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INTRODUÇÃO 

Uma reflexão sobre o Sustento e as Necessidades. 

Classificação do destino do nosso sustento: 

 1º Essencial (Necessário – comer, beber e vestir) = Alimentos básicos, água, roupas 

básicas, moradia, higiene pessoal, etc. 

 2º Secundário (Necessidades adicionais)= plano de saúde privado, escola particular, 

casa própria, telefone, celular, carro básico, internet, atividades básicas de lazer, etc. 

 3º Supérfluo (Além do necessário) = carro mais caro, moradia mais cara, TV por 

assinatura, restaurantes melhores, roupas melhores, etc. 

 4º Suntuoso (Extravagante) = carros de luxo, moradia de alto padrão, roupas e 

acessórios caros, joias, viagens dispendiosas, restaurantes caros, dezena de sapatos, 

etc. 

 Em que nível você viver bem? 1º, 2º, 3º, 4º. 

 Com que nível você pode se dizer contente? 1º, 2º, 3º, 4º. 

 Quanto gostaria de ganhar? 1º, 2º, 3º, 4º. 

 

Pv 30:8-9 "...Não me dês nem pobreza nem riqueza; dá-me apenas o alimento necessário. Se 
não, tendo demais, eu te negaria e te deixaria, e diria: Quem é o Senhor? Se eu ficasse pobre, 
poderia vir a roubar, desonrando assim o nome do meu Deus."     
 

 Quanto pode gastar? 1º, 2º, 3º, 4º. 

 Como usar sabiamente? Estudo das próximas semanas. 

 

AFIRMAÇÃO TEOLOGICA: Deus deseja nos suprir além do que necessitamos. 
Texto Bíblico Básico: Genesis 39 a 41 

 

Obtenção do Sustento depende de três fatores: 

1º A Fonte: DEUS 

2º O Agente: TRABALHADOR 

3º O Meio: TRABALHO 

1ºA FONTE: DEUS 

 O Reconhecimento Correto: 

Gn 39:1 "O Senhor estava com José, de modo que este prosperou ..."  

Gn 39: 5 "O Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José..."  

Gn 39:20-23 "...José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, 

concedendo-lhe a simpatia do carcereiro."  

Mt 6:31-33 "...não vos inquieteis, dizendo: Que comeremos? Que beberemos? Ou: com que nos 
vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas; pois vosso Pai celeste sabe 
que necessitais de todas elas; buscai, pois, em primeiro lugar, o Seu reino e a Sua justiça, e 
todas estas coisas vos serão acrescentadas." 
 

 Reconhecimento: Deus supre o que necessitamos? 
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Do que eu necessito? Qual o alcance desse suprimento? Deus supre todas as nossas 

necessidades? Há alguma condição? 

O Suprimento de Deus: 

SUNTUOSO MUITO ALÉM 

SUPÉRFLUO ALÉM 

SECUNDÁRIO NECESSÁRIO + 

ESSENCIAL               Promessa (condicional) NECESSÁRIO 

L = Liberdade para uso responsável, Deus dá essa liberdade mediante alguns fatores: 

- Capacidade pessoal, escolhas pessoais, valorização do mercado e oportunidades aproveitadas 

e desperdiçadas. 

 

 Reconhecimento: Precaução 

Quem não distingue o que é essencial do que é secundário, supérfluo ou suntuoso acabará 

murmurando... 

 

 Subserviência humilde: 

Gn 41:16 "Isso não depende de mim, mas Deus dará ao faraó uma resposta favorável..."  

Gn 41:25 "Deus revelou ao faraó o que ELE está para fazer."  

Gn 41:32 "a questão já foi decidida por Deus, que se apressa em realizá-la."  

Ag 2:8 “Minha é a prata, meu é o ouro, diz o SENHOR dos Exércitos.”  

Sl 24:1 “Ao SENHOR pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele 

habitam.”   

Jó 1:21 "e disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei; o SENHOR o deu e o SENHOR o 

tomou; bendito seja o nome do SENHOR!"  

 

 Glorificação Honrosa: 

Gn 41:51 "Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai."  

Gn 41:52 "Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido."  

Dt 8:17-18  “Não digas, pois, no teu coração: A minha força e o poder do meu braço me 

adquiriram estas riquezas. Antes, te lembrarás do SENHOR, teu Deus, porque é Ele o que te dá 

força para adquirires riquezas; para confirmar a sua aliança, que, sob juramento, prometeu a 

teus pais, como hoje se vê.”  

Pv 3:9-10 "Honra ao SENHOR com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda; e se 

encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares."  

