
 

Escolha um de seus auxiliares para ficar responsável pelo “Quebra Gelo”.    Temos uma infinidade de 

sugestões de “Quebra Gelo Gospel” na internet. Sugestões: www.mda.com.br; 

www.google.com.br;www.youtube.com.br 

Gn 22.1-14 

Propósito: Levar à compreensão que para experimentarmos a provisão do Senhor, precisamos ter um 
relacionamento íntimo com Deus, crendo nele e sendo fiéis. 

 

Introdução: George Müller. Dirigia um orfanato com 3000 crianças. Certa manhã, não havia nada para 
comer. Enquanto todos estavam preocupados, George Müller reuniu as crianças e orou agradecendo pela 
provisão de Deus. Apareceu um leiteiro que tinha quebrado a carroça e um padeiro com pães feios, mas 
bons. 

Quando eu ouço histórias com esta, eu penso: É esse relacionamento com Deus que eu quero! Eu quero 
experimentar isso; essa provisão de Deus. 

Eu sei que você também quer. Não para um orfanato, mas em outras áreas da sua vida você certamente 
quer experimentar a provisão de Deus. Mas como experimentar a provisão de Deus? 

Deus, na história que lemos, nos revela que Ele é Jeová-Jireh, o Deus que provê, e nos mostra o caminho 
para experimentarmos a provisão do Senhor. 

1. Tenha intimidade com Deus (v.1-3) 

I. Se tem uma coisa que Abraão tinha era intimidade com Deus 

II. Para você experimentar a provisão do Senhor, é fundamental ter intimidade com Ele 

• Deus provê na vida daqueles que são íntimos dele 

• Quantas pessoas buscam provisão do Senhor, mas não têm relacionamento algum com Ele! 

Querem ver a ação de Deus nas suas vidas, mas todo o contato que têm com Deus em oração se resume 

aos cultos de domingo. Sem intimidade com Deus, não há provisão. 

• É um paradoxo do relacionamento com Deus: Se você busca a provisão do Senhor, não vai 

encontrar nada; mas se busca intimidade com Deus, certamente vai encontrar a provisão também 

É o que aconteceu com Daniel na cova dos leões 

III. Aplicação 

A. Para experimentar a provisão de Deus, você precisa antes de tudo de intimidade com Ele 

B. Se você precisa da intervenção do Senhor na sua casa, família, emprego, antes de tudo busque um 

relacionamento com o Senhor 

C. Passe tempo na presença dele em oração, meditando na bíblia. Torne-se amigo íntimo dele. Então 

você está no caminho de experimentar a provisão 

Experimentando a Provisão de Deus 

Pr Reuel Martinez 

De 13 a 18 de dezembro 

Culto de 05 de dezembro 

http://www.google.com.br;www.youtube.com.br/


2. Creia em Deus (v.5-8) 

 Abraão saiu com Isaque e alguns servos e começaram a viajar. Viajaram 3 dias. 

• Abraão foi sozinho com Isaque, até que Isaque fez a pergunta: “está tudo preparado para o 

sacrifício, mas onde está o cordeiro?” 

• A resposta de Abraão foi uma clara afirmação de fé: “O Senhor proverá” 

• Você precisa aprender a confiar e descansar no Senhor 

• Quantas vezes nós clamamos a Deus por provisão, mas não confiamos de fato que Ele vai agir 

 Foi o que o povo de Israel no deserto com o maná.  

 Aplicação 

A. Para experimentar a provisão do Senhor, você precisa confiar nele. Confiar verdadeiramente que 

Ele vai cuidar de você. Confiar que Ele é poderoso o bastante! 

B. Você quer ver o seu esposo/esposa/filhos transformados? Casamento restaurado? Creia de verdade 

que o Senhor pode prover aquilo que é necessário 

3.Mantenha-se fiel e obediente a Deus (v.9-12) 

I. Abraão estava disposto a se manter fiel e obediente a Deus. E foi levado até o limite. Mesmo 

sabendo que estava na iminência de sacrificar o filho da promessa 

• Se Abraão não tivesse levado Isaque até o altar no monte Moriá, ele não veria a provisão de Deus, 

porque nós só vemos a provisão do Senhor quando somos fieis e obedientes 

II. É importante falar disso porque, às vezes, quando precisamos da provisão do Senhor e ela ainda 

não veio, ficamos tentados a resolver do nosso próprio jeito, e às vezes fazer do nosso jeito significa se 

desviar de obedecer ao Senhor de alguma forma 

• “Deus está demorando muito” 

• Tentamos dar um jeitinho e por conta disso acabamos não experimentando a providência 

III. Aplicação 

A. Para experimentar a provisão do Senhor, você precisa permanecer obediente ao Senhor, ainda que 

esteja difícil. Mantenha-se fiel e obediente e certamente o Senhor se mostrará a você como Jeová Jireh 

Conclusão 

• Para experimentar a provisão do Senhor, você precisa ter intimidade com Ele, crer Nele e ser 

obediente 

 Você tem um relacionamento íntimo e profundo com Deus? 

 Você confia de fato na provisão do Senhor? 

 Você tem se mantido fiel ao Senhor? 

 

Amado líder de célula, coloque-se à disposição para conversar e orar com os que se sentirem 

tocados pelos textos bíblicos. Sem dúvidas o Espírito do Senhor está agindo, e Deus fará grandes 

coisas entre nós! 



 


