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4 - O momento do teste



• Você já passou por uma PROVA ou um 
TESTE muito difícil? 

• O que você sentiu antes? 
• O que você pensou antes? 

• Você já quis evitar uma prova ou um  
teste difícil?  

• Quando você passou e foi APROVADO, 
o que sentiu?
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Tudo que tem MUITO VALOR passará 
por algum tipo de teste ou prova:

• Obras de Arte  

• Antiguidades 

• Jóias 

• Diamantes 

• Caráter, integridade 

• Amizades, relacionamentos 

• Casamento, família 

• Competência, habilidade 

• Fé
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Na Bíblia, o número 10 significa TESTE
• Quantas pragas no Egito?  

• Quantos mandamentos? 

• Quantas vezes Israel é testado no deserto? (Nm 14:21) 

• Quantas vezes o salário de Jacó foi mudado? (Gn 31.7) 

• Quantas dias Daniel foi testado? (Dn 1.12)  

• Quantas virgens em Mateus 25?  

• Quantos dias de aflicão em Apocalipse 2:10?  

• Quantos discípulos tinha Jesus? 
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O momento do teste é quando as 
coisas não vão bem!

E este é o momento em que TEREMOS 
que TOMAR DECISÕES
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–Jaime Silveira

Deixaremos de colocar em 
primeiro lugar aquele que mais 

nos ama e nunca nos abandona?



Buscando a solução em “deuses falsos”

• 1 Reis capítulo 18:18 —>  Elias e os adoradores de Baal 

 1 Reis 18:39 (NVT) Quando o povo viu isso, todos se prostraram 
com o rosto no chão e gritaram: “O SENHOR é Deus! Sim, o 
SENHOR é Deus!”.
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Profetizar, orar e declarar o que Deus quer fazer
41  Em seguida, Elias disse a Acabe: “Vá comer e beber, pois ouço uma forte 
tempestade chegando”. 42 Acabe foi comer e beber. Elias, porém, subiu ao topo do 
monte Carmelo, prostrou-se até o chão com o rosto entre os joelhos e orou 

43 Depois, disse a seu servo: “Vá e olhe na direção do mar”. O servo foi e olhou, depois 
voltou e disse: “Não vi nada”. Sete vezes Elias mandou que ele fosse e olhasse.  

44 Por fim, na sétima vez, o servo lhe disse: “Vi subir do mar uma pequena nuvem, do 
tamanho da mão de um homem”. Então Elias lhe disse: “Vá depressa dizer a Acabe: 
‘Apronte seu carro e volte para casa. Se não se apressar, a chuva o impedirá!’”. 

45 Em pouco tempo, o céu ficou escuro com nuvens. Um vento forte trouxe uma 
grande tempestade,
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Somente após o povo reconhecer que só o Senhor é 
Deus e colocá-lo em primeiro lugar é que veio a chuva. 

Assim também as palavras que Deus tem dado vão se 
cumprir.   

  
Precisamos profetizar, orar e declarar o que vai 

acontecer, com fé e ousadia.



–Jaime Silveira

Como NÃO ter uma vida 
abençoada:



O meu povo cometeu dois pecados: Eles abandonaram a mim, a fonte 
de água fresca,  e cavaram cisternas, cisternas rachadas que deixam 
vazar a água da chuva.” 

14 O SENHOR Deus diz: “O povo de Israel não é escravo, nem nasceu 
escravo. Então por que os seus inimigos o escravizam? 

17 “Povo de Israel, foi por sua própria culpa que tudo isso aconteceu 
com você. Você abandonou a mim, o SENHOR, seu Deus, quando eu o 
estava guiando pelo caminho. -    Jeremias 2:13-17 (NTLH) 
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1 - Abandonar a Deus no meio do caminho



11 “Meu povo, no entanto, não quis ouvir; Israel não me obedeceu. 

12 Por isso, deixei que seguissem seus desejos teimosos e vivessem de acordo com 
suas próprias ideias. 

13 Ah, se meu povo me escutasse; quem dera Israel andasse em meus caminhos! 

14 Então eu derrotaria seus inimigos sem demora; minhas mãos cairiam sobre seus 
adversários. 

15 Os que odeiam o SENHOR se encolheriam diante dele, condenados para sempre. 

16 Vocês, porém, eu alimentaria com trigo da melhor qualidade e os saciaria com mel 
silvestre tirado da rocha”. — Salmos 81:11-16 (NVT) 
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2 - Ser teimoso e não obedecer a Deus



5 Assim diz o SENHOR: “Maldito é quem confia nas pessoas, que se 
apoia na força humana e afasta seu coração do SENHOR. 

7 “Feliz é quem confia no SENHOR, cuja esperança é o SENHOR.  É como 
árvore plantada junto ao rio, com raízes que se estendem até as 
correntes de água. Não se incomoda com o calor, e suas folhas 
continuam verdes. Não teme os longos meses de seca,  e nunca deixa de 
produzir frutos. 

