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Testando por Reações 

 
14 de Novembro de 2007 
Brian Kocourek, pastor 

Jhonatas Rosendo, tradutor 

 
1 - 1 Pedro 1:7 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; 

 

Tiago 1:2 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 - Nos últimos sermões nós estamos falando sobre a prova de nossa fé, e temos 
visto que Deus nos dá essas provas com o propósito de nos aprovar, e então, como 
Tiago nos diz, nossa atitude deveria ser de alegria quando as recebemos, porque isso 
mostra que Deus, nosso Pai, está olhando por nós. 

 

3 - Você sabe, não há nada mais triste do que ver pessoas que estão totalmente 
solitárias que não têm ninguém com quem compartilhar sua vida. O pior é saber que 
não há ninguém que se importe com sua vida. Então, quando nós estamos no meio 
de nossas provas, devemos estar mais do que felizes, pois como Tiago disse, 
devemos nos alegrar quando somos postos à prova, porque os testes produzem 
caráter em nós. Não apenas isso, mas o mero fato de você estar sendo posto sob 
testes deve te dizer que Deus tem Seus olhos em você, porque você é Dele. 

 

4 - Assim as provas nos mostram o pecado, 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 Deuteronômio 8:2 podemos ouvir Deus dizer a Israel, 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. 
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5 - Aqui encontramos Deus dizendo a Israel que Ele faz pressão sobre eles por 
quarenta anos para provar seus corações, por seus corações em teste, não que para 
que Ele pudesse saber o que estava nos corações deles, porque Deus conhece nossos 
corações. A Palavra de Deus discerne os pensamentos e as intenções dos corações. 
Mas Deus pôs Israel em prova por quarenta anos para que eles soubessem o que 
havia em seus próprios corações.  

 

6 - Olhe; como Deus vai te mudar se você pensa que não precisa de nenhuma 
mudança? Então Deus permite que você abra seu coração e mostre que sujeira está 
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. 

 

7 - O teste nos fará saber o que há lá dentro, e também nos são dadas palavras de 
nivelamento, para que nossa medida de Fé seja a medida que Deus nos ordenou a 
ter. 

 

8 - Em I Coríntios 4:12 nós lemos, “E nos afadigamos, trabalhando com nossas 
próprias mãos. Somos injuriados, e bendizemos; somos perseguidos, e sofremos;” 
Essa é a medida que nos foi dada, e quando examinamos nossos próprios corações 
ouvindo o que dizemos, vem a revelação de onde mais precisamos de ajuda. Apenas 
seja honesto e ouça a si mesmo às vezes. Você fala o que quer e acha que está tudo 
bem, mas quando você ouve alguém falando a mesma coisa, o que você acha dele? 
Isso vai te mostrar se você tem um espírito hipócrita ou não. E se Deus mostrar que 
sim, livre-se dele. Você não pode dar cabo desse diabo se não quiser. 

 

Zacarias 13:9E farei passar esta terceira parte pelo fogo, e a purificarei, como 
se purifica a prata, e a provarei, como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e 
eu a ouvirei; direi: É meu povo; e ela dirá: O SENHOR é o meu Deus.  

 

Daniel 12:10 Muitos serão purificados, e embranquecidos, e provados; mas os 
ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios 
entenderão.  

 

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

 

Salmos 66:10 Pois tu, ó Deus, nos provaste; tu nos afinaste como se afina a 
prata.  

 

Salmos 17:3 Provaste o meu coração; visitaste-me de noite; examinaste-me, e 
nada achaste; propus que a minha boca não transgredirá. 

 

Jó 23: 10Porém ele sabe o meu caminho; provando-me ele, sairei como o ouro.  
 

I Pedro 4:12 Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para 
vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse; 

 

Hebreus 11:36 E outros experimentaram escárnios e açoites, e até cadeias e 
prisões.  

 

Provérbios 17:3 O crisol é para a prata, e o forno para o ouro; mas o SENHOR 
é quem prova os corações.  
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Salmos 11:5  O SENHOR prova o justo; porém ao ímpio e ao que ama a 
violência odeia a sua alma.  

 

Salmos 7:9 Tenha já fim a malícia dos ímpios; mas estabeleça-se o justo; pois 
tu, ó justo Deus, provas os corações e os rins.  

