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1 - Semana passada nós lemos em 1 Pedro capitulo 1 a respeito da prova de 

nossa Fé, e a semana anterior em Tiago capitulo 1 sobre a atitude que devemos ter 
quando estamos passando pelas provas de nossa fé. 

 

2 - Esta manha eu gostaria de examinar o propósito destas provas pelas quais 
passamos, porque Deus é soberano, e Ele é eterno, e Ele estava contido em Sua 
solitária existência há uma eternidade atrás. Então, não podemos por nem tirar algo 
Dele. Assim tudo o que Ele faz é porque quem Ele é. Ele é o Deus de Amor, e 
assim tudo o que Ele tem feito por nós é por nós, e não para Si mesmo. 

 

Assim, se Deus nos testa e põe nossa fé em prova, não é pelo seu bem que Ele o 
faz, mas para o nosso. 

 

3 - Então, as provas não são para o bem de Deus, como se ele precisasse nos 
testar para ver se vamos passar no teste ou não, mas as provas são para o seu bem, 
para que você saiba o que há em seu coração, então você pode lidar com a 
descrença e a maldade que se estabelece em seu próprio coração, para que você 
possa se livrar de seus próprios motivos egoístas e auto-escravidão.  

 

4 - Então, com este pequeno pensamento plantado em nossas pequenas mentes, 
vamos ver novamente estas escrituras esta manha. 

 

1 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,(nós vemos que o que está 
acontecendo aqui é uma coisa completamente passiva. Você não tem coisa alguma a 
dizer sobre o que Deus tem feito em seu apoio. Pedro nos diz, 3 Bendito seja o Deus 
e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Por que? Por que Pedro diz que Deus, o Pai de 
nosso Senhor Jesus Cristo, é tão abençoado? Ele nos diz que é por causa do que Ele 



tem feito por você e eu... Ouça... que, segundo a sua grande misericórdia,(Não 
apenas misericórdia, mas Sua abundante misericórdia, Sua plena Misericórdia) , nos 
gerou de novo para uma viva esperança, (Que significa, Deus sem que pedirmos, e 
sem mesmo nosso conhecimento ou consentimento da causa, que quer dizer nos fez 
vir à vida para uma esperança viva, uma esperança que foi vivificada.Como? Por 
algo  com o que você  não tem nada a ver) pela ressurreição de Jesus Cristo dentre 
os mortos (Observe, Deus nos fez vir à vida pela mesma ressurreição que fez Seu 
único Filho gerado vir à vida dos mortos. O mesmo Espírito que levantou Jesus dos 
mortos vem para dentro de nós pelo novo nascimento, e nos faz viver com uma 
esperança viva. Uma esperança que inclui, como você pode ver no próximo verso) 4 
Para uma herança incorruptível, incontaminável, e que não se pode murchar, 
guardada nos céus para vós, 

 

5 - Note, no próximo verso ele adiciona 5 Que mediante a fé estais guardados na 
virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, 

(“5 e você que está guardado pelo poder de Deus por através dessa fé, esta 
revelação que será revelada no ultimo tempo produzirá a absoluta salvação, que é a 
redenção de sua alma, a segunda compra de sua alma”. N.T.). 

 

6 - Assim vemos que essas provas levam nossas almas para o lugar que Deus 
ordenou que estivessem antes da fundação do mundo, quando ainda estávamos Nele. 

 

7 - Observe, ele está concertando a conversa do que Deus já tem feito por você 
para o que você deveria estar fazendo como resultado do que Deus já fez, que é se 
alegrar no que Deus já pôs em cena para você. Uma restauração da Arvore Noiva. 
Uma restauração completa de quem você realmente é. Aquele a quem Ele conheceu 
antes da fundação do mundo, não o você mundano de agora, mas o você real a quem 
ele ordenou. E é por isso que podemos nos alegrar. 

