


A questão não é os nossos recursos financeiros, mas a promessa de Deus em 
prover para Seu povo. Uma das mais importantes dessas promessas 

encontra-se em Mateus 6.33: “Mas, buscai primeiro o reino de Deus, e a sua 
justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas.” O contexto de Mateus 
6.33 repreende a audiência pela busca de segurança financeira em riquezas 
tangíveis. Jesus declara que esta é uma esperança falsa; todas as riquezas 

podem ser perdidas, até mesmo num instante. A verdadeira segurança 
financeira é encontrada ao fazer da obra do Reino de Deus a prioridade em 
nossa vida. Se assim fizermos, Deus dá a Sua garantia absoluta de que fará 

com que todas as nossas necessidades materiais sejam supridas. 
O estudo cuidadoso da Escritura revela que ter filhos, muitos filhos, e criá-los 
na doutrina e admoestação do Senhor é um dos mais significantes trabalhos 

que um casal pode fazer para o Reino de Deus. Se o marido e a mulher 
buscam o Reino de Deus através da busca de Sua bênção para terem muitos 
filhos, então eles têm de Deus a promessa imutável de que Ele proverá para 

eles e seus filhos! 

Pelas bênçãos imensas de Deus, minha esposa, Linda, e eu nos beneficiamos 
com dez filhos. Somos gratos porque ainda cedo fomos convencidos pela 

Palavra de Deus que educar muitos filhos piedosos era uma obra essencial ao 
Reino de Deus, e buscamos Sua bênção para este fim. Apesar de nossos 

recursos serem poucos, nós oramos e confiamos na promessa de Deus em 
Mateus 6.33, e através dos anos, à medida que nossa família cresceu, os 

desafios financeiros também cresceram. Ele nunca falhou conosco. 
A Palavra de Deus é verdade. Ao confiar nEle, aqueles que olham para Ele em 
vez de olhar para seus próprios recursos experimentam o caminhar de fé e 
o poder de Deus em prover. Quando confiamos e obedecemos a Deus, ainda 

que nossa fé cambaleie, Ele nunca falha! 
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