 

9 – Deus quis que Israel conhecesse seus próprios corações, e assim por quarenta 
anos Ele os provou e os mostrou, e você sabe? Eles nunca entenderam. Eles nunca 
deixaram Deus trabalhar. Então Deus disse que eles não entraram no Descanso Dele. 
E eles morreram no deserto, eternamente separados de Deus. Isso é o que William 
Branham disse. Todos eles estão mortos. Eternamente Separados de Deus. Com que 
finalidade? Então, da próxima vez que você for corrigido pela Palavra, acate a 
correção e diga: Deus, perdoa-me, eu sou um pecador salvo apenas pela Tua Graça. 

 

10 - Como Davi disse em Salmos 139: 24 Sonda-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.  
 

Esta noite eu quero falar sobre Testes por Reações, porque eu creio que as provas 
de nossa fé são apenas um pequeno teste que Deus põe em nosso caminho para testar 
nossa reação e ver o que vamos fazer ou o que vamos dizer. Temos uma promessa de 
Deus, de que “a Noiva não dirá nada a menos que tenha o Assim Diz o Senhor”. E 
Deus quer ouvir suas próprias palavras saindo dos lábios de Seus filhos. 

 

11 - Agora, da mensagem Reação para uma Ação – 10.08.1959 -  pp. O irmão 
Branham disse, Pois você não consegue nada de Deus a menos que se aproxima 
Dele. Está escrito nas Escrituras, “Aproxima-te de Mim e me aproximarei de ti”. E 
se estamos aqui com apenas um propósito, que é nos aproximarmos de Deus, 
façamos isso com tudo que temos por dentro, nos aproximemos de Deus. E eu quero 
dizer isto: Deus nunca vai ouvir sua oração enquanto você esconder iniqüidade em 
seu coração. Ele não ouvirá. Deus vai,... A Bíblia diz novamente em, eu creio em I 
João 3, “Se nossos corações não nos condenam, então temos confiança em Deus”, 
isto é, se não temos nenhuma condenação em nossos corações. Eu passei por uma 
experiência dessas alguns dias atrás. Eu quero fazer uma pausa aqui para lhes 
contar isso, porque nunca queremos nos apressar. Agora, é isso que uma das nossas 
grandes ruínas da nossa herança americana hoje, estamos tentando sobrepujar a 
todos. Parece que estamos tentando ficar por cima de Deus, não esperando. 
“Aqueles que esperam no Senhor renovarão suas forças”. 

 

5 Eu tenho passado por algumas provas em casa, e... Eu fui chamado para 
testemunhas algumas coisas em um — por uma prova. E eles me pentearam de novo 
e de novo, e de novo, até que me cansei, até que eu,... e parecia que o mundo inteiro 
estava pulando no topo da minha cabeça. Eu fui para casa aquela noite e a esposa 
disse, “Como você está?” eu disse, “Querida,  aquelas coisas deixam as pessoas 
malucas”. E então, assim que me sentei para jantar, o telefone tocou. Nós temos um 
culto de respostas, e era o telefone particular na casa do pastor. Então bem ai 
tocou, e ela foi e atendeu. Ela pôs sua mão no microfone e disse, “Bylly, os 
advogados de novo”. “Oh” eu disse, “Querida, eu—eu posso atender em outra 
tarde (seis ou sete dias depois disso)”. Eu disse, “Eu não posso atender”. E levantei 
da mesa e sai pela porta, eu disse, “Diga a eles que não estou aqui agora”, e fui 
para a parte de trás de casa. Eu me senti muito mal. Eu voltei. A minha esposa—
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minha esposa é uma mulher muito melhor do que eu sou um homem. Então quando 
ela veio até a porta, me olhando, disse, “Aquilo foi certo, Billy?” Eu disse, “Claro”. 
Eu sabia que não era. Mas eu quis que ela pensasse que minha história teria uma 
base, então disse, “Sim, eu não estava aqui”. Ela disse, “Mas você estava aqui 
quando eles ligaram”. Eu disse, “Está tudo bem”. 

