ele nos amou primeiro. E à Era de Laodicéia, 
ele avisa. Por que? Porque ele diz, Eu vou ter de repreendê-los, e vou puni-los: 
“Sejais zelosos, então, e arrependam-se — pois ainda não viram o castigo”. 

24 - Finalmente, fechando, vamos ler em Hebreus 12:1 PORTANTO nós 
também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, 
deixemos todo o embaraço (deixemos de lado todas as coisas que te seguram 
embaixo, ou te atrapalham), e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com 
paciência a carreira que nos está proposta, (Como você pode participar da corrida 
se está sobrecarregado (que quer dizer que você está atado a muito peso)? Herb 
Brooks, o treinador do time vencedor da medalha de outro Olímpica de 1980 sabia 
disso. Então o que ele fez foi peso nos tornozelos de seus jogadores durante o treino, 
e quando o dia do jogo real chegou, ele tirou o peso, e cara, aqueles garotos podiam 
voar no gelo. Então é tempo de deixar de lado tudo que pode fazer peso sobre você e 
te atrapalhar em receber a coroa de Glória, e olhar para o autor e consumador de sua 
Fé, e se aprontar, porque você vai ter de voar um dia desses. Apenas não esteja tão 
pesado quando este dia vier.) 

 

25 - Agora o verso 2 Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo 
gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à 
destra do trono de Deus. 3 Considerai (em outras palavras, considerai significa focar 
nele e no que ele fez), pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores 
contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. 4 Ainda 
não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado. 5 E já vos esquecestes da 
exortação que argumenta convosco como filhos: Filho meu, não desprezes a correção 
do SENHOR, E não desmaies quando por ele fores repreendido; 6 Porque o Senhor 
corrige o que ama, E açoita a qualquer que recebe por filho. (Assim, se Deus 
realmente te ama e te recebeu; então você será repreendido e castigado. Então 
quando você for, fiquei feliz, e não evite. Isso quer dizer que Ele te ama de verdade 
e quer ver Sua própria Glória, Sua própria Mente em você.) 

 

Verso 7 Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos; porque, que filho há a 
quem o pai não corrija? 8 Mas, se estais sem disciplina, da qual todos são feitos 
participantes, sois então bastardos, e não filhos. 9 Além do que, tivemos nossos pais 
segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos; não nos sujeitaremos 



muito mais ao Pai dos espíritos, para vivermos? 10 Porque aqueles, na verdade, por 
um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia; mas este, para nosso 
proveito, para sermos participantes da sua santidade. 11 E, na verdade, toda a 
correção, ao presente, não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz 
um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. 

 

26 - O que isso nos diz? Ele está dizendo que embora você não goste do que está 
acontecendo ou da maneira pela qual está acontecendo, limpe sua mente das 
circunstancias e olhe para a promessa da qual são aquelas provas, pois elas 
produzem a própria natureza e caráter e mente do Pai em você. 

 

Verso 12 Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas, e os joelhos 
desconjuntados, 13 E fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que 
manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. 14 Segui a paz com todos, e 
a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor; (Olhe, ele está nos dizendo aqui 
que sem santidade homem algum verá o Senhor. Então as pessoas que clamam crer 
que Deus enviou uma promessa mas negam a crer na mensagem e vive-la, nunca 
verão a Deus. Elas apenas vêem um homem que viu ao Senhor, e isso é tudo, e que 
bem fez a todas aquelas pessoas que viram ao homem Jesus mas não viram que Deus 
estava Nele? Morreram em seus pecados.) 

 

27 - Então, devemos estar 15 Tendo cuidado (não negligentemente, mas 
solicitamente tendo cuidado. Devemos olhar com um esforço arriscado. É isso que 
ele está dizendo. De que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de 
amargura, brotando, vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. 16 E ninguém seja devasso, 
ou profano, como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. 17 Porque 
bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar 
de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. 18 Porque não chegastes ao monte 
palpável, aceso em fogo, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade, 19 E ao sonido da trombeta, e 
à voz das palavras, a qual os que a ouviram pediram que se lhes não falasse mais; 20 Porque não 
podiam suportar o que se lhes mandava: Se até um animal tocar o monte será apedrejado ou 
passado com um dardo. 21 E tão terrível era a visão, que Moisés disse: Estou todo assombrado, e 
tremendo. 22 Mas chegastes ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, à Jerusalém celestial, e aos 
muitos milhares de anjos; 23 À universal assembléia e igreja dos primogênitos, que estão inscritos 
nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados; 24 E a Jesus, o 
Mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. 25 
Vede que não rejeiteis ao que fala; porque, se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na 
terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus; 26 A voz do qual 
moveu então a terra, mas agora anunciou, dizendo: Ainda uma vez comoverei, não só a terra, 
senão também o céu. 27 E esta palavra: Ainda uma vez, mostra a mudança das coisas móveis, 
como coisas feitas, para que as imóveis permaneçam. 28 Por isso, tendo recebido um reino que 
não pode ser abalado, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com 
reverência e piedade; 29 Porque o nosso Deus é um fogo consumidor.  
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