Jeremias 17:5-7 (NVT) 

�19

3 - Confiar nos homens, e não em Deus



10 Quem entre vocês teme o SENHOR e obedece a seu servo? Se vocês 
caminham na escuridão, sem um raio de luz sequer, confiem no 
SENHOR e apoiem-se em seu Deus. 

11 Mas tenham cuidado, vocês que vivem em sua própria luz e se 
aquecem em seu próprio fogo. Esta é a recompensa que receberão de 
mim: em breve cairão em grande tormento.  

Isaías 50:10-11 (NVT) 
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4 - Fazer planos e projetos sem confiar 
e se apoiar em Deus



Deus sempre cumprirá suas 
promessas. 

Mas nós escolheremos CONFIAR nele 
e OBEDECER no momento do TESTE?
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Deus pede para ser TESTADO por nós!
10 Tragam todos os seus dízimos aos depósitos do templo, para que haja 
provisão em minha casa. Se o fizerem”, diz o SENHOR dos Exércitos, “abrirei 
as janelas do céu para vocês. Derramarei tantas bênçãos que não haverá 
espaço para guardá-las! Sim, ponham-me à prova!  

11 Suas colheitas serão fartas, pois as protegerei das pragas. Suas uvas não 
cairão das videiras antes de amadurecerem”, diz o SENHOR dos Exércitos.  
12 “Então todas as nações os chamarão de abençoados, pois sua terra 
será cheia de alegria”, diz o SENHOR dos Exércitos. -  

Ml 3:10-12
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Você não é abençoado 
por acidente, mas por 

sua escolha.



A vontade de Deus  é prosperar 
você com um propósito:  fazer 

de você uma benção para outros.  



Uma vida abençoada significa:

• Investir TEMPO, TALENTO e TESOURO em 
OUTRAS PESSOAS 

• INVESTIR no REINO DE DEUS 

• Ser abençoado para abençoar a outros
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–Jaime Silveira

PALAVRA DE BÊNÇÃO SOBRE 
SUA VIDA



Palavra de crescimento, prosperidade e restituição  
2 Reis 6:1-7

Certo dia, os membros do grupo de profetas disseram a Eliseu: “Como vê, 
este lugar onde nos reunimos é pequeno demais.  Vamos descer ao rio 
Jordão, onde há muitos troncos, e construir ali um lugar para nos reunirmos”.   

Quando chegaram ao Jordão, começaram a derrubar árvores. Enquanto um 
deles cortava um tronco, a parte de ferro do machado caiu no rio. “Ai, meu 
senhor!”, gritou. “O machado era emprestado!” 

 “Onde caiu?”, perguntou o homem de Deus. Quando mostraram o lugar para 
Eliseu, ele cortou um galho e o jogou na água, e fez o ferro do machado 
flutuar.  “Pegue-o”, disse Eliseu. E o homem estendeu a mão e o pegou.
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Como Deus quer nos abençoar hoje
• Curar doenças que impedem você de trabalhar e prosperar  

• Curar doenças na sua família que estão consumindo seus recursos 
financeiros  

• Restituir  você de sociedades que lhe trouxeram prejuízos e dívidas 

• Restituir você de terceiros que você foi avalista — que trouxeram a 
você prejuízos e dívidas  

• Restituir o que estelionatários levaram de você
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Como Deus quer nos abençoar hoje
• Sonhos que foram impedidos ou interrompidos, por circunstâncias fora 

do seu controle   

• Projetos que foram interrompidos, e que você tinha apostado tudo, e 
perdeu seu tempo e seu dinheiro.   

• Tempo que parece que foi perdido após anos de investimento: 
negócios, empresa, ministério 

• O que foi tomado pelo inimigo — mesmo que você tenha aberto a porta 
para o inimigo Deus vai restituir por causa do seu arrependimento.  
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É O QUE DEUS TEM PARA VOCÊ!


