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Necessidades e Suprimento 
 

Filipenses 4:19 
 

Introdução: o estudo dessa semana tem como base uma declaração do apóstolo Paulo em 
Filipenses 4:19: “E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir, em Cristo Jesus, 
cada uma das vossas necessidades”. Paulo, com essas palavras, abençoou a igreja de Filipos, 
após ter recebido deles ofertas para o seu sustento na prisão em Roma. Paulo estava muito 
mais feliz com a atitude dos Filipenses do que com os donativos recebidos, pois sabia que Deus 
os recompensaria.  

 
Nessa breve declaração do apóstolo, nós encontramos princípios que nos garantem uma vida 
abençoada. Porém antes de vermos esses princípios, gostaria de ressaltar a palavra 
necessidade. Nesse texto, Paulo reconhece que os Filipenses tinham necessidades que 
precisavam ser supridas. Essa é uma realidade incontestável da condição humana, todos nós 
temos necessidades. Desde o nascimento até a sua morte o homem irá conviver com 
necessidades que precisam ser supridas. Desde o alimento até as necessidades mais profundas 
da alma, ninguém debaixo do sol pode dizer que não precisa de nada. 

 
Porém, devemos nos alegrar no fato de que Deus, segundo o que diz a sua Palavra, supre as 
necessidades dos seus filhos. Vejamos, então, porque devemos crer dessa forma: 

 
1. Eu tenho um Deus – em primeiro lugar, a confiança de que as nossas necessidades serão 

supridas reside no fato de que nós temos um Deus. Antes de falar em necessidades, Paulo diz 
“e o meu Deus”. Esse é o principal dos princípios. Paulo chamava Deus de seu Deus, ele 
reconhecia que tinha alguém superior a ele que o dominava e o governava. Dentro do nosso 
contexto ocidental, usar o termo “meu Deus” é algo muito comum, todo mundo usa essa 
expressão. Entretanto, na maioria das vezes, isso não reflete a profundidade da declaração. 
Quando declaramos que temos um Deus, estamos confessando que há alguém que tem 
direitos sobre a nossa vida. 

 
Para que as nossas necessidades sejam supridas, o Todo-Poderoso precisa ser o nosso Deus. 
Quando Ele passa a ser o nosso Deus, o seu governo se estabelece em nossa vida. Infelizmente, 
muitas pessoas querem a ajuda de Deus, mas não querem o governo de Deus. Querem que 
Deus lhes conceda o desejo da alma, mas não querem a vida que Ele quer lhes dar. Paulo sabia 
muito bem o que significa chamá-lo de “meu Deus”. Ele sabia que o compromisso não era 
unilateral, mas que Deus só é Deus daqueles que se entregam a Ele, e todos que assim fazem 
receberão os seus cuidados, e por isso são supridos em tudo.  

 
2. Esse Deus é rico – em segundo lugar, o apóstolo diz que Deus possui riquezas. Paulo fala que 

Deus segundo a sua riqueza em Glória há de suprir as necessidades. Isto é, Deus tem da onde 
tirar, Ele não é uma pessoa limitada, seus recursos vão além do que a nossa mente pode 
imaginar. É necessário entender que Deus é muito mais do que alguém bem intencionado. Ele 
é o Todo-Poderoso, por isso jamais dirá aos seus filhos que não pode ou não consegue ou que 
aquilo que precisamos vai além da sua capacidade. 

 
Em 1 Crônicas 29:12, Davi declara: “Riquezas e glória vêm de diante de ti, e tu dominas sobre 
tudo,  na tua mão há força e poder;  na tua mão está o engrandecer e o dar força a tudo”. Esse 
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é o entendimento que devemos ter a respeito da capacidade do nosso Deus. Tudo vem dele, 
Ele é a fonte, a sua mão é que engrandece e dá força. 

 
3. Jesus é o instrumento de Deus para me suprir – por último, Paulo diz que as necessidades 

seriam supridas em Cristo Jesus. O que o apóstolo está dizendo é que Jesus é o instrumento de 
Deus para suprir as nossas necessidades. Em João 15:16, Jesus diz: “Não me escolhestes vós a 
mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto 
permaneça; a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai ele vo-lo conceda”. Veja 
que é o Pai quem concede, mas o pedido tem que ser feito no nome de Jesus.  

 
Em João 14:6, Jesus afirma: “... Eu sou o caminho, e a verdade e a vida; ninguém vem ao Pai, 
senão por mim”. Não existe outra forma de alcançarmos o coração do Pai Celestial se não for 
por intermédio do nome de Jesus. Toda provisão divina para o homem está atrelada ao nome 
do Senhor. Tudo o que precisamos, desde as coisas mínimas até a nossa salvação, nós 
encontramos em Jesus Cristo! 

 
“E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, 
dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos”.  (Atos 4 : 12) 
 