 

6 Em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo 
necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações, 

 

8 - Observe o que ele está dizendo. Mesmo que você possa ser provado de varias 
formas no momento, e à carne que pode produzir pesar e tristeza, ainda por causa do 
que isso vai produzir em você, você deveria se alegrar com alegria inexprimível e 
cheia de Glória, porque, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o 
ouro que perece e é provado pelo fogo (Não), se (como se isso possa aconteceu ou 
não, mas será) ache em louvor, e honra, e glória, na revelação de Jesus Cristo; 

 

9 - E sabemos que a tradução Wuest nos mostrou que os testes têm o propósito de 
aprovação, porque Ele nos prometeu que não poria sobre nós nada que não 
pudéssemos suportar. 

 

Tradução WUEST  ...Que em ultima temporada esteja se alegrando 
constantemente em uma alegria que expressa a si mesma um exuberância triunfante, 
ainda que por pouco tempo no tempo presente se possivelmente é necessária, você 
foi feito aflito no meio de muitos tipos diferentes de provas para a aprovação de sua 
fé, que é examinada para ser aprovada, que sua aprovação sendo muito mais 
preciosa do que a aprovação do ouro que perece, mesmo sendo provado por fogo, 
possa ser descoberta depois de um exame detalhado, resultando em Louvor, Honra 
e Glória no tempo da revelação de Jesus Cristo; 

 



10 - Observe que há três coisas que as provas produzem em nós. Louvor, Honra e 
Glória. O que é este louvor? É uma palavra que significa a Expressão de Aprovação, 
recomendação ou admiração. A exaltação de Deus. 

 

Hebreus 13:15 Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de 
louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. 

 

11 - E Paulo disse que esta condição que nos faz louvar a Deus e não ao homem 
vem de dentro do coração e não do homem exterior. Romanos 2:29 Mas é judeu o 
que o é no interior, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra; cujo 
louvor não provém dos homens, mas de Deus. 

 

E em Efésios 1:12 & 14 Paulo nos diz que Louvor é da Glória de Deus que é Sua 
Doxa, que é Sua opinião, avaliação e julgamento. Em outras palavras, a própria 
mente de Deus, os próprios pensamentos de Deus. Com o fim de sermos para louvor 
da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo; E novamente no verso 14, 
o novo nascimento ou a esperança viva que nos vivifica nos trás ao louvor da Glória 
de Deus, que é Sua doxa, O qual é o penhor da nossa herança, para redenção da 
possessão adquirida, para louvor da sua glória. Assim vemos que tudo é sobre o 
novo nascimento, trazer-nos ao lugar de louvor à Gloria de Deus, Sua doxa. 

 

Pedro também disse em 1 Pedro 2:9 Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio 
real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que 
vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz;  

 

12 - E o apostolo Paulo nos disse como louvar em Filipenses 4:8 Quanto ao 
mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo 
o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, e 
se há algum louvor, nisso pensai. 

 

Então seu louvor deve refletir as coisas que são puras, e santas, e honestas, e 
verdadeiras, etc. 

 

13 - Então vemos que a prova de nossa fé lida com nosso coração, para que 
possamos ver o que Deus vê em nossos corações, e então podemos voluntariamente 
sair do caminho para que Deus nos molde a Sua própria imagem. Lembre-se, o 
ministério de Elias de Malaquias 4 é mudar nossos corações. 

 

1 Coríntios 4:5 Portanto, nada julgueis antes de tempo, até que o Senhor venha, 
o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas, e manifestará os desígnios 
dos corações; e então cada um receberá de Deus o louvor. 

 

14 - E em que outra era temos visto Hebreus 4:12, a Palavra como um 
discernidor dos pensamentos e intenções dos corações. Você já parou pra pensar por 
que Deus manifestou a Palavra a nós? Por que Deus manifestou o discernimento dos 
corações para nós? Assim ele poderia nos mostrar quão decaídos e absolutamente 
feios podemos ser em nossos corações, com uns aos outros. E Ele permitiu isso para 
que mais do que desejássemos mudar nossos corações. 

 

1 Pedro 1:8 Ao qual, não o havendo visto, amais; no qual, não o vendo agora, 
mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso; (então você passa no teste 
porque é ordenado que você passe. Deus te tem onde que quer, pois ele abriu sua 
própria alma para você, e você não gosta do que vê, e Deus em Sua misericórdia 



colocou uma semente de Vida de Deus em você antes da fundação do mundo, para 
que quando você visse o que está lá, não goste, pois você sabe que não se encaixa 
com o que você foi chamado para ser. E OHHHH, essa é a beleza disso tudo. Pois 
abrindo você mesmo á correção de Sua Palavra, você está) 9 Alcançando o fim da 
vossa fé (o resultado ou meta de sua fé) a salvação das vossas almas. 

