
8. Jesus, Provedor e Mantenedor 

1 º Trimestre, 2013 – Origens 

 
Textos Bíblicos: Heb. 1:3; Col. 1:16-17; Jó 42; Mat. 5:45; 6:25-34; 10:28, Fil. 4:19. 
 
Citações 

• Se Deus ama valores intrínsecos, então ele tem de ser um sustentador de 
pessoas, porque isso significa que ele é um sustentador de valores intrínsecos. 
J.P. Moreland 

• Você nunca precisará mais do que Deus pode prover. J.L. Packer 

• O que Deus faz, ele sempre teve o propósito de fazer. Augustus H. Strong 
• Jesus Cristo é o centro de tudo, e o objeto de tudo, e aquele que não o conhece 

não sabe nada acerca da natureza e nada acerca de si mesmo. Blaise Pascal 
• Cristo é o ponto fixo do volúvel mundo. T.S. Eliot 
• Cristo é o oceano no qual cada gota é infinta compaixão. Ele é a montanha que 

se eleva acima das montanhas, em que cada partícula é a própria bondade de 
Deus. Henry Law 

  
Perguntas 
Por que é importante olhar para além das origens e ver a contínua obra de Deus hoje? 
Como vemos Deus realizando seus propósitos? Estamos envolvidos nisso e, se sim, 
como? Por que o caráter de Deus é uma questão tão significativa? Qual é a melhor 
maneira de explicar isso para os outros? Como podemos ir além disso tudo e 
compartilhar o quão pessoal é nosso Deus?  
 
Sumário Bíblico 

Heb. 1:3 diz que “O Filho é o resplendor da glória de Deus, e a expressa imagem 
da seu verdadeiro caráter”. Col. 1:15-17 acrescenta: “O Filho é a imagem visível do 
Deus invisível, que existia antes de toda a criação. Pois todas as coisas foram criadas 
por ele – no céu e na terra, visíveis e invisíveis, impérios, governantes, líderes e 
autoridades – tudo foi criado por ele e para ele”. Em Jó 42, a conclusão do livro, Jó 
admite sua falta de conhecimento de Deus, o Criador e Mantenedor. Mat. 5:45 revela 
que Deus envia o sol e a chuva, tanto para os bons quanto para os maus. Jesus nos diz 
para não nos preocuparmos, porque não podemos aumentar nossa altura. Nem 
deveríamos ficar ansiosos quanto ao alimento ou vestuário (ver Mat. 6:25-34), mas 
deveríamos nos preocupar com o destino eterno (Mat. 10:28). Finalmente, em Fil. 4:19, 
Paulo diz: “O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades 
em glória, por Cristo Jesus”! 

 
Comentários 
 
Quando levantamos nossos olhos para a incomensurável imensidão do espaço e 
reconhecemos nossa pequenez na grandiosa escala do cosmos, é fácil sentir-se 
insignificante. Se somos meros acidentes, sem intenção ou deliberado propósito, então 
de fato somos menos que pó.  
 
Mas se somos mais – se somos filhos de Deus – então contemplamos com diferentes 
olhos. A verdade é que estamos aqui por uma razão. Mais que isso, não fomos criados 
apenas para este mundo. E, por fim, o âmago da alegria, satisfação e significado está em 
reconhecer que Deus nos fez e nos salva. 



 
Quando reflito naqueles momentos em que me senti bem perto de Deus, compreendo 
que meu prazer não tem resultado das conquistas que tão frequentemente definimos 
como sucesso. Nem há satisfação duradoura nas coisas que usualmente perseguimos 
para ter alegria – o físico simplesmente não perdura e, eventualmente, cada prazer 
terrestre se dissipa. No final das contas, toda nossa avidez por nos sentirmos bem nos 
deixa vazios, insatisfeitos. 
 
Esta vida não pode ser tudo. “Nosso criador jamais teria criado dias tão aprazíveis, e nos 
dado um anseio profundo de gozá-los, acima e além de todo pensamento, a menos que 
tenhamos sido criados para sermos imortais”, diz Nathaniel Hawthorne. 
 
Criados para sermos imortais. Essa é a razão pela qual nos sentimos tão desajustados 
aqui, neste mundo de pecado e morte, onde nada perdura. Deus planejou que 
vivêssemos com ele para sempre. Como escreveu C. S. Lewis: “Se encontro em mim 
mesmo um desejo que não nenhuma experiência neste mundo pode satisfazer, a 
explicação mais provável é que fui criado para um outro mundo”. 
 
Deus é tanto o Criador quanto o Mantenedor do universo. É tão importante afirmar o 
contínuo envolvimento de Deus quanto sua obra original de criação. Isso nos lembra de 
que Deus está intimamente envolvido em nossa vida pessoal e que há progresso e 
direção em tudo, a despeito do acaso e caos introduzidos pelo pecado. A certeza dada 
pelo Criador é de que ele está sempre conosco e que, ao final, ele fará novas todas as 
coisas. 
 
Como Jesus disse às pessoas de seus dias: “Meu Pai ainda trabalha, e eu também” (João 
5:17). João explica que “Tudo foi feito por ele e, sem ele, nada do que foi feito se fez” 
(João 1:3). Aqui vemos os atos criativos e mantenedores de Deus, revelados por meio 
daquele que veio para nos mostrar o Pai. 
 
Comentários de Ellen White 
 
Ele [Cristo] veio como expressão do perfeito amor de Deus, não para esmagar, nem para 
julgar e condenar, mas para curar todo caráter fraco e defeituoso, para salvar os homens 
e mulheres do poder de Satanás. Ele é o Criador, Redentor e Mantenedor da raça 
humana. {TMK 44} 
 
O infinito Deus é o originador e sustentador de sua obra e seu povo. {RH, May 8, 1888} 
 
Não permitamos que a sabedoria humana destrone e desafie o grande Soberano do 
universo. “Aquele que fez o mundo e tudo o que nele há”, Ele é o mantenedor. A 
natureza toda é nada mais que a realização das leis que Ele criou, uma manifestação de 
Sua vontade soberna. Ms 10, 1906.  {3MR 342} 
 
Nossa vida está nas mãos de Deus. Ele vê perigos nos ameaçando que nós não podemos 
ver. Ele é o doador de todas nossas bênçãos; o provedor de todas nossas graças; o 
condutor de todas nossas experiências. 
 
O grande Provedor de homens e animais abre Sua mão e supre todas Suas criaturas. Os 
pássaros do céu não estão fora de Sua atenção. Ele não coloca o alimento em seus bicos, 



mas faz provisão para sua necessidade. Eles devem coletar os grãos que Ele tem 
espalhado para eles. Eles devem preparar o material para seus pequenos ninhos. Eles 
devem alimentar seus filhotes. Eles saem para seu trabalho cantando porque “seu Pai 
celeste os alimenta”. E “não são vocês melhores que eles?” Não são vocês, como 
adoradores inteligentes, espirituais, de mais valor que os pássaros do céu? Não fará, o 
Autor de nosso ser, o Preservador de nossa vida, Aquele que nos criou à sua própria 
imagem divina, provisão para nossas necessidades se apenas nEle confiarmos? {SC 
123} 
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