


04 - DOE 
EXTRAVAGANTEMENTE 
A alegria da provisão na área financeira



Não há falta de provisão no 
Reino de Deus

• É um reino de ABUNDÂNCIA. 

• É um reino de recompensas — os que pedem recebem, os 
que buscam encontram, os que batem a porta se abre.  

• O Rei é chamado de Deus-Provedor (Yehovah yireh). 

• O Rei é um Pai bondoso que ama abençoar os seus filhos. 



Qual é o problema dos filhos 
deste grande Rei?

• Não é a falta de vontade do Pai de abençoar. 

• Não é a falta de bençãos nos céus — elas são infinitas! 

• São atitudes dos filhos que os impedem de desfrutar das 
provisões e das bençãos.



A parábola dos dois filhos  
Lucas 15:11-32

• O filho mais novo: 

• usa a provisão do Pai 
para seu próprio prazer; 

• abandona a casa do pai; 

• é o orgulhoso 
mundano. 

• O filho mais velho: 

• que deseja merecer a 
provisão do Pai; 

• vive como escravo na casa 
do Pai; 

• é o orgulhoso religioso. 



Mentalidade de egoísmo e pobreza

• O filho mais novo: 

• Não consegue 
multiplicar o que recebe 
do Pai; 

• tudo o que recebe gasta 

• acaba ficando numa 
situacao ainda pior.  

• O filho mais velho: 

• Não pede o que necessita ao Pai; 

•  vive como um escravo, insatisfeito, 
sempre reclamando que os outros 
tem mais do que ele; 

• sentindo-se injustiçado até mesmo 
pelo Pai.  



Os dois filhos… 
• Estão vivendo sem confiar no Pai.   

• Pensam primeiramente em si mesmos — o egoísmo é a marca da 
mentalidade da pobreza. 

• Pensam em construir um futuro para si mesmos, ao invés de 
desfrutar do futuro que o Pai tem para eles.   

• A identidade de filho e de herdeiro não está clara para eles — são 
príncipes vivendo como mendigos e escravos!



QUARTO COMPROMISSO:  
DOE EXTRAVAGANTEMENTE

O Espírito Santo está levantando muitas pessoas para contribuir 
financeiramente para o Reino de forma extravagante.  

Não é um chamado para alguns, mas para todos os filhos de Deus.  

O objetivo é experimentar um nível diferente de fé e de 
relacionamento com Jesus. 



QUARTO COMPROMISSO:  
DOE EXTRAVAGANTEMENTE

Deus está dizendo — voce precisa de mais? Então dê mais.  

Dê conforme eu te pedir, e você terá muito mais, para você, 
para sua família e para muitos outros.  

A lógica da prosperidade do Reino é a generosidade — só tem 
mais quem ousa dar mais. 



QUARTO COMPROMISSO:  
DOE EXTRAVAGANTEMENTE

Deus tem prazer em multiplicar nossas finanças de 
volta pra nós. Deus responde diretamente à nossa 

entrega. 

Se queremos fazer grandes coisas para Deus, 
experimentar grande intimidade com Deus,  

temos que aprender a ser doadores extravagantes.



1) DEUS DESEJA QUE CONFIEMOS  
EM SUA LIDERANÇA

Quando damos de maneira extravagante, as portas de bênçãos 
sobrenaturais são abertas sobre nossa vida financeira e 

experimentamos milagres financeiros: há provisão, contatos, 
negócios, restituição, criatividade, idéias novas.  

É algo totalmente imprevisível, mas o Senhor nos guia em tudo. 

Ponham-me à prova”, diz o Senhor dos Exércitos, “e vejam se não 
vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas 
bênçãos que nem terão onde guardá-las”. (Malaquias 3.10) 



2) UMA VIDA DE DOAÇÃO EXTRAVAGANTE 
AUMENTA NOSSA INTIMIDADE COM DEUS 

Mateus 6:3-4 (NVI-PT) Mas quando você der esmola, que a sua mão 
esquerda não saiba o que está fazendo a direita, 4 de forma que 
você preste a sua ajuda em segredo. E seu Pai, que vê o que é feito 
em segredo, o recompensará. 

O desafio de darmos de maneira extravagante não é para ter uma 
“troca com Deus”, mas sim para experimentar um envolvimento 

sobrenatural de Deus em nossas finanças. 



3) MULTIPLICAÇÃO ACONTECE NA SEMENTE 
SEMEADA, E NÃO NA GUARDADA

2 Coríntios 9:10 (NVI-PT) Aquele que supre a semente ao que 
semeia e o pão ao que come, também lhes suprirá e 
multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. 

Deus multiplica sobrenaturalmente a semente que 
semeamos, e não as que guardamos.



