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O FORNECEDOR
Todos nós desejamos mudanças. Quantos aqui desejam uma mudança na vida? Mudança em casa, na família... 
mudança profissional, no ambiente de serviço... na saúde, no casamento, nos filhos... mudança desejamos 
mudanças para melhor! Ninguém quer sair de um lugar confortável e ir para um desconfortável sempre gostamos 
de mudar para o melhor. Progredir, avançar, e mudar! Agora  pense, como mudar? O que devo Fazer? Imagine 
que você ou seu pai ou mãe convida um profissional para ir à sua casa pinta-la, fazer a elétrica, instalar o armário 
ou coisas do tipo. Ele vai fazer desde que você forneça o material, e a condição de trabalho! O Valor da mão de 
obra é “x” e certamente o profissional te entregará a lista de material, massa corrida, tinta, lixas, cimento, fio, cal 
armário, parafuso! O Profissional entra com a mão de obra e ferramentas e você FORNECE o Material!

Para que haja alguma mudança no nosso ambiente, é necessário fornecermos o material necessário e correto para 
essa mudança, não adianta fornecer cimento para a pintura, ou tinta para o concreto... preciso fornecer o material 
correto! Então o profissional vai saber como aplica-lo, e obteremos o desejado. João 2:1-10 No terceiro dia 
houve um casamento em Caná da Galiléia. A mãe de Jesus estava ali; Jesus e seus discípulos também haviam 
sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: "Eles não têm mais 
vinho". Respondeu Jesus: "Que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou". Sua mãe 
disse aos serviçais: "Façam tudo o que ele lhes mandar". Ali perto havia seis potes de pedra, do tipo usado 
pelos judeus para as purificações cerimoniais; em cada pote cabia entre oitenta a cento e vinte litros. Disse 
Jesus aos serviçais: "Encham os potes com água". E os encheram até à borda. Então lhes disse: "Agora, 
levem um pouco do vinho ao encarregado da festa". Eles assim o fizeram, e o encarregado da festa provou a 
água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que 
haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: "Todos servem primeiro o melhor vinho e, depois que os 
convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido; mas você guardou o melhor até agora".

Você quer mudança? Sua mãe disse aos serviçais: "Façam tudo o que ele lhes mandar". Faça tudo o que Ele 
mandar! É necessário aprender a obedecer aquilo que Jesus mandar, para que aconteça nas nossas vidas o que 
estamos precisando. O Material primordial é OBEDIENCIA... E ai já “adquiriu obediência”?  
Se você vai até Jesus é por que você sabe que Ele pode fazer algo por você, Jesus neste episódio ainda não tinha 
sido relatado nenhum milagre, mas sabemos que quem foi falar com Ele sabia do que Ele era capaz. VOCE 
SABE MUITO BEM QUE Àquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou 
pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, Efésios 3:20. O que você precisa Jesus quer e sabe 
fazer, então por que não acontece? Está  faltando o material para a obra iniciar... “Obediência” O.B.D.C!

Atente aos milagres que Jesus executou, em sua maioria você identificava que alguém fornecia, fé, perseverança, 
humilhação (isso mesmo, humilhação) lembra da mulher cananéia que tinha uma filha endemoniada em Mc 15 
apartir do vs22, Jesus diz que não podia tirar o pão dos filhos e dar a cachorros, e ela disse que até os cachorros 
comiam das migalhas. Esta mulher na verdade se humilhou, e muitas coisas na nossa vida não acontece por faltar 
este material “humilhação”! Muitas vezes falta perdão, falta atenção, falta dedicação, falta ir até Jesus. 
Em alguns casos você ve até o material físico mesmo... João 6:9 Está aqui um rapaz que tem cinco pães de 
cevada e dois peixinhos; mas que é isto para tantos? O Rapaz não tinha muita coisa, porém o “pouco” 
Fornecimento dele, alimentou mais de cinco mil pessoas, pois nem mulheres nem crianças eram contadas na 
época! Seu “pouco dizimo” sua “pouca” oferta, podem render milhares nas mãos de Jesus! FORNEÇA 
FIDELIDADE!

Quantas vezes fiquei parado aguardando o cliente a comprar o material... muitas vezes obras ficam paradas por 
falta de FORNECIMENTO. Leia Dt 28: do 1 ao 14.  Leu? Porém não esqueça do vs 1 e vs 13 e 14...  Deus é o 
profissional, e está aguardando você fornecer o “MATERIAL”, Não deixe faltar o “MATERIAL”  e certamente 
as bênçãos te seguirão e te alcansarão...

Você já tem o mais difícil, O PROFISSIONAL (JESUS), Competente, responsável, que não erra! Apenas Seja 
um FORNECEDOR, e a obra não PARA! 
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