 

6  E eu sai. E havia alguém me esperando, um homem com um bebe doente. Toda 
a oração pelo bebe, meu... Eu me senti horrível. Então, quando eu cheguei lá para 
orar pelo bebe, Algo me disse, “Por que? Você é um mentiroso. E você pensa que 
vai por suas mãos sobre esse bebe? Esse homem veio de quatrocentas milhas para 
que você ore pelo seu bebe doente, e você acabou de mentir e fazer com que sua 
esposa também mentisse”. Então, nossos corações nos condenam. Você vê? Aquilo 
foi errado.  Então eu disse ao homem, “Senhor, se você se manter em seu lugar, eu 
orarei pelo seu bebe. Mas eu não sou digno de orar pelo seu bebe”, eu disse, 
“porque eu tenho de concertar algo antes de possa orar por ele.” Eu disse, “Eu fiz 
algo errado, e meu coração está me condenando. Tenho de concertar isso 
primeiro”. 

 

7 Eu fui até o escritório do advogado, bati na porta, e ele veio e disse, “Eu 
pensei que tivesse saído”. Eu disse, “Eu só tinha ido para trás da minha casa 
quando você ligou”. E eu disse, “Senhor, eu lhe conto o que aconteceu”. E eu 
expliquei tudo a ele. Eu disse, “Você me pegou em uma má situação”. Eu disse, “Eu 
não sabia. Você me questionou assim, ‘eles fizeram isso?’ ou ‘ você viu isso?’” E eu 
disse, “Eu lhe contei tudo o que sabia, de novo, e de novo, e de novo”. Mas eu 
disse... Eu lhe contei que fui orar por um bebe doente, e o que aconteceu. E ele 
disse... andou... Saiu do assento e andou para trás de sua mesa, me olhando nos 
olhos, pôs sua mão em meu ombro, pegou minha outra mão, e disse, “Irmão 
Branham, eu sempre confiei em você, mas agora eu confio mais do que nunca”. 

 

8 Aquilo me fez sentir bem. Então entrei no carro e fui até minha pequena 
caverna, onde vou para orar. E eu pensei, “Se você fez algo de errado, vá confessar 
seu erro primeiro, depois volte para Deus”. Então fui até minha pequena caverna e 
orei toda a tarde. E disse ao Senhor que sentia muito por ter feito aquilo. Eu não 
era adequado para orar pelo Seu povo. Eu não poderia ter fé enquanto soubesse 
que havia mentido, “Perdoa-me, Senhor, eu—eu vou... e dá-me graça, e não farei 
mais isso.” Eu orei até a hora em que o sol se pôs. Voltei um pouco no deserto. Um 
riacho corre uns três ou quatro quarteirões de onde de onde fica a caverna, pelo 
vale. E eu sai; as folhagens estavam frondosas nas arvores agora. Eu estava em 
uma grande rocha depois que sai da caverna... Sempre... Ela é voltada para o leste. 
Eu sempre fico nessa rocha depois de ter orado por um dia ou dois, ou uma hora ou 
duas, levando minhas mãos e louvo ao Senhor; pois um dia, eu espero, mesmo que 
eu esteja na cova, quando Ele vier, eu me levantarei e O verei vindo do leste. 

 

9 Então fiquei naquela rocha imensa com minhas mãos levantadas adorando a 
Deus. E eu,... Depois que terminei de adorá-Lo, deixei que minhas mãos caíssem, e 
disse, “Senhor, um dia Moisés ficou na rachadura da rocha o Tu passaste do lado 
dele”. Eu disse, “Se Tu perdoas meu pecado, E me provarás de novo, passe uma vez 
mais, Senhor, para que eu saiba que me perdoaste, e que minha iniqüidade se foi, e 
irei e orarei novamente pelas pessoas doentes”. Você pode não acreditar nisso, mas 
no julgamento temos de confessar novamente, você vai saber que isso é verdade. 
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Tão calmo quanto está aqui, vento algum em lugar algum, e vem do meu lado, um 
pequeno tornado veio pelos arbustos, e veio, da caverna até eu, e foi embora pelo 
bosque. Eu chorei como um bebe com as duas mãos nos ares. Se nosso coração não 
nos condena, então temos confiança em Deus. Mas Deus não nos responderá se 
houver algo escondido em nossos corações. Então, confessemos todos os nossos 
pecados e erros, e confiemos em Deus para emanar Seu Espírito de tal maneira que 
haverá um grande derramamento espiritual neste velho campo de encontros aqui, o 
que quer que seja, que as pessoas doentes sejam curadas e pecadores sejam salvos. 
Eu estarei orando por você, e você ora por mim. E juntos, Deus nos abençoará a 
todos. 

