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O DEUS PROVEDOR 

 
Para fazermos a obra de Deus, precisamos: 
- Orar constantemente,  
- De consagração pelo jejum,  
- De santificação pelo cumprimento da Palavra e  
- De fé incondicional em Deus,  
 
Porque essas são as ferramentas que abrem as portas para o 
milagre da salvação, de curas, de libertação, de restauração 
familiar, de crescimento, de multiplicação, de prosperidade, etc.  
 
Todas esses milagres são provisões de Deus reservadas aos que O 
servem e que nEle confiam. 
 
Hoje quero focar no milagre da provisão para a prosperidade. Este 
é um assunto que todo crente deve ter bem esclarecido em seu 
coração, pois, só prospera em Deus, aqueles que sabem quem é o 
Deus a quem entregamos nossas ofertas, nossos dízimos, nossas 
primícias e nossos votos. 
 
Quando Deus enviou Israel do Egito em direção à terra de Canaã 
para conquistá-la, Ele enriqueceu os judeus com muito ouro, muito 
gado e muitas coisas valiosas. 
 
Porque, quando Deus quis construir o Tabernáculo no deserto, foi 
do Seu povo, a quem Ele enriqueceu, que veio a provisão para 
Moisés realizar a obra.  
 
Por toda a Bíblia encontramos relatos que comprovam o prazer de 
Deus em prover com prosperidade os que estão ao Seu serviço. 
 
Hoje não é diferente. Deus tem prazer em ser o Provedor da Sua 
Igreja, que está envolvida na obra de evangelizar e fazer discípulos 
de Cristo.  
 
Deus nos proveu, primeiramente, através do sacrifício do Seu Filho 
Jesus, em quem temos a nossa redenção.  A Bíblia nos diz em Ef 
1.3 - Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o 
qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas 
regiões celestes em Cristo; 
 
Portanto, temos uma inesgotável provisão de bênçãos sobre nós, à 
medida em que avançamos fazendo a vontade de Deus.  
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A prosperidade acontece quando essas bênçãos prometidas são 
trazidas à realidade, provendo-nos em nossas necessidades e 
empreendimentos. 
Verdades que todo líder cristão precisa saber e se apropriar:  
 
01 – As bênção de Abraão continuam prometidas aos cristãos 
Gn 12.1-3 - Ora, o Senhor disse a Abrão: Sai-te da tua terra, da 
tua parentela, e da casa de teu pai, para a terra que eu te 
mostrarei. 2 Eu farei de ti uma grande nação; abençoar-te-ei, e 
engrandecerei o teu nome; e tu, sê uma bênção. 3 Abençoarei 
aos que te abençoarem, e amaldiçoarei àquele que te 
amaldiçoar; e em ti serão benditas todas as famílias da terra. 
 
Gn 13.1,2 - Subiu, pois, Abrão do Egito para o Negebe, levando 
sua mulher e tudo o que tinha, e Ló o acompanhava. 2 Abrão 
era muito rico em gado, em prata e em ouro. 
 
Gl 3.7-9 - Aquele pois que vos dá o Espírito, e que opera 
milagres entre vós, acaso o faz pelas obras da lei, ou pelo ouvir 
com fé? 6 Assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi 
imputado como justiça. 7 Sabei, pois, que os que são da fé, 
esses são filhos de Abraão. 8 Ora, a Escritura, prevendo que 
Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou 
previamente a boa nova a Abraão, dizendo: Em ti serão 
abençoadas todas as nações. 9 De modo que os que são da fé 
são abençoados com o crente Abraão. 
 
Se começarmos todo empreendimento que o Senhor colocar em 
nosso coração, com o entendimento de que somos herdeiros das 
promessas de Abraão, tudo o que fizermos prosperará. 
 
O tempo não será problema para nós. A falta de recursos será 
apenas um obstáculo a superar. Porque saberemos que assim 
como Deus foi fiel a Abraão, também será fiel conosco. 
 
02 – As bênçãos são adquiridas pela fé e obediência à Palavra 
de Deus 
Dt 7.12-14 - Sucederá, pois, que, por ouvirdes estes preceitos, e 
os guardardes e cumprirdes, o Senhor teu Deus te guardará o 
pacto e a misericórdia que com juramento prometeu a teus 
pais; 13 ele te amará, te abençoará e te fará multiplicar; 
abençoará o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, o teu 
grão, o teu mosto e o teu azeite, a criação das tuas vacas, e as 
crias dos teus rebanhos, na terra que com juramento prometeu 
a teus pais te daria. 14 Bendito serás mais do que todos os 
povos; não haverá estéril no meio de ti, seja homem, seja 
mulher, nem entre os teus animais. 
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Abraão recebeu as promessas de Deus porque foi obediente à 
visão e à Palavra que o Senhor lhe dera. Israel também seria bem 
sucedido se imitasse seu pai Abraão. 
 
A visão, foi o propósito pelo qual Abraão foi escolhido, separado e 
enviado. A Palavra, foram as instruções de como ele deveria 
cumpri-la. 
 
Seja obediente a Deus, pois Ele já assumiu o compromisso de 
prover tudo o que você precisar para cumprir o seu propósito.  
 
03 – As Bênçãos de Davi estão sobre os que pelejam pela 
Igreja 
2 Sm 7.8-19 - Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi: 
Assim diz o Senhor dos exércitos: Eu te tomei da malhada, de 
detrás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu 
povo, sobre Israel; 9 e fui contigo, por onde quer que foste, e 
destruí a todos os teus inimigos diante de ti; e te farei um 
grande nome, como o nome dos grandes que há na terra. 10 
Também designarei lugar para o meu povo, para Israel, e o 
plantarei ali, para que ele habite no seu lugar, e não mais seja 
perturbado, e nunca mais os filhos da iniqüidade o aflijam, 
como dantes, 
 
Davi foi levantado por Deus como rei, para libertar Israel das mãos 
dos povos opressores por meio das guerras, por isso nunca parou 
de ir ás batalhas pelo Senhor. 
 
