
ESTUDO DOS GRUPOS FAMILIARES
SÉRIE: GRATIDÃO

SEMANA 39: Gratidão Pela Provisão
Texto Básico: Mt. 6.9-15
Dentro de aproximadamente três semanas (dia 

28.11), teremos o nosso Culto de Ações de Graças, 
por isso, iniciaremos uma “minissérie” sobre gratidão. 
Este primeiro estudo é baseado no trecho que chama-
mos de “quarta petição” da oração dominical: “o pão 
nosso de cada dia dá-nos hoje”. O que ela nos ensina?

 De acordo com o Catecismo Maior de 
Westminster “pedimos na quarta petição por nós 
mesmos e pelos demais, para que eles e nós, aguardan-
do a providência de Deus dia a dia, usando recursos 
lícitos, possamos, pelo seu dom gratuito e segundo me-
lhor parecer à sua sabedoria paternal, gozar de porção 
suficiente dessas bênçãos, recebendo-as de modo con-
tinuado e abençoado, usando-as santamente e para 
o nosso conforto; e que sejamos guardados de tudo 
quanto seja contrário ao nosso sustento e conforto 
temporais”.

 Muitos de nós esqueceram a bênção da 
provisão diária, porque, para a maioria, nosso sa-
lário ocorre em ciclos mensais, porém, coloque-se 
no lugar dos trabalhadores da época de Cristo, cuja 
ordenado era diário e pouquíssimos viviam “de ren-
da”. O pedido pelo pão de cada dia era literal, porque 
amanhã talvez não houvesse trabalho e, consequen-
temente, não haveria pão. Ao pedir o “pão nosso” 
estamos pedindo mais que um alimento físico ao 
Pai Celestial, antes, é uma declaração de que nossa 
existência depende d’Ele.  

 Quando oramos essa petição declaramos 
que não somos independentes de Deus, antes, nos-
sa vida está na sua mão todos os instantes. A real 
utilidade de todas as coisas terrenas depende desta 
provisão. A comida não pode dar vida ao faminto, 
nem o remédio saúde ao doente se não for pela ação 
da providência de Deus. Tendemos a colocar nossa 
fé nas coisas mundanas e não em Deus, que nos dá 
essas benesses, o que resulta no pecado de idolatria. 
A gratidão pela providência livra nosso coração do 
orgulho da autossuficiência.

 Também aprendemos que, embora Deus 
nos providencie tudo que nos é necessário, isso não 
é desculpa para sermos indolentes, preguiçosos ou 
inativos, antes devemos nos valer dos recursos que 
ele nos proporciona e não vivermos dispendiosa-
mente. José do Egito é destacado por ter instruído 
Faraó a guardar para o dia mal – Gn 41.33-36 e o 

autor do livro de provérbios chama-nos a aprender 
com a formiga - Pv 6.6-8. Se estivermos doentes, 
confiaremos em Deus para nos curar, se for da sua 
vontade, mas utilizaremos o melhor tratamento 
médico possível. Paulo faz alerta semelhante em sua 
segunda carta aos tessalonicenses: “Aquele que não 
trabalha não deve comer” (2Ts 3.10-13); “Porque, 
quando ainda convosco, vos ordenamos isto: se al-
guém não quer trabalhar, também não coma. Pois, de 
fato, estamos informados de que, entre vós, há pesso-
as que andam desordenadamente, não trabalhando; 
antes, se intrometem na vida alheia. A elas, porém, 
determinamos e exortamos, no Senhor Jesus Cristo, 
que, trabalhando tranquilamente, comam o seu pró-
prio pão”.

 O desfrute das bênçãos divinas só pode 
ocorrer por meio dos recursos lícitos. Não teremos 
sossego em nosso coração quebrando a lei de Deus. 
Buscamos nosso benefício por meio da inteligência 
e do trabalho honesto, não pela desonestidade ou 
furto. Nesta petição, aprendemos que devemos ser 
moderados. A oração nos ensina a pedir pelo neces-
sário e não pelo luxuoso ou supérfluo. Esta realidade 
é encontrada em outros textos bíblicos: 

- Tg 4.2 – Pedidos que não são atendidos pois são 
voltados para os nossos prazeres!

- Pv 30.8-9 – afasta de mim a falsidade e a men-
tira; não me dês nem a pobreza nem a riqueza; dá-
-me o pão que me for necessário; para não suceder 
que, estando eu farto, te negue e diga: Quem é o 
SENHOR? Ou que, empobrecido, venha a furtar e 
profane o nome de Deus.

 O povo de Israel foi sustentado por Deus 
durante sua caminhada no deserto. Todavia, facil-
mente as pessoas esqueceram de onde veio o susten-
to, por isso, Deus os advertiu Israel quando estava 
para entrar na terra prometida a lembrar de onde 
veio o alimento deles durante toda a jornada. Dt 8.1-
20! Muitas vezes não somos diferentes deles!

 Pense Nisso!
 
Pergunta para Reflexão
• Quais são os principais elementos contemporâ-

neos que nos levam a esquecer a providência divina?

DIA DE AÇÃO DE GRAÇAS

Vem aí o Dia de Ação de Graças (28/11). 
Prepare seu grupo e traga sua doação!!!