 

15 - Agora, observe que nos é dito que a prova de nossa fé tem de ser considerada 
mais preciosa para nós do que o ouro que foi provado pelo fogo. Todos nós sabemos 
da historia de como os artesãos golpeavam o ouro até que toda a sujeira e impureza 
houvesse sido removida, deixando-o tão perfeito que os artesãos podiam ver sua 
própria imagem no outro. Bem, é isso que Deus quer ver em nós, mas as provas são 
feitas para o seu próprio bem, e ai você vê o lixo dentro, e então permite que Deus 
golpeie tudo por você. De fato, você vai querer que Ele faça tudo o que for 
necessário para remover todo o lixo de dentro de você. 

 

16 - Agora, estudando este assunto sobre a prova de nossa fé, também lemos 
onde Tiago disse em, Tiago 1:2 Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em 
várias tentações; (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. 

 

17 - Assim você vê que quando a prova produz em você paciência, chega a um 
ponto em que você não tem tanta pressa em fazer alguma coisa, mas está contende 
em deixar que Deus tenha sua Própria maneira, e ajudá-lo, não importa que prova 
você tenha ou que necessidade lhe apareça. Você está satisfeito em Cristo, porque 
você sabe que tudo está trabalhando para o seu bem, pois você ama o Senhor e é Seu 
eleito. 

 

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 (nessa Esperança viva de 
receber) da glória (ou doxa) 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. 

 

18 - Assim as provas serem para te mostrar pecado, nossos corações, a verdadeira 
condição de nossos corações, como Deus nos mostra em Tiago 3:14 Mas, se tendes 
amarga inveja, e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem 
mintais contra a verdade. 

 

Em Deuteronômios 8:2 nós vemos Deus falar à Israel dizendo, 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. 

 

19 - A maioria das pessoas que lê estas Escrituras a lêem como se o Senhor 
pusesse as pessoas em provas para descobrir o que há nelas. Não é isso o que essa 
Escritura está dizendo. Aqui nós vemos que Deus põe a pressão neles por quarenta 
anos para provar seus corações, para por seus corações em teste, não para que 



soubesse o que estava em seus corações, porque Ele conhece nossos corações. Mas 
Deus põe Israel em teste por quarenta anos, para que eles soubessem o que havia em 
seus corações. Olhe, como pode Deus te mudar se você não acha que precisa de uma 
mudança? Então Deus permite que você abra sua boca e exponha que podridão está 
bem lá no fundo do seu coração, pois da abundancia do coração fala a boca. 

 

Lucas 6:45  O homem bom, do bom tesouro do seu coração tira o bem, e o 
homem mau, do mau tesouro do seu coração tira o mal, porque da abundância do 
seu coração fala a boca. 

 

20 - Você vê que o teste nos fará o que está dentro, e então nos são dadas 
palavras para igualar, então nossa medida de Fé é a medida que Deus nos ordenou a 
ter. 

 

Em 1 Coríntios 4:12 nós lemos, “E nos afadigamos, trabalhando com nossas 
próprias mãos. Somos injuriados, e bendizemos; somos perseguidos, e sofremos;” 
Agora, essa é a medida que nos foi dada, e quando examinamos nossos próprios 
corações escutando o que dizemos, é revelado onde precisamos de mais ajuda. 
Apenas seja honesto e ouça a si mesmo algumas vezes. Você fala certas coisas e 
pensa que está tudo bem? Mas quando você ouve outra pessoa falando a mesma 
coisa, o que você pensa dela? Isso vai mostra se você tem um espírito hipócrita ou 
não. E se Deus mostra que você tem, então deixe-o ir. Você não pode se livrar desse 
demônio se você não quiser. 

