
:: Estudos para Células:: 

Gratidão 2023 Igreja 
__________________________________________________________________________________________ 

 

Pr. Adão Brasileiro 

DEUS PROVERÁ 

 

Gênesis 22:7-8 Então falou Isaque a Abraão seu pai, e disse: Meu pai! E ele disse: Eis-me aqui, meu filho! E ele 

disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si 

o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. 

 

O Capitulo 22 de Gênesis,  narra a história do sacrifício de Abraão. Deus pediu a Abraão o filho amado Isaac, e 

Abraão foi levá-lo ao sacrifício. É muito simples falar, pregar, ler, escutar a respeito desta história... Agora 

imagine, se coloque no lugar daquele pai, e não só do pai, no lugar daquele filho que obedeceu a todo momento! 

 

Quando obedecemos a Deus, a provisão acontece, o livramento chega, o milagre entra em nossa vida. É muito 

fácil quando vemos os sinais, quando vemos os ruídos de que a provisão está chegando. Quero lhe falar que 

mesmo que não esteja acontecendo nada aos teus olhos, DEUS PROVERÁ! 

 

Hoje você está aqui, e tenho certeza que se você olhar para a sua caminhada você vai observar que falta algo. O 

que está faltando? Emprego? Possa ser que você esta caminhando e não esta vendo o emprego, nem o sinal dele, 

e se ele não chegar você sabe que chega a ruina! Você já mandou curriculum, já fez entrevistas, já fez contatos e 

nada! Nem sinal, “nadinha de nada”. Quero te dizer que DEUS PROVERÁ! 

 

Família, nada se resolve, nada se apruma... você  já orou, já jejuou, já fez campanha, já se esforçou em todas as 

formas, e você nem vê sinal de mudança. Você sabia que quando uma pessoa esta muito concentrada em um 

serviço geralmente ela fica quietinha? Sabe por que esta tudo quieto? Porque Deus não fala nada? Porque Ele 

está concentrado em sua causa! Ele esta trabalhando a seu favor! DEUS PROVERÁ! 

 

Você não precisa ver, você precisa crer! Tudo que você precisa aqui neste planeta já existe! Se já existe, quero te 

fazer uma pergunta, quem fez? O próprio DEUS! Exemplo, ele sabia que você ia precisar de oxigênio, agua, 

calor, comida, e etc etc etc... então ele fez para você! É o DEUS DA PROVISÃO! Porque você acha que Ele não 

proverá? Só porque você não vê sinal algum de provisão? Já viu no dia do aniversário, as pessoas quando vão 

fazer uma surpresa, nem falam com você direito no dia, ignora o fato de sua data, mas já está tudo armado, então 

na hora certa e oportuna aparece a surpresa. DEUS ESTÁ QUERENDO TE SURPREENDER! 

 

Quantas coisas Deus já não proveu a sua vida? Até mesmo antes de você conhecê-lo? Quando você foi nascer, 

até mesmo antes, sabe quem cuidou de tudo? DEUS! Aquelas adversidades e encrencas que você se meteu 

quando garoto, sabe quem acertou as coisas? DEUS! Sabe quando você pensou que ia morrer? Que não ia sair 

daquela situação? E hoje está aqui “vivinho(a) da Silva”... sabe quem salvou? DEUS! É que você esquece, mas 

quem sabe esta semana mesmo, quantos de nós viu DEUS prover? DEUS PROVERÁ! 

 

Isaac não viu o cordeiro, teve que deitar no altar para ser sacrificado, não indagou, não correu, não fugiu, e viveu 

a PROVISÃO DE DEUS!  Você pode dizer que você é um zero...lembre, que as milhares, as bilhares, trilhares e 

tudo é feito de zero! Apenas precisa do numero “1” na frente. Nós Temos o nosso número “1”: JESUS! Sem ele 

eu sou zero, com Ele eu sou 10! 

 

Deus não precisa de nada para fazer a provisão. Não precisa de terremoto, vento forte, tempestades e etc. Ele, do 

nada, faz tudo! Pare de tentar ficar “adivinhando” de onde vai vir a sua provisão. DEUS PROVERÁ E 

PRONTO!  Romanos 4:17  (Como está escrito: Por pai de muitas nações te constituí) perante aquele no qual 

creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos, e chama as coisas que não são como se já fossem. 

 

DEUS PROVERÁ! Recurso para você pagar aluguel, essas contas de luz, agua, carro que estão atrasadas... Deus 

proverá um emprego, a conversão de sua família. Deus proverá um médico para ser canal de benção em sua vida! 

Deus vai sumir com sua enfermidade, com seu medo, sua angústia, sua tristeza. DEUS PROVERÁ! 

 

 