Conhecendo o Deus Pai Provedor 
Gênesis 22: 1 - 18

1 Algum tempo depois, Deus pôs Abraão à prova. “Abraão!”, Deus 
chamou. “Sim”, respondeu Abraão. “Aqui estou!” 

2 Deus disse: “Tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você 
tanto ama, e vá à terra de Moriá. Lá, em um dos montes que eu lhe 
mostrarei, ofereça-o como holocausto”. 

3 Na manhã seguinte, Abraão se levantou cedo e preparou seu 
jumento. Levou consigo dois de seus servos e seu filho Isaque. Cortou 
lenha para o fogo do holocausto e partiu para o lugar que Deus tinha 
indicado. 4 No terceiro dia da viagem, Abraão levantou os olhos e viu o 
lugar de longe.



Conhecendo o Deus Pai Provedor 
Gênesis 22: 1 - 18

5 “Fiquem aqui com o jumento”, disse ele aos servos. “O rapaz e eu iremos 
mais adiante. Vamos adorar e depois voltaremos.” 

6 Abraão pôs a lenha para o holocausto nos ombros de Isaque, e ele próprio 
levou o fogo e a faca. Enquanto os dois caminhavam juntos, 7 Isaque se 
virou para Abraão e disse: “Pai?”.  “Sim, meu filho”, respondeu Abraão. 

“Temos fogo e lenha”, disse Isaque. “Mas onde está o cordeiro para o 
holocausto?” 

8 “Deus providenciará o cordeiro para o holocausto, meu filho”, respondeu 
Abraão. E continuaram a caminhar juntos.



Conhecendo o Deus Pai Provedor 
Gênesis 22: 1 - 18

9 Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão construiu um altar e 
arrumou a lenha sobre ele. Em seguida, amarrou seu filho Isaque e o colocou no altar, 
sobre a lenha. 10 Então, pegou a faca para sacrificar o filho. 11 Nesse momento, o anjo 
do SENHOR o chamou do céu: “Abraão! Abraão!”. “Aqui estou!”, respondeu Abraão. 

12 “Não toque no rapaz”, disse o anjo. “Não lhe faça mal algum. Agora sei que você 
teme a Deus de fato. Não me negou nem mesmo seu filho, seu único filho!” 

13 Então Abraão levantou os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. 
Pegou o carneiro e o ofereceu como holocausto em lugar do filho.  

14 Abraão chamou aquele lugar de Javé-Jiré. Até hoje, as pessoas usam esse nome 
como provérbio: “No monte do SENHOR se providenciará”.



A recompensa da oferta extravagante (sacrificial) 
Gênesis 22: 1 - 18

16 “Assim diz o SENHOR: Uma vez que você me obedeceu e não me 
negou nem mesmo seu filho, seu único filho, juro pelo meu nome 
que 17 certamente o abençoarei.  

Multiplicarei grandemente seus descendentes, e eles serão como 
as estrelas no céu e a areia na beira do mar. Seus descendentes 
conquistarão as cidades de seus inimigos 18 e, por meio deles, 
todas as nações da terra serão abençoadas.  

Tudo isso porque você me obedeceu”.



As recompensas de ofertar de maneira 
extravagante

• bençãos poderosas para quem oferece;  

• multiplicação sobrenatural do que é oferecido;   

• vitória sobre os inimigos; 

• bençãos sobre a família, filhos e netos;  

• benção sobre muitas outras pessoas, em outros lugares e épocas; 



3) MULTIPLICAÇÃO ACONTECE NA SEMENTE 
SEMEADA, E NÃO NA GUARDADA

Lucas 12:34 (NVI-PT) Pois onde estiver o seu tesouro, ali também 
estará o seu coração 

Nós determinaremos até onde avançaremos em nosso 
relacionamento com Deus na área das nossas finanças.  

À medida que continuamos a dar e receber de Deus, nossa 
história pessoal com Ele em nossas finanças ficará cada vez 

mais forte ao longo do tempo. 



A provisão sobrenatural vem da confiança no 
amor de Deus, que nos leva a dar de maneira 

extravagante.  

Com a mesma medida que medirmos seremos 
medidos. A medida é estabelecida por nós 

mesmos. 



2 Coríntios 1:19-22 (NVT)  

19 Pois Jesus Cristo, o Filho de Deus, não oscila entre “sim” e 
“não”. Foi a respeito dele que Silas, Timóteo e eu lhes falamos 

e, sendo ele o “sim” definitivo, ele sempre faz o que diz.  

20 Pois todas as promessas de Deus se cumpriram em 
Cristo com um alto e claro “Sim!”. E, por meio de Cristo, 

confirmamos isso, de modo que nosso “Amém” se eleva a 
Deus para sua glória.  



Deseja experimentar a 
prosperidade sobrenatural 

do Deus-Pai-Provedor?