 

21 - Deus quis que Israel conhecesse seus próprios corações, e assim por 40 anos 
Ele os provou e os mostrou, o você sabe o que? Eles nunca entenderam. Eles nunca 
se livraram e deixaram Deus operar. Então Deus disse que eles não entrarão em Seu 
descanso. E eles morreram no deserto, eternamente separados de Deus. É isso que 
William Branham disse. Todos eles estão mortos. Eternamente separados de Deus. 
Então da próxima vez que você for corrigido pela Palavra, aceite a correção e diga, 
“Deus, me perdoe, eu sou um pecador salvo apenas pela Tua Graça”. 

 

22 - E como Davi disse em Salmos 139:23 onda-me, ó Deus, e conhece o meu 
coração; prova-me, e conhece os meus pensamentos. 24 E vê se há em mim algum 
caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. 

 

Provérbios 17:3 O crisol é para a prata, e o forno para o ouro; mas o SENHOR 
é quem prova os corações. Quem prova o coração? Deus? Por que? Para o seu 
benefício. 

 

Hebreus 4:12 Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do 
que espada alguma de dois gumes, e penetra até à divisão da alma e do espírito, e 
das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do 
coração. 

 

23 - Deuteronômios não disse que Deus não sabia o que estava nos corações 
deles, e assim Ele os provou para descobrir o que estava lá. Ele queria que eles 
soubessem o que havia em seus corações. Assim, Deus, seu próprio Criador, pôs 
pressão sobre eles, e os pôs em teste, e logo eles descobriram o que havia dentro de 
si mesmos. Você vê? 

 

24 - Então, você vê, irmãos e irmãs, não é para sua ação que Deus está olhando. 
É a sua reação que te define e diz o que está dentro de você, se você é um Cristão 



ou não, porque Ele disse, “Quando um homem te bate na cara, você diz, ‘Aqui vai 
você, você esqueceu desse lado, então vá em frente, é de graça, em mim.’” 

 

Lucas 16:15  E disse-lhes: Vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante 
dos homens, mas Deus conhece os vossos corações, porque o que entre os homens é 
elevado, perante Deus é abominação. 

 

Coríntios 3:20 E outra vez: O Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que 
são vãos. 

 

25 - Um homem vem e e toma sua capa, ao invés de se preparar para a luta, você 
deveria dizer, “Bem, está certo. E enquanto você está aqui, esta vai lhe cair 
bem”. 

 

Se seu coração está com Deus, então você vai gostar, sabendo que todas as coisas 
trabalham para o seu bem, pois Deus tem uma participação ativa protegendo seus 
Filhos. 

Em 2 Tessalonicenses 1:3-5  Sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por 
vós, como é justo, porque a vossa fé cresce muitíssimo e o amor de cada um de vós 
aumenta de uns para com os outros, 4 De maneira que nós mesmos nos gloriamos 
de vós nas igrejas de Deus por causa da vossa paciência e fé, e em todas as vossas 
perseguições e aflições que suportais; 5 Prova clara do justo juízo de Deus, para 
que sejais havidos por dignos do reino de Deus, pelo qual também padeceis; 

 

26 - Deus diz que isso é uma manifestação do sinal de Sua aprovação a seu 
respeito. Se você é filho Dele? Ele está tentando te fazer forte. Ele está tentando te 
dar um caráter. É a sua reação que conta a historia verdadeira. 

 

1 João 3:9 Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado (Quer dizer que 
ele não inicia pecado ou um ato de descrença); porque a sua (de Deus) semente 
permanece nele; e (aquele que é nascido de Deus) não pode pecar, porque é nascido 
de Deus. 

 

27 - Então, nenhum verdadeiro santo de Deus vai dar inicio a coisa alguma. 
Mostre-me na Palavra de Deus onde um santo de Deus alguma vez começou algo. 
Você diz, “Davi!”. Não, ele não começou nada. Aquela mulher tirou as roupas na 
frente do publico. Ele realmente não quis isso. Eu não creio que ele quis. Mas 
naquele momento, era muito tarde. Cristãos não começam nada; mas, quando 
alguém mais começa, geralmente terminam. Vê? 

 

28 - Davi não saiu procurando pecar, mas caiu em pecado, e há uma grande 
diferença em iniciar e cair nele. Quando Davi foi insultado, ele nunca insultou de 
volta. Quando Jesus foi praguejado e pendurava na cruz, Ele disse, “Pai, Perdoa-
os”. Ele não clamou a Deus por vingança sobre aqueles que O usaram 
maliciosamente. E a Noiva também não clama por vingança. Ela clama por perdão. 
Ela entende e diz, “Eu estaria no mesmo lugar se não fosse pela graça de Deus”. 

