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SUSTENTO 

NECESSIDADES CONTENTAMENTO 



NECESSÁRIO 

Necessidades básicas: 

alimentos básicos, água, 

roupas básicas, moradia, 

higiene pessoal, etc. 

 

Sobrevivência digna 



NECESSÁRIO 

NECESSÁRIO + 

Necessidades adicionais: 

Plano de saúde, escola 

particular, casa própria, 

telefone, celular, carro 

básico, atividades básicas de 

lazer, etc. 



NECESSÁRIO 

NECESSÁRIO + 

SUPÉRFLUO ALÉM 

Além do necessário: 

Carro mais caro, moradia 

mais cara, TV assinatura, 

Internet, restaurantes 

melhores, roupas melhores, 

etc. 



NECESSÁRIO 

NECESSÁRIO + 

SUPÉRFLUO ALÉM 

SUNTUOSO MUITO ALÉM 

Extravagante: 

Carro de luxo, moradia de 

alto padrão, ap. na praia, 

roupas e acessórios caros, 

joias, viagens dispendiosas,  

restaurantes caros, 43o par 

de sapato, etc. 



SUNTUOSO MUITO ALÉM 

SUPÉRFLUO ALÉM 

NECESSÁRIO + 

NECESSÁRIO 

1 
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4 



SUNTUOSO MUITO ALÉM 

SUPÉRFLUO ALÉM 

NECESSÁRIO + 

NECESSÁRIO 

1 
2 

3 
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SUNTUOSO MUITO ALÉM 

SUPÉRFLUO ALÉM 

NECESSÁRIO + 

NECESSÁRIO 

1 
2 

3 
4 



o 

alimento necessário.

te 

deixaria, e diria: Quem é o 

Senhor?

desonrando assim o nome do 

meu Deus.



SUNTUOSO MUITO ALÉM 

SUPÉRFLUO ALÉM 

NECESSÁRIO + 

NECESSÁRIO 

1 
2 

3 
4 

DISPONÍVEL 



SUNTUOSO MUITO ALÉM 

SUPÉRFLUO ALÉM 

NECESSÁRIO + 

NECESSÁRIO 

1 
2 

3 
4 

DISPONÍVEL 





SUNTUOSO MUITO ALÉM 

SUPÉRFLUO ALÉM 

NECESSÁRIO + 

NECESSÁRIO 

1 
2 

3 
4 

DISPONÍVEL 
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Entradas Saídas 

Honrar a Deus 

Poupar 

Necessidades 

Socorrer o próximo 

Desfrutar 
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Sustento Uso do  

Sustento 

Honrar a Deus 

Poupar 

Necessidades 

Socorrer o próximo 

Desfrutar 





1. Fonte

2. Agente

3. Meio



1. Fonte

2. Agente: Trabalhador 

 

3. Meio: Trabalho 



"O Senhor estava com José, de modo que 

este prosperou ..." Gn 39:2 

 

"O Senhor abençoou a casa do egípcio 

(Potifar) por causa de José..." Gn 39: 5 

 

"...José ficou na prisão, mas o Senhor 

estava com ele e o tratou com bondade, 

concedendo-lhe a simpatia do carcereiro."  
Gn 39:20-23 



Não digas, pois, no teu coração: A 

minha força e o poder do meu braço 

me adquiriram estas riquezas.

é Ele o que te dá 

força para adquirires riquezas



comeremos beberemos

vestiremos

pois 

vosso Pai celeste sabe que necessitais 

todas estas coisas















SUNTUOSO MUITO ALÉM 

SUPÉRFLUO ALÉM 

NECESSÁRIO + 

NECESSÁRIO 
S 

L 

S - Suprimento Mt 6 (condicional) 

L - Liberalidade para uso responsável 







 

1. Fonte



"Isso não depende de mim, mas 

Deus dará ao faraó uma resposta 

favorável..." Gn 41:16 

"Deus revelou ao faraó o que ELE 

está para fazer." Gn 41:25 

"a questão já foi decidida por Deus, 

que se apressa em realizá-la."  