12 - Então vemos que Deus põe pequenas coisas em nosso caminho para nos 
testar e provar, então podemos ver onde precisamos focar nossas orações e desejos 
para o certo ou errado. Agora, Sabemos que arrependimento é uma mudança de 
mente, e quando uma pessoa chega ao ponto em que pensa que não pode fazer ou 
dizer nada de errado, e não está querendo se arrepender ou mudar sua mente, é 
quando essa pessoa parou de crescer em Graça e começou a se voltar para a 
desgraça. 

 

13 - Eu só não entendo porque é tão difícil para algumas pessoas ser capaz de 
admitir que estão erradas. Estas palavras são tão pequenas, mas tão terrivelmente 
difíceis para que alguns digam. Então eu peço a todos vocês aqui que repitam depois 
de mim, “Eu estava errado. Por favor, perdoe minha mediocridade”. 

 

14 - O irmão Branham também disse em seu sermão Reação para uma Ação – 
10.08.1959 - P:2 Não é estranho como Deus faz as coisas? Ele nos deixa ir até o 
finzinho. Você sabe, Ele gosta de fazer isso. Ele fez com os filhos hebreus. Ele sabia 
em quem podia confiar, então deixou que os garotos andassem até a fornalha, até 
que podiam cheirar o fogo, e Ele nunca se mexeu. Mas quando o tempo chegar, Ele 
vai se mover. Ele vai se mover, mas Ele espera pelo seu próprio tempo. Ele queria 
ver que tipo de reação eles teriam. Ele sabia que eles estavam firmes. E quando Ele 
sabe que você está firme... Ele vai deixar Satanás te levar até o fim da estrada. Mas 
lembre-se, Ele ainda estará lá. Ele quer ver se você realmente quer dizer o que você 
está falando. “Oh, eu creio que Deus é um curado. Sim, com certeza”. E no dia 
seguinte, você ainda tem sua dor. “Bem, talvez eu nunca consiga”. Claro que você 
consegue, Ele está só esperando ver como você vai reagir no que você disser. Você 
diz, “Oh, louvado seja Deus, eu creio no batismo do espírito Santo”.  Na primeira 
pequena tentação que vem, você mal pode esperar para ir adiante. Ele está tentando 
ver sua reação em sua ação. Ele está tentando te testar. Todo filho que vem a Deus 
deve ser primeiro disciplinado, testado.” Todo filho que vem a Ele, Ele o põe em 
teste para ver como ele vai agir. 

 

Esteja certo de Deus 12ª .04. 1959 - P:19 E a mulher, quando viu que a hora 
crucial está vindo, sem duvida examinou e disse, “Senhor, eu fiz tudo o que sabia 
fazer”. Quando você faz tudo que sabe fazer, e tem todos os requerimentos, é 
quando fé se estabelece. É quando a fé vem.  Se você adquiriu todos os 
requerimentos que Deus pede, então às vezes Deus testa sua fé, para ver que tipo 
de reação você vai ter em sua ação. Oh, Ele é bom nisso. É só deixar—é só provar 
se você realmente crê no que pensa que crê. Você sabe, Ele faz isso muitas vezes, 
20 uma manha havia algum filho hebreu seria queimado. E eles sabiam que ele 
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havia feito a vontade de Deus. Eles disseram, “Não tememos a ordem do rei. Deus é 
capaz de nos libertar dessa fornalha. Todavia, não vamos nos curvar à sua 
imagem”. Deus ia dar-lhes um teste para ver qual reação para a ação eles teriam. 
Ele deixou que andassem diretamente para a fornalha antes de fazer qualquer coisa. 
Mas quando todos os requerimentos de Deus são satisfeitos, e você está certo de 
Deus, que Deus fará, fiquei firme então, e Deus fará. Se você sentou nestas reuniões 
e viu o Senhor Deus se mover sobre a audiência, curando os doentes e aflitos, e 
ainda, você ainda tem sua doença... E quando peço a eles para que ponham as mãos 
sobre os outros, e você cometeu seus erros bem diante Dele; Você O aceitou, e você 
foi batizado na fé cristã, e seu coração está limpo diante Dele, então quando Deus 
atrasar Sua resposta, Ele só está esperando para ver como você vai reagir. Tenha 
certeza de que você crê que é Deus, então se apegue. Não se mova. 

