
Igreja Caminho Santo – Estudos para Células 
 

Deus tem Tudo o que Eu Preciso 
 

Salmo 104:14,15 
 

Introdução:. Muitas vezes, andamos por aí reclamando que nos falta isso e aquilo sem ter, na 
verdade, o entendimento daquilo que realmente precisamos. Em 1 Coríntios 6:10, Paulo faz 
uma declaração contundente a respeito disso: “... pobres, mas enriquecendo a muitos, nada 
tendo mas possuindo tudo”. Nessa vida, o que interessa é possuir o que interessa. Podemos ter 
muitas coisas e, entretanto, vivermos consumidos por um sentimento de que nos falta algo. 
Por isso Paulo afirma, categoricamente, que não tinha nada mas possuía tudo, porque ele tinha 
o que realmente interessava. 

 
O Salmo 104 fala de provisão. O verso 14 afirma que Deus faz crescer a relva para os animais, e 
as plantas para o serviço do homem.  O que o salmista está dizendo é que Deus providencia 
tudo o que precisamos, ele diz que a natureza é uma estrutura criada por Deus para servir ao 
homem. A seguir, no verso 15, ele enumera três coisas fundamentais que Deus nos dá para 
vivermos uma vida abençoada. Se nos servimos dessa provisão de Deus, certamente teremos 
uma vida abundante e, mesmo nos momentos mais difíceis, iremos declarar como Paulo 
declarou: “aparentemente posso não ter nada, mas, na verdade, eu tenho tudo”. 

 
Vejamos, então, aquilo que nos é necessário e que nos é dado por Deus: 

 
1. O Vinho – em primeiro lugar, o verso 15 diz que o vinho alegra o coração do homem. Na Bíblia, 

uma das figuras que se aplica ao vinho é a alegria. Isso nos dá o entendimento de que o 
homem precisa da alegria. O homem não pode viver o tempo todo amargurado, sem 
perspectiva, de mal com a vida, reclamando de tudo e de todos. Muitas pessoas perdem a 
alegria de viver e, por isso, vivem desanimadas, porque a tristeza nos rouba a força. A tristeza 
vai nos destruindo, vai roubando os nossos sonhos e minando as nossas forças pouco a pouco. 
Em Lucas 22:45, a Bíblia diz que os discípulos de Jesus dormiram de tristeza no Getsêmani. 
Abalados pela pressão espiritual que antecedeu a crucificação de Jesus, a tristeza levou os 
discípulos de Jesus ao desânimo e eles adormeceram.   

 
Neemias entendeu o valor da alegria e por isso declarou que o gozo (alegria) do Senhor era a 
força do seu povo. Quando nos alegramos em Deus, nós nos fortalecemos, a nossa motivação 
aumenta, o ânimo se renova e continuamos avançando. Paulo, em Filipenses 4:4 nos exorta 
com as seguintes palavras: “Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos”. A nossa 
alegria não é proveniente do álcool, do escárnio ou de qualquer outra obra da carne. A nossa 
alegria faz parte da provisão de Deus para nós, ela é fruto do Espírito Santo em nossa vida, e 
nessa alegria vivemos animados e fortalecidos. 

 
2. O Azeite – em segundo lugar, o salmista diz que Deus nos dá o azeite que dá brilho ao rosto. A 

figura do azeite representa o Espírito Santo e as aplicações são muitas, porém vamos salientar 
duas que são fundamentais. A primeira aplicação tem a ver com a preservação. Não podemos 
nos esquecer que viemos do pó, a nossa origem é o barro. Quando o barro resseca, ele acaba 
esfarelando. Por isso o vaso precisa de azeite para se manter umedecido e não esfarelar. Sem 
azeite, a nossa vida se deteriora, se esboroa, esfarela. O óleo nos protege da ação destruidora 
do tempo. Davi, no Salmo 23, assume a condição de ovelha e elege o Senhor como o seu 
Pastor; no verso 5 ele diz que a sua cabeça era ungida pelo Pastor e por isso o seu cálice 
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transbordava. Comparando-se à uma ovelha, Davi entendia que necessitava do óleo para a 
proteção da sua cabeça. 
A segunda aplicação diz respeito ao brilho que o azeite nos dá. Sem o azeite a vida fica sem 
graça, fica opaca, sem brilho. A Bíblia diz que o rosto de Moisés brilhava quando ele desceu do 
Monte Sinai. A presença de Deus deu a ele um brilho especial. Da mesma forma, não podemos 
viver sem o azeite que faz o nosso rosto brilhar, e o melhor de tudo é saber que essa provisão 
nós encontramos em Deus. 

 
3. O Pão – em terceiro lugar, o verso 15 também fala do pão que sustém as nossas forças. O pão 

é uma figura de Jesus. Ele é o pão da vida, e pão é o carboidrato que dá força, é a energia que 
necessitamos para viver. Quando começamos uma caminhada no Reino de Deus, 
obrigatoriamente, temos que nos alimentar para prosseguirmos. Assim como o nosso corpo 
sem alimentação adequada vai perecer, a nossa vida espiritual se não for alimentada também 
não prosperará. A vida devocional, o contato diário com a Palavra de Deus, a busca da 
intimidade com o Espírito Santo, tudo isso é alimento para nosso espírito.  

 
Conclusão: lembre-se que Deus tem tudo o que você precisa. Você precisa de alegria para 
viver, precisa de azeite para lhe proteger e dar brilho à sua vida, e do pão que lhe dá força. Isso 
é a base de uma vida próspera e abençoada. 

 
 

 

 