Gn 41:32 



Minha meu

Ao SENHOR pertence tudo 

os 

nu

nu deu

tomou



 

1. Fonte

Reconhecimento Sincero 



"Deus me fez esquecer todo o meu 

sofrimento e toda a casa de meu 

pai." Gn 41:51 

"Deus me fez prosperar na terra 

onde tenho sofrido." Gn 41:52 

 



lembrarás do SENHOR, 

teu Deus, porque é Ele o que te dá 

força para adquirires riquezas



Honra

primícias 

encherão

transbordarão

provai-me 



SUNTUOSO MUITO ALÉM 

SUPÉRFLUO ALÉM 

NECESSÁRIO + 

NECESSÁRIO 
S 

L 

S - Suprimento 

L - Liberalidade como bênção aos Fiéis 



 

1. Fonte

Reconhecimento Sincero 

Subserviência Humilde 



1. Fonte: Deus 

2. Agente

3. Meio: Trabalho 



Não te fatigues para seres rico

nada



fome

não quer 

trabalhar, também não coma

o alimento necessário...



não 

há coisa melhor

coma e beba e goze do 

bem de todo o seu trabalho. Isso 

é um dom de Deus



 

2. Agente



"Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e 

lhe confiou tudo o que possuía"  Gn 39:6 

 

"o carcereiro encarregou José de todos os 

que estavam na prisão, e ele se tornou 

responsável por tudo o que lá sucedia"  

Gn 39:23 

"Disse, pois, o faraó a José: ... não há 

ninguém tão criterioso e sábio como 

você. Você terá o comando de meu 

palácio, e de todo o meu povo" Gn 41:39 



habilidoso em seu 

trabalho

serviço real



 

2. Agente

Motivação Correta 



 José foi: 

 Odiado pelos irmãos (Gn 37:4) 

 Injuriado pelos irmãos (Gn 37:24) 

 Traído pelos irmãos (Gn 37:28) 

 Vendido como escravo (Gn 39:1) 

 Caluniado (Gn 39:17) 

 Injustamente aprisionado (Gn 39:20) 

 Esquecido com ingratidão (Gn 40:23) 

 



 Mas José manteve: 

 A aprovação de Deus (Gn 39:3,21 41:38) 

 Submissão adequada aos seus 

superiores = aprovação deles 
(Gn 39:4; Gn 39:21; Gn 41:40) 

 Sensibilidade e Solicitude a quem 

necessitava de ajuda = aprovação 

destes também (Gn 40:7) 



submissos

por motivo 

de sua consciência para com Deus



Nada façam

humildemente

superiores a si mesmos

bom testemunho



 

2. Agente

Motivação Correta 

Competência Maximizada 



"Como poderia eu, então, cometer 

algo tão perverso e pecar contra 

Deus?" Gn 39:9 



Balança enganosa

displicente

diligentes



oprime ao pobre

salário

retido com fraude

ouvidos do Senhor 

dos Exércitos.



a César o que 

é de César

Portanto, 

aquele que se rebela contra a autoridade está 

se colocando contra o que Deus instituiu



 

2. Agente

Motivação Correta 

Competência Maximizada 

Postura Adequada 



"Deus me fez esquecer todo o meu 

sofrimento e toda a casa de meu 

pai." Gn 41:51 



Tendo sustento e com que 

nos vestir, estejamos 

contentes



SUNTUOSO MUITO ALÉM 

SUPÉRFLUO ALÉM 

NECESSÁRIO + 

NECESSÁRIO 



viver 

contente em toda e qualquer 

situação

como de fome

escassez;
23/04/2012 59 O Cristão e o Dinheiro 



SUNTUOSO MUITO ALÉM 

SUPÉRFLUO ALÉM 

NECESSÁRIO + 

NECESSÁRIO 

1 
2 

3 
4 

DISPONÍVEL 



nas necessidades

nas angústias

quando sou fraco é que sou forte



Contentamento 









Descontentamento 
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2. Agente

Motivação Correta 

Competência Maximizada 

Postura Adequada 

Integridade Inegociável 



1. Fonte: Deus 

 

