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A provisão de tudo o que eu preciso não 
depende do meu passado, inteligência, 

dons, ou esforço, embora seja influenciado 
por tudo isso. 

  
A BÍBLIA mostra que os mais (e realmente) 

prósperos foram os que mais exerceram FÉ.



Salomão descobriu algo sobre a vida…
Eclesiastes 9 (versão NVT) 

11 Observei outra coisa debaixo do sol. Aquele que corre mais 
rápido nem sempre ganha a corrida, e o guerreiro mais forte nem 
sempre vence a batalha. Às vezes os sábios passam fome, os 
sensatos não enriquecem, e os instruídos não alcançam sucesso. 
Tudo depende de se estar no lugar certo na hora certa. 

12 Ninguém é capaz de prever quando virão os tempos difíceis. 
Como peixe na rede ou pássaro na armadilha, as pessoas caem em 
desgraça de modo repentino.



Salmo 127

1 Se o SENHOR não constrói a casa, o trabalho dos 
construtores é vão. Se o SENHOR não protege a cidade, 
de nada adianta guardá-la com sentinelas. 

2 É inútil trabalhar tanto, desde a madrugada até tarde 
da noite, e se preocupar em conseguir o alimento, pois 
Deus cuida de seus amados enquanto dormem.



Sobre a preguiça…
O preguiçoso logo empobrece, mas os que trabalham 
com dedicação enriquecem. - Pv 10:4 

Quem trabalha com dedicação chega a ser líder, mas o 
preguiçoso se torna escravo. - Pv 12:24 

Jamais sejam preguiçosos, mas trabalhem com 
dedicação e sirvam ao Senhor com entusiasmo. - Rm 
12:11



Jacó, filho de Isaque, neto de Abraão, pai da FÉ

Gênesis 31:40-42 (NVT) 40 “Trabalhei para o senhor em dias de calor 
escaldante e também em noites frias e insones. 41 Sim, por vinte anos 
trabalhei feito um escravo em sua casa! Trabalhei catorze anos por suas 
duas filhas e, depois, mais seis anos para formar meu rebanho. E dez 
vezes o senhor mudou meu salário.  

42 De fato, se o Deus de meu pai não estivesse comigo, o Deus de 
Abraão e o Deus temível de Isaque, o senhor teria me mandado embora 
de mãos vazias. Mas Deus viu como fui maltratado, apesar de meu árduo 
trabalho. Por isso ele lhe apareceu na noite passada e o repreendeu!”



Breve história de Jacó…
• Enganado muitas vezes pelo sogro 

• Teve que casar com a irmã da mulher que realmente amava 

• Não tinha salário, trabalhava pelo dote por 14 anos 

• Quando chega o momento, foi enganado de novo! - Gn 
30:25-36 

• Jacó exerce FÉ, ouve a Deus! - Gn 30:37-42 e Gn 31:7-13



RIQUEZA
• Fortuna 

• Abundância de bens 
materiais 

• Fartura 

• Opulência

Abundância de coisas 
necessárias e proveitosas 

Abastecimento, fornecimento 

Providência 

Cobertura 

Reserva

PROVISÃO



Sobre as riquezas

• Provérbios 23:4-5 (NVI-PT) 4 Não esgote suas 
forças tentando ficar rico; tenha bom senso! 5 
As riquezas desaparecem assim que você as 
contempla; elas criam asas e voam como 
águias pelo céu.



Sobre as riquezas
• 1 Timóteo 6:9-10 


• 9 Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas 
e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os 
homens a mergulharem na ruína e na destruição, 


• 10 pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. 
Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da 
fé e se atormentaram com muitos sofrimentos.



Sobre as riquezas

• Eclesiastes 2:26 Ao homem que o agrada, Deus dá 
sabedoria, conhecimento e felicidade. Quanto ao 
pecador, Deus o encarrega de ajuntar e armazenar 
riquezas para entregá-las a quem o agrada. Isso 
também é inútil, é correr atrás do vento.



Estamos buscando riqueza ou provisão?

• Deus diz: EU GARANTO SUA PROVISÃO! 


• Eu sou o DEUS-PROVEDOR  (YHWH YIREH)


• Provisão é mais do que riqueza, é tudo o que 
necessitamos!



Nossa tendência é olhar para trás…

• Ah, se isso não 
tivesse 
acontecido…


• Era tão bom 
quando…


• Por que… 



NADA QUE FIZERMOS DAQUI POR DIANTE VAI 
MUDAR O PASSADO! 

“Esqueçam o que se foi; não vivam no passado. 
Vejam, estou fazendo uma coisa nova! Ela já está 

surgindo!  Vocês não a reconhecem? Até no deserto 
vou abrir um caminho  e riachos no ermo.   

Is 43:18-19



Isaque, pai de Jacó, filho de Abraão
• Gênesis 26:1-9  

• Fome naquela terra:


• Isaque PLANEJA/DESEJA ir ao Egito, porque lá tem comida


• Deus dá uma outra direção 


O Senhor apareceu a Isaque e disse: “Não desça ao Egito; procure 
estabelecer-se na terra que eu lhe indicar.  Permaneça nesta terra mais um 
pouco, e eu estarei com você e o abençoarei. Porque a você e a seus 
descendentes darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a 
seu pai, Abraão. - Gn 26:2-3



Resultado da Fé de Isaque

Isaque formou lavoura naquela terra e no mesmo ano 
colheu a cem por um, porque o Senhor o abençoou. O 
homem enriqueceu, e a sua riqueza continuou a 
aumentar, até que ficou riquíssimo. Possuía tantos 
rebanhos e servos que os filisteus o invejavam. - Gn 
26:12-14



Deus não abençoa 
você no lugar que 

você DESEJA estar.  

Ele abençoa você no 
lugar que ELE  QUER 
QUE VOCÊ ESTEJA! 



No lugar que você mesmo escolhe 
estar, você mesmo tem que procurar 

a provisão.  

No lugar que Deus manda você estar, 
a provisão vem correndo até você!

Pr.  Mike Ware



Fé e respostas de Deus

•Deus me dá o que preciso porque eu 
mereço, ou porque eu tenho fé?


•Jacó fez tudo certinho, e por isso 
mereceu tudo o que Deus fez por 
ele?



ONDE SE APÓIA A VERDADEIRA FÉ?

•Na identidade de Deus: QUEM ELE É! 

•Seu caráter íntegro


•Sua palavra


•Suas promessas


•Não é porque mereço, é porque Ele me ama!



O que significa  
A FÉ SEM OBRAS É MORTA?

De que adianta, meus irmãos, dizerem que têm fé se não 
a demonstram por meio de suas ações? - Tiago 1:14 

• Se eu digo que tenho fé em Deus, mas não obedeço ao 
que Ele diz, minha fé é morta.


• É uma “fé" que não produz resultados. É morta.



A fé que eu preciso para prosperar em 2018

• Quem tem sido o provedor em minha vida? Deus, 
ou eu mesmo?


• Minha fé em Deus é visível em minhas atitudes, 
palavras e ações?


• Jesus Cristo é meu SENHOR ou apenas meu 
“CONSULTOR" ?



A prática da fé que preciso

1. Honrar a Deus com minhas finanças em 
primeiro lugar


2. Buscar direção de Deus sobre como 
usar os recursos que ele me dá


3. Ser generoso