 

29 - Assim, Deus põe pressão sobre você para que veja sua própria reação, 
porque como você reage a cada estimulo vai provar o que você tem por dentro. E 
neste tempo a pressão vai vir de Deus como nunca antes. Tem de vir, porque 
estamos terrivelmente verdes. Não estamos maduros. Não temos estado expostos na 
presença de Deus para amadurecermos como deveríamos. 

 



Deveríamos estar cientes da Presença de Deus conosco o tempo todo. E sabendo 
que Ele é o juiz, isso deve fazer com que você ante humildemente e reverentemente. 

 

Hebreus 10:35-36 Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, 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. 

 

30 - Olhe, Abraão não recebeu sua promessa antes de ser tentado e se tornado 
paciente. Então Deus lhe deu o filho prometido. 

 

Deus disse, “Você precisa de um caráter”, “ que pode vir apenas pela 
paciência.” Você precisa de um caráter! Você pensa que precisa de cura. Não! Você 
acha que precisa de um carro novo. Não! Precisa de uma casa nova. Não! Não! Você 
não precisa dessas coisas, Oh, você precisa, sim, mas não como você precisa de um 
caráter. Não como você precisa de paciência. “Você tem carência de paciência”. 
Vê?  

Hebreus 10:36 Porque necessitais de paciência, para que, depois de haverdes 
feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. 

 

31 - Agora, ouçam cuidadosamente, porque este é um principio de fé, e é a isso 
que tudo se reduz. Do tempo que você orou a oração da fé até o tempo em que a 
resposta veio, há uma estrada pela qual todo cristão deve andar: e esse é o caminho 
do desenvolvimento do caráter cristão, e é nesse caminho que você recebe sua 
resposta ou a perde para sempre. Paulo disse em Romanos 8:17 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. 

 

32 - Você não vai compartilhar da Glória de Deus, nem ter a própria mente Dele 
sem primeiro sofrer e adquirir o caráter que estava Nele. Por que? Porque poder 
separado de caráter é satânico, mas poder com caráter é de Deus. Você e eu não 
somos merecedores de sermos confiados um poder, a menos que tenhamos caráter. 

 

33 - Essa é a razão pela qual os governos do mundo estão em desordem? Não há 
caráter. E sem caráter para controlar, o controle todo se perde. Não há nenhum 
homem de honra dentre os lideres mundiais hoje. É isso que está errado com o 
mundo? Apenas leia a historia mundial e a da Igreja Católica e veja como os papas 
eram. Um deles, eu creio que Julius II, tinha 22 filhos ilegítimos. E estes eram os 
lideres espirituais da igreja? Que Deus salve a igreja desses lideres. 

 

34 - Poder sem caráter é satânico. Poder com caráter reina, e Deus que reinemos 
com Ele. Se nós reinaremos, então temos de ter caráter. Isso é lógico. É isso que Ele 
nos ensina. É isso que a Bíblia nos ensina. 

 

35 - Agora, ouça. Deixe-me mostrar o que acontece, de acordo com a Palavra de 
Deus. Abra em Salmos 106:7-15. Nossos pais não entenderam as tuas maravilhas 
no Egito; eles não tinham uma dica do que Deus estava fazendo ali. E as pessoas não 
mudam. Elas são as mesmas hoje. Elas não tinham um sinal do que Deus estava 
fazendo com Seu Profeta escolhido William Branham. E eles ainda não fazem idéia 
do que Deus está fazendo aqui na forma de Pilar de Fogo nos liderando ao Milênio. 
Deus toma Seu homem, mas nunca seu espírito. Seu espírito ainda está aqui 
liderando.  Não se lembraram da multidão das tuas misericórdias; antes o 
provocaram no mar, sim no Mar Vermelho. 

