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O PEDIDO DE DEUS
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100 DIAS DE DEVOCIONAIS SOBRE SUSTENTO

1. 2Coríntios 5.7 Quais são suas incertezas? Peça que Deus o guie para superar esses possíveis obstáculos.

2. 1Timóteo 4.8 Que tipo de piedade você precisa que o Senhor lhe dê para levantar sustento?

3. Êxodo 25.1-40; 35.21 Como a verdadeira busca de recursos é um ministério espiritual?

4. Tiago 1.2-4 Levantar sustento é uma dura jornada, mas creia que o Senhor o conduzirá.

5. 1Timóteo 6.6-12; Hebreus 13.5 Você está se deixando conduzir por seu orçamento ou sua visão? Como “choramingos” desonram a Deus?

6. Provérbios 19.21 Você entregou a direção a Deus ou ainda está tentando tomar o volante?

7. Mateus 5.43-48 Ore por pessoas que possam estar se opondo ao seu levantamento de sustento.

8. Romanos 11.33-36; Filipenses 4.19 Liste as áreas nas quais os recursos de Deus são ilimitados.

9. 2Timóteo 3.12 Seu dia está difícil? Isso acontece quando estamos fazendo a obra do Senhor. Aperte os cintos!

10. Atos 20.35 Como dar pode ser mais abençoador que receber?

11. Eclesiastes 4.9-12 Você já recrutou colegas ou um comitê executivo para ajudá-lo a levantar sustento?

12. Lucas 8-10 Como Jesus e Seus discípulos viviam e ministravam com base no sustento que recebiam?

13. Números 13.32, 33 Você vê a si mesmo como Deus o vê?

14. Tito 1.12; Provérbios 5.3 Você está sendo diligente em sua agenda diária, ou está se deixando dominar pela preguiça? Organize-se!

15. Filipenses 4.5, 6 Apresente a Deus todos os seus pedidos. Pelo que você deveria pedir, mas não está pedindo?

16.  Colossenses 3.23-24;  
Romanos 12.11

Por que e como Deus honra nosso trabalho diligente?

17. Efésios 4.31, 32 Como você lida com um “não”? Encare-o como uma oportunidade!

18. Tiago 5.16 Você já pediu ao seu cônjuge ou melhor amigo que orasse por você hoje?

19. Salmo 46.10 Aquiete-se diante do Senhor. Ouça o que Ele está falando. O que Ele está lhe dizendo?

20. Provérbios 4.23 Quais áreas do seu coração você precisa guardar, para não cair em pecado? Guarde-as!

21. Tiago 1.5-8 Como Deus pode lhe dar clareza quanto ao valor exato ou média de valor a pedir?

22. Provérbios 22.7; Salmos 37.21 Você tem alguma dívida? Ore por qualquer dívida atual e peça que o Senhor o livre de dívidas futuras.

23. Filipenses 1.3-11 Você já orou e agradeceu a Deus por seus mantenedores hoje? Apresente cada um deles a Deus em oração.

24. 1Coríntios 9.14 Você sente que tem uma justificativa para depender do sustento fornecido por outras pessoas? Com base 
em quê?

25. 2Coríntios 9.5-15 Liste os resultados da generosidade. Você dá com alegria?

26. Esdras 4.2 7.10; 2Coríntios Quais princípios bíblicos você pode aplicar à maneira como levanta seu sustento?

27. João 15.5 Peça que o Senhor o encha com Seu Espírito e com Suas palavras neste dia.

28. Mateus 19.26 Como você vai lidar com o desânimo?

29. Tiago 4.6; 1João 2.16 Seu orgulho o faz tropeçar? Como?

30. Isaias 40.28-31 Ore por força e energia renovadas na sua busca por sustento.

31. 1Coríntios 9.15-27 Por que você está entrando no ministério cristão de tempo integral? O que você pretende conseguir?

32. Isaias 55.8, 9 Ore por um “encontro de Deus” hoje. Deixe o Senhor falar com você.

33. Lucas 16.10 Quais são as pequenas coisas nas quais você precisa ser mais fiel? Seja fiel, e Deus lhe dará coisas maiores!
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34. Isaías 40.31 Descanse na soberania de Deus. Ele conhece suas lutas e sofrimentos.

