
 

Supridos no Senhor 

14/06/2018 até 20/06/2018 

Quebra- Gelo: Quais são suas maiores necessidades no 

momento? 

Texto  Bíblico: Fl.4.19 

Introdução 

Paulo se dirige a um grupo de crentes que possuíam várias necessidades 

assim como todos nós (materiais, emocionais, espirituais).  Ele dirige 

palavras de encorajamento a eles sobre a  atitude de Deus em relação a isso 

tudo.  

• Deus, segundo sua riqueza  em glória 

• Haveria de suprir CADA UMA das necessidades deles em Cristo 

Jesus. 

O texto que lemos nos mostra um Deus que atenta para nossas 

necessidades em toda e qualquer área.  

1. Vasos vazios 

 

Pense nas suas necessidades como vasos vazios que você traz para 

apresentar à Deus.   

 

• Deus está disposto a preencher esses vasos quando vazios. Ele 

pode fazer isso, ele tem prazer nisso. 

• Muitas vezes a provisão pode não ser preenchimento, mas 

impedir que o recurso se esgote. 

• Em alguns momentos Deus pode esperar que os recursos se 

esgotem totalmente, antes de fazer algo. 

• Deus agirá da melhor forma em cada situação. Ele tem planos 

distintos para casa ocasião. 

 

 

2.  Deus usa situações para mostrar sua glória 

 



• Quanto m ais difícil a situação, maior é o milagre. Quanto maior  

o milagre, mais a demonstração do poder de Deus, quanto maior 

a demonstração do poder de Deus, maior se torna nossa fé.  

• Deus deseja se revelar a nós como o todo poderoso, como o 

provedor, como o pai carinhoso que cuida e protege. E nesses 

momentos de dificuldade são oportunidades de termos 

experiências tremendas com a ação de Deus.  
 

 

3. Deus nos supre em Cristo 

 

• Quem tem Cristo, tem tudo! Cristo nos preenche em tudo. 

• Tudo que Deus faz por nós é pelos méritos de Cristo, nós não 

merecemos nada, por isso oramos em nome do Senhor Jesus 

(Jo.14.13).  

• Sem Cristo, sequer há como nos chegarmos a Deus (Jo14.6).  

Conclusão 

Leve seus vasos até Deus.  Se está prestes a esgotar, ou esgotados, 

Deus fará o melhor no tempo certo. Mas não deixe de levar. Fazemos isso 

por meio da oração.  E Deus suprirá gloriosamente, em Cristo nossas 

necessidades. Em que você necessita ser suprido? Vamos orar sobre isso 

agora! 
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