 



36 - E a quem eles provocaram? Eles provocaram a Moisés, mas Deus disse que 
foi a Ele que provocaram. Vê? Eles disseram a Samuel que eles não precisavam mais 
dele, mas Deus disse que não foi a Samuel a quem eles rejeitarão, mas a Ele próprio. 
E assim Israel não pode agüentar as provas. Quando as coisas apertaram, eles 
viraram as costas para Deus. 8 Não obstante, ele os salvou por amor do seu nome, 
para fazer conhecido o seu poder. 9 Repreendeu, também, o Mar Vermelho, e este se 
secou, e os fez caminhar pelos abismos como pelo deserto. 10 E os livrou da mão 
daquele que os odiava, e os remiu da mão do inimigo. 11 E as águas cobriram os 
seus adversários; nem um só deles ficou. 12 Então creram nas suas palavras, e 
cantaram os seus louvores. (observe que eles tiveram seu pequeno reavivamento, 
mas) 13 Porém cedo se esqueceram das suas obras; não esperaram o seu 
conselho.14 Mas deixaram-se levar à cobiça no deserto, e tentaram a Deus na 
solidão.  

 

37 - Veja? Eles não se importaram com Sua Palavra. Apenas dê a eles pão e 
peixe. 15 E ele lhes cumpriu o seu desejo, mas enviou magreza às suas almas. 
Agora, essa palavra ‘magreza’ significa não produtivo ou prospero; miserável: em 
outras palavras, como a igreja laodiceiana, nem fria, nem quente, apenas mornos. 

 

38 - Nunca houve um grupo magro de pessoas hoje do que nesta ultima hora. 
Mas fale sobre linhas de oração; eles as têm. Fale sobre os atalhos; eles os têm. Mas 
eles não têm a Palavra. Eles disseram, “quando ele está discernindo, ele nunca 
falha, mas tenha cuidado pela sua doutrina”. 

 

39 - Israel não conseguiu resultados aqui? Heim? Com certeza, eles tiveram 
resultados. Pois Seu grande Nome—Ele fez os trabalhos poderosos em Seu Nome, 
mas Ele disse, “Ele enviou magreza em suas almas”. Observe que eram suas almas 
que se tornaram magras. Eles não tinham caráter. Você quer que Deus trabalhe, mas 
não quer agir da forma que Deus fala para que aja... Você tem que orar para ordenar 
a Deus? Vá em frente, uma coisa pior virá sobre você. Eu tenho de dizer a verdade, 
porque Deus disse que era. Você diz, “Deus, Eu gostaria disso”. Deus diz, “Eu quero 
seu caráter; eu quero sua paciência.” Você tem carência disso. Deus quer que você 
tenha ambos. 

 

Salmos 103:7 Fez conhecidos os seus caminhos a Moisés, e os seus feitos aos 
filhos de Israel. 

 

40 - Israel nunca aprendeu dos milagres. Você tem de aprender da Palavra. 
Moisés aprendeu da maneira de Deus; sofrimento, paciência, e então poder. Eles 
disseram, “Poder, abençoa Senhor, e é isso ai”. É o diabo; não é Deus. Você diz, 
“Não estão essas pessoas fazendo grandes milagres? Não é o poder de Deus?” 
Certamente que sim. Balaão tinha o poder de Deus; E Judas também tinha. Mas 
Jesus disse, “Nunca conheci vocês; longe de mim vocês que trabalham a iniqüidade. 
E o que é iniqüidade? Você sabe fazer o certo e não faz. Assim estes homens eram 
praticantes da iniqüidade, e ainda com o poder de Deus. 

 

41 - Onde está o caráter hoje? As grandes personalidades estão todas pedindo seu 
dinheiro e dizendo que não podem fazer o trabalho de Deus sem ele. Eu digo que 
você pode ir ao redor do mundo (164 países que conheço até a presente data) com 
apenas com um pequeno orçamento. Sim, nosso website custa $154 por dois anos 
inteiros, e já demos 82 laptops que ganhamos de graça de Deus. E compramos mais 



de 30 por muito pouco dinheiro, e demos mais de 160 conjuntos completos dos 
Sermões do Irmão Branham por um pouco mais de $1.000 e demos à Noiva de 
Cristo um mecanismo de procura, a milhares de crente ao redor do mundo que nos 
custa centavos em dólares para ser feito. Deus nos deu $3.600 merecedores de 
Software pela Universidade de $15. Então não me diga que você precisa dos seus 
milhões para fazer menos do que fazemos por moedas. Não me diga que não pode 
ser feito, porque nós fazemos. 