35. Provérbios 25.25 Deixe seus mantenedores a par das suas notícias. Compartilhe com eles algumas vitórias recentes.

36. Neemias 1 O que você pode aprender com a forma como Neemias orou e planejou?

37. 1Tessalonicenses 2.10-13 Que tipo de ministério você pode ter na vida das pessoas com quem vai conversar sobre sustento?

38. Lucas 12.22-26 Você está confiando mais em Deus que em seus recursos? O que o impede de fazê-lo?

39. Provérbios 22.7 Cite alguns motivos para nos esforçarmos a fim de nunca contrair dívidas?

40. Efésios 3.20 Você acredita que é possível conseguir 100% em 100 dias?

41. Filipenses 1.1-11 Quem são as pessoas que se importam a ponto de serem poderosos guerreiros de oração em seu favor?

42. 1Pedro 5.8 Em quais áreas você é vulnerável ao inimigo? Recorra ao poder de Cristo contra ataques espirituais.

43. Lucas 12.29-31 O que o está motivando hoje?

44. 1Crônicas 29.1-20 Escreva seus maiores bens materiais. Consagre todos a Deus.

45. Lucas 6.38 Lidere pelo exemplo. Quanto você tem sustentado outros obreiros?

46. Atos 4.32-36 Você tem orado para que seus mantenedores tenham a mente mais voltada para o Reino, por meio do seu 
ministério?

47. 1Coríntios 9.9-15 Por que receber sustento é um “direito” bíblico que Deus lhe concedeu?

48. Provérbios 30.7-9 Avalie o que você fala. Você está envolvido em choramingos?

49. Provérbios 6.6-11 Você está procrastinando? Trabalhe para conseguir 100% o quanto antes, para poder também se doar 100% 
ao ministério, o quanto antes.

50. Filipenses 4.10-20 Por que pedir sustento é, na verdade, uma forma de demonstrar amor e fazer um favor às pessoas?

51. Salmo 37.4 Você está deixando suas emoções o controlarem? Cite algumas maneiras de você “deleitar-se” no Senhor.

52. Lucas 12.13-33 Você já lidou adequadamente com todas as fortalezas que o dinheiro pode estabelecer contra você e sua 
família?

53. 1Coríntios 10.31 Liste áreas da sua vida que você pode consagrar ao Senhor hoje.

54. Atos 20.24 Faça uma lista de todas as pessoas com quem você compartilhou seu tes-temunho ou o evangelho desde 
que começou a levantar sustento.

55. 3João 8 Como encarar a busca de sustento como um ministério pode ajudar as pessoas a se tornarem seus 
“cooperadores em favor da verdade”?

56. Gálatas 6.9 Liste algumas maneiras pelas quais você pode ser tentado a perder a esperança. Entregue-as a Deus e 
comece de novo.

57. Mateus 6.25-34 Qual é o seu trabalho e qual é o trabalho de Deus?

58. 1Coríntios 15.58 Qual o seu chamado? Você está firme e inabalável nele?

59. Efésios 17.8-16 6.10-19; 1Reis Você está evitando pedir sustento, pedindo, em vez disso, orações? Seja corajoso!

60. Lucas 5.5-7 Você já confiou totalmente no Senhor para suprir todas as suas necessidades, mesmo em tempos de lutas 
e dificuldades?

61. Tiago 1.6-8 Em quantas conversas sobre sustento você confiou em Deus para fazer a “pergunta de ouro”?

62. Provérbios 15.22 Você buscou conselhos piedosos em sua busca de sustento?

63. Romanos 13.8 Você tem algum tipo de dívida a acertar com alguém?

64. Números 18.21-24 Por que e como Deus exigiu que os levitas dependessem das doações dos israelitas?

65. Provérbios 27.23-27 Você tem um bom orçamento e o segue com fidelidade?

66. Colossenses 1.9 Ore para que o coração dos seus mantenedores se volte para o término da Grande Comissão.

67. Tiago 4.2 Você está pedindo sustento a Deus, bem como aos outros?
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68. 1Pedro 5.10 Como Deus vai usar as dificuldades e obstáculos que você está enfrentando para torná-lo mais parecido 
com Jesus?