 

Esteja certo de Deus – 25.01.1959 - P:21 você sabe, Ele ama nos testar. Ele 
ama ver a reação de sua fé. Você sabia disso? Deus gosta de ver como você vai 
reagir. Quando você diz, “Oh Senhor, eu creio em Ti; Tu és meu Salvador. Eu creio 
que Tu és o Curador; eu creio que és Tu quem dá o Espírito Santo; e as coisas que 
peço. Você é o Deus que as dá”. E então, quando você confessa todos os seus 
pecados e promete a Deus o que você vai fazer se Ele te fizer melhorar, e se isso 
não acontece, você corre como um covarde para algum lugar, Deus não pode te 
usar. Não tem como Ele usar você. Não tem como Ele te responder, porque Ele 
apenas responde pela fé. E Então, de repente, você vai embora e Ele não pode 
responder. Mas fé verdadeira e real é firme, sendo certa de que Deus é. Esteja certo 
de que Ele é. E se Deus pede que coisas sejam feitas, confessar seus pecados e assim 
por diante, e você fez isso, fé diz que Ele é. Certamente acontecerá. Seu pedido tem 
de ser garantido. Oh, espero que vocês não esqueçam isso. Se você está certo de 
Deus, Deus é certo de Sua Palavra.  Ele só está esperando para te testar. 

 

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. 

 

15 - Veja o rei que ia morrer, e quando descobriu, clamou a Deus por mais quinze 
anos, e disse, “Tu sabes, Deus, vivi toda minha vida para te agradar, e realmente 
tentei viver uma vida digna de sua Palavra, então por favor, ouça minha oração e me 
de mais 15 anos, e Deus deu. E assim aconteceu com a mulher por quem Elias orou, 
e recebeu um filho quando, não podia. 

 

Hebreus 11:17 Pela fé ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado; sim, 
aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito. 

 

16 - E do sermão chamado, Elias e a oferenda do alimento 10.03.1960 - P:25 
ele disse: Ela tinha todos os requerimentos. Ela viveu de forma limpa; 
decentemente; honrosamente, e tinha todos os Requerimentos de Deus. Mas, veja 
como Ele estava silencioso. Deus faz isso algumas vezes para testar você e ver que 
tipo de reação você vai ter. Não se esqueça disso .Se você passou pela plataforma, e  
uma oração foi feita por você, e mãos foram postas sobre você, e parece que nada 
aconteceu, isso não para a fé nem um pouquinho; você tem os requerimentos de 
Deus. Agora, se você os tem... Agora, se você tem problemas com Deus, você sabe, 
seu coração te condena. E nós sabemos, “Se nosso coração não nos condena, então 



 7 

temos...”. Mas se nosso coração nos condena, há uma necessidade de vir à 
plataforma; há uma necessidade de pedir algo a Deus, porque você não tem fé para 
receber o que quer. Mas quando você satisfaz tudo o que Deus requer; então fé pisa 
forte e diz, “Deus é Deus. Eu tenho os requerimentos”. 

 

Jehovah Jireh 09.03.1957 - P:39 E um dia Deus quis deixar tudo claro para o 
povo de Phoenix. Assim, fazendo isso, Ele daria a este Abraão um teste duplo. Ele 
disse, “Abraão, tome teu filho, teu único filho, e leve-o a certa montanha, que te 
mostrarei, ali sacrifica-o. E se Abraão tivesse seguido o segundo pensamento? 
“Como vou ser o pai de nações, estando tão velho, se Tu estás me pedindo para 
matar e destruir a única evidencia que tenho de que Tu guardará Tua Palavra e me 
fazer o pai de nações?” Como Deus ama testar Seu povo. Todo filho que vem a 
Deus deve ser testado, educado; sem exceções. Todos. E talvez esta noite, você que 
está doente, apenas precisa ter alguma educação, só um pequeno teste. Não fique 
desencorajado. Deus está no trono. Ele sabe tudo. Se foi verdadeiramente nascido 
do Espírito de Deus, tudo trabalha em conjunto para o nosso bem. Ele vai fazer 
tudo da maneira certa. Ele prometeu que faria. Ele jurou que faria. E ele tem de 
guardar Sua Palavra. Ele A guardou por milhares de anos para cada crente. Seria 
você uma exceção Não, senhor. Não somos exceção. Observe-O. 

 
14 de Novembro de 2007 
Brian Kocourek, pastor 
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