Os crentes que não param de guerrear com as trevas, para libertar 
as pessoas do cativeiro e povoar com elas o reino de Deus, estão 
debaixo das mesmas bênçãos de Davi: 
- Muitas vitórias, 
- Muitos filhos espirituais, 
- Comandante de Valentes, 
- Temido pelo reino das trevas, 
- Profundo adorador.  
 
03 – Deus jamais desampara os que são fieis à Sua vontade 
1 Rs 17.2-6 - Depois, veio a Elias a palavra do Senhor, dizendo: 
Vai-te daqui, e vira-te para o oriente, e esconde-te junto ao 
ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que 
beberás do ribeiro; e eu tenho ordenado aos corvos que ali te 
sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, 
porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante 
do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, 
como também pão e carne à noite; e bebia do ribeiro. 
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1 Rs 17.9, 15,16 - Levanta-te, e vai a Sarepta, que é de Sidom, e 
habita ali; eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te 
sustente... E foi ela e fez conforme a palavra de Elias; e assim 
comeu ela, e ele, e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha 
se não acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a 
palavra do SENHOR, que falara pelo ministério de Elias. 
 
Elias refugiou-se em Querite depois de ter confrontado os pecados 
do rei Acabe, idólatra e homicida. Foi jurado de morte e perseguido. 
Parecia que tudo estava perdido. Mas Deus o sustentou ali, depois 
o enviou a uma viúva pobre e ali o sustentou também, por meio de 
milagres. 
 
O Deus Provedor jamais deixará você desamparado ao realizar a 
Sua obra. Quando as circunstâncias te levarem ao extremo saiba 
que Ele estará sempre pronto a fazer o milagre na sua vida e 
através da sua vida. 
 
04 – Toda riqueza, todo tesouro, tudo... pertence a Deus 
1 Cr 29.12,14 - Tanto riquezas como honra vêm de ti, tu 
dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder; na tua mão 
está o engrandecer e o dar força a tudo. Agora, pois, ó nosso 
Deus, graças te damos, e louvamos o teu glorioso nome. Mas 
quem sou eu, e quem é o meu povo, para que pudéssemos 
fazer ofertas tão voluntariamente? Porque tudo vem de ti, e do 
que já é teu te damos. 
 
Lc 12.6,7 - Não se vendem cinco passarinhos por dois asses? E 
nenhum deles está esquecido diante de Deus. Mas até os 
cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, 
pois mais valeis vós do que muitos passarinhos. 
 
2 Co 9.10 - Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão 
para alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira 
e multiplicará os frutos da vossa justiça. 
 
O rei Salomão e o povo de Israel estavam diante de Deus com uma 
oferta de imenso valor, mas Salomão, sabiamente entendeu, que 
eles apenas estavam devolvendo o que já pertencia ao Deus 
Provedor de Israel. 
 
Todo crente precisa saber que, por maior que seja a sua oferta, 
nunca surpreenderá o Senhor. Nunca Superará o Senhor. Portanto, 
você nunca ofertará o suficiente que honre ao Senhor, sempre 
ficará em débito com Ele. 
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Princípios para uma oferta bem sucedida: 
 
(1) Tenha prazer em semear no reino e espere receber o que 
Deus quer lhe dá – Deus foi o primeiro a semear com expectativa. 
Ele entregou Seu Filho, em troca espera receber os nossos 
corações (Jo 3.16). 
 
(2) Semeie sobre quem tem promessa – Se alguém entrega seu 
dízimo ou oferta a um necessitado em forma de rancho estará 
fazendo o bem, mas isso pode-se fazer com outro recurso. Mas, 
quando semeamos no Senhor, honramos àquEle que faz 
transbordar a nossa sementeira. (2 Co 9.6,10) 
 
(3) Entenda que ofertar é um privilégio – Foi esse sentimento que 
levou a igreja da Macedônia implorar ao apóstolo Paulo que lhes 
permitissem participar da oferta à obra de Deus (2 Co 8.3,4). 
 
(4) Semeie no reino de Deus pela fé – Entre fé e necessidade, 
fique com a fé. Os crentes da Macedônia poderiam escolher olhar 
para a profunda necessidade em que viviam, mas olharam para o 
Senhor e agiram com fé. 
 
(5) Seja fiel – Josué olhou para Canaã parcialmente tomada e 
disse: “Ainda há muita terra a ser conquistada” (Js 13.1). Quando 
deixamos a fidelidade de lado passamos a colher somente os grãos 
daquilo que Deus tem para nos dar, porque Ele é fiel e está pronto 
para cumprir a Sua parte nas promessas. 
 
Conclusão: 
 
- Declare ao Senhor sua fé em cada uma de Suas promessas para 
você. 
 
- Invoque sobre sua vida, sua família, seu ministério cada bênção 
que você precisa para cumprir o seus propósitos. 
 
- Declare ao Senhor a sua fidelidade financeira a Ele. 
 
- Comprometa-se diante de Deus em ser comprometido 
financeiramente com a igreja na qual Ele tem ministrado sua vida. 
 
- Dê voz de comando à Mamon, para que ele solte suas finanças, 
os recursos para o seu ministério, sua família e para os seus 
sonhos. 
 

 