 

Obtenção do Sustento depende de três fatores: 

1º A Fonte: DEUS 

2º O Agente: TRABALHADOR 

3º O Meio: TRABALHO 

2º O Agente: TRABALHADOR 

 Motivação Correta: 

 

L 
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Pv 23:4-5 “Não te fatigues para seres rico; não apliques nisso a tua inteligência. Porventura, 
fitarás os olhos naquilo que não é nada? Pois, certamente, a riqueza fará para si asas, como a 
águia que voa pelos céus.”  
Pv 16:26 “A fome do trabalhador o faz trabalhar, porque a sua boca a isso o incita.”   

2Ts 3:10 "porque, quando ainda convosco, vos ordenamos isto: se alguém não quer trabalhar, 

também não coma." 

Ec 3:12-13 "...já tenho conhecido que não há coisa melhor para o homem do que se alegrar e 

fazer o bem na sua vida;  e também que todo homem coma e beba e goze do bem de todo o 

seu trabalho. Isso é um dom de Deus!"  

 Competência Maximizada: 

Gn 39:6 "Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía"  

Gn 39:23 "o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão, e ele se tornou 

responsável por tudo o que lá sucedia"  

Gn 41:39 "Disse, pois, o faraó a José: ... não há ninguém tão criterioso e sábio como você."  

Pv 22:29 "Você já observou um homem habilidoso em seu trabalho? Será promovido ao serviço 

real; não trabalhará para gente obscura."  

 

 Postura Adequada: 

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) 

 Aprisionado (Gn 39:20) 

 Esquecido com ingratidão (Gn 40:23) 

Mas José manteve: 

 A aprovação de Deus (Gn 39:3 e 21) 

 Submissão adequada aos seus superiores (Gn 39:4; Gn 39:21) 

 Sensibilidade e Solicitude a quem necessitava de ajuda (Gn 40:7) 

1Pe 2:18-19 "servos, sede submissos, com todo o temor ao vosso senhor, não somente se for 

bom e cordato, mas também ao perverso; porque isto é grato, que alguém suporte tristezas, 

sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus."  

 Integridade Inegociável: 

Gn 39:9 "Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus?"  

Pv 11:1  “Balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer.”  

Pv 10:4 “O que trabalha com mão enganosa empobrece, mas a mão dos diligentes enriquece.”  

 

Pv 14:31 “O que oprime ao pobre insulta aquele que o criou, mas a este honra o que se 

compadece do necessitado.”  
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Tg 5:4 "Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi 

retido com fraude está clamando; e os clamores dos ceifeiros penetraram até aos ouvidos do 

Senhor dos Exércitos."  

Mt 22:21  “... Então, lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus.”   

 

Rm 13:1-2 "Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade 

que não venha de Deus; as autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, 

aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu, e 

aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos."  

 

 Contentamento não Circunstancial: 

Gn 41:51 "Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai."  

José não se lamentava do sofrimento e momentos de escassez. Atribuía isso a Deus. Não 

reclamava, não se lamentava, não murmurava 

 

1Tm 6:7-8 “Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. 
Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes.”  
 

SUNTUOSO MUITO ALÉM 

SUPÉRFLUO ALÉM 

SECUNDÁRIO NECESSÁRIO + 

ESSENCIAL                  Promessa (condicional) NECESSÁRIO 

 

Fp 4:11-12 “...porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar 

humilhado como também ser honrado; de tudo e em todas as circunstâncias, já tenho 

experiência, tanto de fartura como de fome; assim de abundância como de escassez;” 

 O contentamento do Apóstolo Paulo, era com fome e escassez. Tribulações usadas por 

Deus para nosso amadurecimento Paulo passou por isso, José passou, nós podemos passar! 

Obtenção do Sustento depende de três fatores: 

1º A Fonte: DEUS 

2º O Agente: TRABALHADOR 

3º O Meio: TRABALHO 

3º O Meio: TRABALHO 

 Oportunismo Ético: 

Crise (Gn 39.1) "José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda, 

egípcio, comprou-o" 

Oportunidade (Gn 39. 4) "... Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que 

possuía." 

Crise (Gn 39. 7) "... a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou: Venha, deite-se 

comigo!" 

Crise (Gn 39.20) "... José ficou na prisão" 
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Oportunidade (Gn 39.21) "mas o Senhor estava com ele ... concedendo-lhe a simpatia do 

carcereiro...e ele se tornou responsável por tudo o que lá sucedia.” 

Oportunidade (Gn 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 (Gn 40.7) "... Por que hoje vocês estão com o semblante triste?... Contem-me os 

sonhos... Disse-lhe José: Esta é a interpretação..." 

Oportunidade(Gn 40.14) "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 (Gn 40. 23) "O chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José; ao contrário, 

esqueceu-se dele." 

