ESTUDO 21
A PROVISÃO QUE VOCÊ̂ PROCURA
TEXTO: Mateus 6:25-34
QUEBRA-GELO:
• Se alguém quiser te agradar e te fazer sentir amado, o que essa pessoa pode fazer por
você?
• O que você tem feito para que as pessoas à sua volta se sintam amadas?
• O que você faria para tentar agradar a Deus? O que será que Ele gostaria?
INTRODUÇÃO:
• A linguagem de amor de Deus (ou seja, a maneira como ele se sente amado) é
CONFIANÇA. Ter fé é o mesmo que confiar em Deus e em suas palavras. Quando você
se aproxima de Deus com essa confiança, o coração dele se enche de alegria.
• Versículo para inspirar: “Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se
aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam.”
(Hebreus 11:6).
1. DEUS SABE O QUE PRECISAMOS
• Como está o sustento da sua família? Quais desafios vocês têm enfrentado?
• Estamos atravessando dias difíceis e o sustento de muitas famílias está comprometido.
Apesar dos enormes desafios, temos escutado inúmeros testemunhos de milagres em
tantas áreas e muitos tem experimentado o agir de Deus em suas vidas.
• Vamos entender um pouco, o que Jesus explica sobre o sustento de Deus, no famoso
Sermão do Monte Mateus 6:25-34.
• A palavra preocupação, ou suas variações, aparece seis vezes neste pequeno trecho,
sempre trazendo a orientação de não se preocupar.
• Às vezes parece impossível não se preocupar, ainda mais em momentos de crise. Jesus
sabe o que está dizendo e nos apresenta alguns argumentos para não andarmos
preocupados:
• O ser humano tem um lugar especial na criação: a bíblia explica que o ser humano foi
criado à imagem e semelhança de Deus e por isso ocupa uma posição especial, quando
comparado às plantas e animais. Se Deus toma conta dos demais seres vivos, ainda
mais trará um cuidado à vida das pessoas.
• Avalie o que você tem corrido atrás: muitas preocupações que movem o nosso coração
são motivadas por coisas supérfluas, cobiças e vaidades. Muitos dos nossos problemas
e frustrações desapareceriam se a gente estivesse disposto a levar uma vida mais
simples e aprendesse a se importar mais com as pessoas do que com as coisas.
• Deus supre as nossas necessidades: Jesus afirma que as necessidades básicas
(alimentação e vestuário) de quem busca o Reino de Deus serão supridas. Note que
Jesus não promete suprir todos os nossos desejos, ou seja, o Senhor não se
compromete a manter determinado padrão de vida, mas promete suprir as necessidades
básicas.
• Jesus nos convida a descansar em Deus ao invés de andarmos preocupados.
Entretanto, a promessa feita no texto lido apresenta também uma condição. Você
reparou qual é essa condição?

•

•

Jesus promete suprir as necessidades básicas àqueles que buscam o Reino de Deus
em primeiro lugar. Buscar o Reino em primeiro lugar é deixar o Deus governar sua vida,
suas escolhas e suas prioridades. É também agir para que o amor e a justiça de Deus
se espalhem por onde você andar.
Você já entregou o governo da sua vida a Deus? Você tem sido um agente do Reino em
toda parte?

2. O MILAGRE DA PROVISÃO DE DEUS
• Você já ouviu falar em maná? Do que se trata e de onde vinha o maná?
• Quando o povo hebreu foi liberto da escravidão no Egito, peregrinaram no deserto por
longos anos, local onde não era possível plantar e colher.
• Sua única alternativa era depender totalmente da provisão divina para o seu sustento e
isso aconteceu por quarenta anos.
• O Capítulo 16 do livro de Êxodo, conta como foi a reação do povo a primeira vez que
viram o pão que Deus lhes enviou do céu:
• Depois que o orvalho secou, flocos finos semelhantes a geada estavam sobre a
superfície do deserto. Quando os israelitas viram aquilo, começaram a perguntar uns
aos outros: “Que é isso? “, pois não sabiam do que se tratava. Disse-lhes Moisés: “Este
é o pão que o Senhor lhes deu para comer. (Êxodo 16:14-15).
• Do som desta pergunta feita no hebraico é que surgiu o nome “maná”, que significa “o
que é isto?”. O maná é uma confirmação de que Deus não vai poupar esforços para
sustentar seu povo, ainda que seja necessário prover de forma milagrosa. Mas veja o
que Jesus fala sobre o verdadeiro pão do céu:
• Então lhe perguntaram: “Que sinal miraculoso mostrarás para que o vejamos e creiamos
em ti? Que farás? Os nossos antepassados comeram o maná no deserto; como está
escrito: ‘Ele lhes deu a comer pão do céu’”. Declarou-lhes Jesus: “Digo-lhes a verdade:
Não foi Moisés quem lhes deu pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro
pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo”.
Disseram eles: “Senhor, dá-nos sempre desse pão!” Então Jesus declarou: “Eu sou o
pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome; aquele que crê em mim nunca
terá sede. (João 6:30-35).
• Jesus mostra que há um alimento ainda mais importante que o alimento físico: o
alimento espiritual. Uma pessoa pode ter tudo fisicamente, mas se o seu espírito não
estiver saciado pela presença de Cristo, um dia essa pessoa descobrirá que não tinha
nada.
• Jesus afirma categoricamente que ele desceu do céu para dar vida às pessoas e que
só por meio dele que alguém pode estar saciado em sua fome interior. Você pode buscar
em todo tipo crença ou em realizações, mas só em Cristo encontrará o verdadeiro pão
do céu; o alimento espiritual que vai matar sua fome e sede. Talvez você tenha vindo
aqui clamar a provisão de Deus para as suas necessidades físicas e cremos que ele
pode e quer fazer esse milagre.
• Mas queremos chamar sua atenção para uma provisão ainda mais importante. Sua
única alternativa é depender de Deus nesse quesito, pois não há nada que possamos
fazer para nos salvar sozinhos e para saciar nossa necessidade espiritual. Cristo é o
milagre da provisão de Deus que desceu do céu, sendo literalmente amassado e
repartido para que toda pessoa que se alimentar dele tenha vida.
• Você percebe que necessita do milagre da provisão divina para saciar sua fome
espiritual? Você crê que Cristo desceu do céu para te dar vida?

CONCLUSÃO
• Jesus afirma: “Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome; aquele
que crê em mim nunca terá sede.” (João 6:35).
• Perceba que Jesus chama cada pessoa a um posicionamento. Ele fez a parte dele
dando a própria vida, morrendo e ressuscitando para liberar o milagre da provisão divina
a todas as pessoas. Mas para desfrutar de tudo o que Cristo é, cada uma precisa tomar
uma decisão e dar um passo na direção de Jesus, ir até ele.