 

42 - Deus quer sua paciência, que te dá caráter, que te ajusta para controlar o 
trono. Ele fez conhecido Sua maneia a Moisés, o homem mais manso já conhecido, 
mas tudo o que Israel tinha era ver Seus atos e não podiam esconder ou puxar o que 
estava se passando. Agora, o que você quer? Você quer cura? Você quer uma massa 
de pão? Você quer uma casa melhor? Você quer um carro melhor? O que você quer? 
Ou, você quer o que Deus quer que você tenha? Você pode ter ambos. Você pode ter 
os dois. 

 

Marcos 10:29-30 E Jesus, respondendo, disse: Em verdade vos digo que 
ninguém há, que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou 
mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do evangelho, 30 Que não receba 
cem vezes tanto, já neste tempo, em casas, e irmãos, e irmãs, e mães, e filhos, e 
campos, com perseguições; e no século futuro a vida eterna. 

 

43 - Você sabe, eu pastoreei esta igreja por 25 anos sem um salário. Não é culpa 
de vocês, foi minha própria decisão. Mas eu fiz isso, e Paulo foi meu modelo, e ele 
trabalhou para que não precisasse responder a ninguém. E ele viajou a mais lugares 
do que qualquer outro apóstolo em seus dias. O Irmão Branham tinha dois empregos 
pela mesma razão até que suas viagens o levaram ao redor de todo o mundo, e tão 
longe de casa era impossível para ele segurar um emprego, e isso foi meu modelo. 

 

Vê? Você não pode ter. Deus disse que você não pode, mas você faz do jeito de 
Deus. Se você fizer de qualquer outro jeito, você vai ter a magreza da alma; algo vai 
acontecer a você. Você quer uma alma gorda ou uma magra? 

 

44 - Você realmente quer Deus? Se sim, é melhor que você esteja querendo 
sofrer. Você diz, “Eu quero ser curado”. O quanto você é paciente? Eu me lembro de 
uma mulher que clamava crer que eu encontrei anos atrás, e ela tinha dores de 
cabeça severas o tempo todo. Bem, ela foi ao seu doutor e ele lhe disse para cortar o 
cabelo. Ele era muito longo e era a causa das dores de cabeça. Então ela cortou seu 
cabelo.  

45 - Agora, eu sinto muito, mas se eu tivesse cabelos longos o suficiente para me 
causar dores de cabeça, eu diria, “Jesus, Tu disseste para não cortar meu cabelo, 
porque se eu cortar Tu não ouvirás minhas orações. Então vou agüentar estas dores 
de cabeça com alegria em meu coração, pois sei que estou sofrendo por amor à Tua 
Palavra. E se eu sofrer contigo, então me ajustarei para controlar contigo”. Não, 
aquela mulher que cortou seu cabelo mostrou que não tinha nada para ser curada. Se 
ela tivesse dito, “Deus, eu vou pagar o preço, e se isso te agrada, me de dores de 
cabeça ainda mais fortes, porque tudo o que quero é ser agradável a Ti”. Com essa 
atitude o diabo teria de sair voando. 

 

46 - Então, fique quieto diante de Deus. E se você só pedir força de caráter, não 
vai funcionar. Também não peça por força de paciência, porque Deus não pode te 



dar paciência. É aflição que traz paciência; é perseguição que opera paciência em 
você. 

 

Livro das Eras da Igreja Cp 4 – A Era da Igreja de Smirna P:18 Por que Ele 
espera? A razão está em Romanos 8:17-18, “, 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 sem caráter é 
satânico. Mas poder com caráter é ajustado para reinar. E uma vez que Ele quer 
compartilhar conosco Seu trono da mesma forma que Ele conquistou e sentou-Se no 
trono de Seu Pai, então temos de conquistar e nos sentar com Ele. E o pequeno 
sofrimento temporário pelo que passamos agora não se compara com a tremenda 
Glória que nos será revelada em nós quando Ele vier. Oh, que tesouros esperam por 
aqueles que querem entrar em Seu reino por muita tribulação. 
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