Oportunidade (Gn 41.1) "Ao final de dois anos, o Faraó teve um sonho... O Faraó mandou 

chamar José" 

Oportunidade (Gn 41. 25) "... então, lhe respondeu José: O sonho de Faraó é ..." 

Oportunidade (Gn 41.33) " agora, pois, escolha Faraó um homem ajuizado e sábio e o ponha 

sobre a terra do Egito...." 

Oportunidade (GN 41. 37) " O conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais." 

Oportunidade (Gn 41.44 a 46) "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" 

 

 Dedicação Intensa: 

Gn 39:46-49 "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."  

José trabalhou duro para realizar seu plano, saiu do conforto do palácio para trabalhar 

duro. 

Pv 13:4 "O preguiçoso deseja e nada consegue, mas os desejos do diligente são amplamente 

satisfeitos.”  

 

 Qualidade Excelente: 

Gn 39:6 "deixou ele (Potifar) aos cuidados de José tudo o que tinha, e não se preocupava com 

coisa alguma"  

Gn 39:23 "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 41:49 "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"    

Cl 3:22-24"Servos, obedecei em tudo ao vosso senhor segundo a carne, não servindo apenas 

sob vigilância, visando tão-somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo 

ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para 

homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é 

que estais servindo"  

 

 Intensidade Racional: 

"O que o dinheiro faz por nós não compensa o que fazemos por ele." Gustave Flaubert 
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Workahoolics usam a família como desculpa. Ela é a primeira coisa que perdem... 

Pesquisadores da PUC e Dom Cabral- executivos do Brasil: 84% deles estão infelizes com o  

trabalho e vida familiar. 

Ricos, Poderosos e Infelizes: jornadas de trabalho de mais de 14 horas por dia, pavor das 

reestruturações, sensação de estar sempre devendo apesar da dedicação intensiva,  

Expectativa das empresas de 100% de disponibilidade 

Algumas frases de executivos ricos: 

"Foi só quando me vi preso no UTI de um hospital que me dei conta: Eu abri mão da minha 

felicidade.". 

"Quem quer ter sucesso tem que se dedicar mais ao trabalho. Por isso, me dedico muito 

menos a outras esferas. Por exemplo, faz sete meses que não vejo meus pais".  

Segundo pesquisa do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, realizada com 400 presidentes de 

empresas no Brasil, a maioria dos altos executivos cultiva hábitos que comprometem a saúde e 

correm o risco de desenvolver doenças graves nos próximos anos 

Não é apologia à preguiça, mas aos excessos que trazem tormentos! 

 

Obtenção do Sustento depende de três fatores: Deus a Fonte; Trabalhador o 

Agente e Trabalho o Meio. 

 

CONCLUSÃO 
Uma reflexão Final: Relembrando 

Só seremos abençoados por Deus se levarmos a sério os princípios e mandamentos de 
Deus! 

Deus avalia nosso sucesso com as finanças pela forma como nós o honramos e não 
pelas riquezas que acumulamos! 

1. Antes de concluir que seu sustento é inadequado, classifique todos os seus gastos e 

reveja suas reais necessidades. 

2. Confronte suas práticas a estes princípios. 

3. Identifique suas falhas. 

4. Confesse seus pecados. 

5. Trace um plano racional para corrigir o que precisa ser corrigido. 

6. Que coluna melhor te representa? 

Contentamento Descontentamento 

Satisfação Insatisfação 

Alegria Frustração 

Gratidão Murmuração 

Generosidade Mesquinhez 
 

PERGUNTAS DE REFLEXÃO PARA GRUPOS PEQUENOS: 

1. Você expressa contentamento e gratidão a Deus por ter suas necessidades 

essenciais supridas?  

2. Se você tem sustento para além do que é essencial, como tem honrado a Deus 

com esse fato? 
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3. Quanto da sua alegria depende das coisas supérfluas ou suntuosas? 

4. O principal direcionador da sua carreira tem sido o aumento de ganhos? 

5. Sua jornada de trabalho está adequada às suas responsabilidades? 

6. Você se considera um profissional dedicado? 

7. A qualidade do seu trabalho glorifica a Deus? 

8. Você tem cuidado da sua qualificação profissional adequadamente? 

9. Suas posturas e atitudes nos relacionamentos profissionais glorificam a Deus? 

10. Você tem preferido obedecer a Deus mesmo à custa de aparentes perdas 

financeiras? 

11. Você trata subordinados com dignidade? 

12. Você tem o costume de pagar o mínimo possível sem se preocupar se está 

explorando o pobre? 

13. Você sonega impostos? 

14. Você desobedece leis com seu trabalho? 

15. Você tem sido um bom mordomo dos bens e recursos que Deus tem colocado em 

suas mãos? 

16. Você sinceramente dá créditos a Deus por seus talentos e conquistas? 

 