69. Provérbios 6.6-8 Por que é sábio economizar para o futuro? O que você pode aprender com as formigas?

70.  Romanos 15.20-24;  
Colossenses 1.28, 29

Como você pode enfatizar a grandeza da sua visão, em vez de suas “necessidades”?

71. 2Coríntios 2.17 Você está sendo sincero e direto em suas conversas?

72. 1Coríntios 9.24 Como você está confiando em Deus para tirá-lo da sua zona de conforto e levá-lo a completar seu sustento?

73. 3João 5-8 Sua vida é irrepreensível? Se seus mantenedores perceberem um histórico piedoso, sentirão o desejo de 
contribuir.

74. Hebreus 12.1-3 O que significa olhar fixamente para Jesus? O que o impede de fazê-lo?

75. Lucas 14.28-33 Quão bem preparado você está para seus encontros?

76. Josué 1.1-9 Anote seus temores e entregue cada um deles a Deus. Peça coragem para seguir em frente.

77. Efésios 4.29 Você está transmitindo graça aos outros, mesmo a quem se recusa a ajudá-lo com seu sustento?

78. Deuteronômio 7.9 Você tem agradecido ao Senhor por toda Sua fidelidade até aqui?

79. Colossenses 3.14 Você perdeu alguma amizade enquanto buscava sustento? Esta é uma boa hora para orar por essa pessoa.

80. João 15.16 Separe um tempo mais longo para orar especificamente pelo fruto que você produz, na busca de sustento 
e no ministério.

81. 1Coríntios 2.9-16 Como você pode buscar a mente de Cristo enquanto levanta sustento?

82. Salmo 27.1; 2Timóteo 1.7 Do que você tem medo? Ore por seus temores. Entregue-os a Deus, mencionando-os de forma específica.

83. Mateus 7.7, 8 Você já pediu a Deus uma porta aberta hoje? Esteja disposto a entrar, caso Ele abra!

84. Provérbios 19.27 A quem você está ouvindo, ao Deus soberano ou ao astuto e mentiroso Satanás?

85. Mateus 6.21 Como pedir sustento a descrentes pode mover o coração deles para Deus?

86. Filipenses 2.14-16 Reflita sobre as diferentes maneiras pelas quais levantar sustento é uma bênção.

87. 2Coríntios 5.20; Efésios 2.10 Como você se encaixa no plano maior de Deus?

88. Levítico 18.8, 24 As pessoas estão doando a você ou a Deus?

89. Neemias 2.1-9 Qual é a sua visão ministerial? Como você a apresenta a seus mantenedores?

90. 2Coríntios 8.8-14 Você tem orado por forças para terminar bem?

91. Provérbios 20.4 Como você pode trabalhar com mais afinco para atender logo sua atribuição ministerial?

92. Salmo 46.1 Você desistiu? Sente-se travado? Clame àquele que é seu socorro presente em tempos de tribulação.

93. 1Timóteo 5.17, 18 Você se vê como um bom investimento? Você é digno do seu salário?

94. 1Tessalonicenses 5.18 Você tem agradecido a Deus pelas ofertas pequenas, assim como agradece pelas maiores?

95. Salmo 32.8 O Senhor o trouxe até aqui; confie nEle para levá-lo até o final.

96. 2Timóteo 4.1-8 Como você pode aumentar seu senso de urgência para chegar mais rápido aos 100%?

97. Atos 1.8 Como sua vida e ministério estão ligados a ganhar o mundo para Cristo?

98. Salmo 66.16-20 Você está empolgado por completar seu sutento? Compartilhe sua alegria, contando às pessoas o que Deus 
tem feito!

99. Romanos 5.3-5 Pense nos altos e baixos da sua busca por sustento nos últimos 100 dias. Agradeça a Deus por todas as 
tribulações e triunfos que você experimentou.

100. Apocalipse 7.9 Linha de chegada. O que você terá para mostrar como fruto da sua vida e ministério naquele dia?