2. Agente: Trabalhador 

3. Meio



 Crise:(Gn 39:1)"José foi levado ao Egito, 

e Potifar, oficial de Faraó, comandante 

da guarda, egípcio, comprou-o" 

 Oportunidade:(4)"... Potifar deixou a seu 

cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o 

que possuía." 

 Crise:(7)"... a mulher do seu senhor 

começou a cobiçá-lo e o convidou: 

Venha, deite-se comigo!" 

 Crise:(20)"... José ficou na prisão" 



 Oportunidade:(21)"mas o Senhor estava com 

ele ... concedendo-lhe a simpatia do 

carcereiro...e ele se tornou responsável por 

tudo o que lá sucedia. 

 Oportunidade:(40:2)"O Faraó irou-se com os 

dois oficiais, o chefe dos copeiros e o chefe 

dos padeiros, e mandou prendê-los... os 

deixou aos cuidados de José". 

 Oportunidade:(7)"... Por que hoje vocês estão 

com o semblante triste?... Contem-me os 

sonhos... Disse-lhe José: Esta é a 

interpretação..." 



 Oportunidade:(21)"Quando tudo estiver indo 

bem com você, lembre-se de mim e seja 

bondoso comigo; fale de mim ao faraó e tire-

me desta prisão..." 

 Crise: (23)"O chefe dos copeiros, porém, não 

se lembrou de José; ao contrário, esqueceu-

se dele." 

 Oportunidade: (41:1)"Ao final de dois anos, o 

Faraó teve um sonho... O Faraó mandou 

chamar José" 

 Oportunidade: (25)"então, lhe respondeu 

José: O sonho de Faraó é ..." 



 Oportunidade:(33)" agora, pois, escolha Faraó 

um homem ajuizado e sábio e o ponha sobre 

a terra do Egito...." 

 Oportunidade: (37)" O conselho foi agradável 

a Faraó e a todos os seus oficiais." 

 Oportunidade:(40)"Disse ainda o faraó a José: 

Eu sou o faraó, mas sem a sua palavra 

ninguém poderá levantar a mão nem o pé em 

todo o Egito... José tinha trinta anos de 

idade" 



 

3. Meio



"José se ausentou da presença do 

faraó e foi percorrer todo o Egito... 

José recolheu todo o excedente dos 

sete anos de fartura no Egito e o 

armazenou nas cidades.... 

Assim José estocou muito trigo, 

como a areia do mar."  

Gn 41:46-49 



deseja e 

nada consegue



 

3. Meio

Oportunismo Ético 



"deixou ele (Potifar) aos cuidados de José 

tudo o que tinha, e não se preocupava com 

coisa alguma" Gn 39:6 

"O carcereiro não se preocupava com nada do 

que estava a cargo de José, porque o Senhor 

estava com José e lhe concedia bom êxito em 

tudo o que realizava." Gn 39:23 

"Assim José estocou muito trigo, como a 

areia do mar. Tal era a quantidade que ele 

parou de anotar, porque ia além de toda 

medida"   Gn 41:49 



não servindo 

apenas sob vigilância, visando tão-

somente agradar homens

como para o Senhor

A Cristo, o Senhor, é que 

estais servindo



 

3. Meio

Oportunismo Ético 

Dedicação Intensa 
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3. Meio

Oportunismo Ético 

Dedicação Intensa 

Qualidade Excelente 
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Sustento Uso do  

Sustento 

Honrar a Deus 

Poupar 

Necessidades 

Socorrer o próximo 

Desfrutar 











1.

2.

3.

4.

5.














































