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PRINCÍPIOS DA PROSPERIDADE
A prosperidade bíblica é quádrupla. Inclui bem-estar físico, social, espiritual e mental.
Bem-estar físico, saúde física e riqueza.
Bem social tendo o favor do homem.
Bem espiritual tendo o favor de Deus.
Mental bem-estar mente saudável, emoção e vontade.
1 Exemplos bíblicos de prosperidade
1.1 Abraão
(Gênesis 13:2) Abrão tinha enriquecido muito, tanto em gado como em prata e ouro.
(NVI)
1.2 Isaac
(Gênesis 26:12-14) Isaque formou lavoura naquela terra e no mesmo ano colheu a cem
por um, porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu, e a sua riqueza continuou
a aumentar, até que ficou riquíssimo. Possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus
o invejavam. (NVI)
1.3 Jacó
(Gênesis 32:5) Tenho bois e jumentos, ovelhas e cabras, servos e servas. Envio agora
esta mensagem ao meu senhor, para que me recebas bem". (NVI)
1.4 Jesus
Jesus foi próspero. Não lhe faltava nada como um homem cheio do Espírito.
(Lucas 2:52) Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos
homens. (NVI)

2 Prosperidade é a vontade de Deus
(3 João 1:2) Amado, oro na expectativa de que tenhas boa saúde, que sejas bemsucedido em tudo o que empreenderes, assim como é próspera a tua alma. (KJA)
(Jeremias 29:11) Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês", diz o
Senhor, "planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes
esperança e um futuro. (NVI)
3 Prosperidade vem de Deus. Ele é chamado EL SHADDAI (O Todo Suficiente) e
JEHOVAH JIREH (O Senhor Meu Provedor)
OS SEGUINTES TERMOS SÃO UTILIZADOS PARA INDICAR A PROSPERIDADE:
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3.1 Boa dádiva
(Tiago 1:17) Toda boa dádiva e todo dom perfeito vêm do alto, descendo do Pai das
luzes, que não muda como sombras inconstantes. (NVI)
3.2 Exaltação
(Salmos 75:6-7) Não é do Oriente nem do Ocidente nem do deserto que vem a exaltação.
É Deus quem julga: Humilha a um, a outro exalta. (NVI)
3.3 Força em força
(Salmos 84:7) Prosseguem o caminho de força em força, até que cada um se apresente
a Deus em Sião. (NVI)
3.4 Aumentar/Multiplicar
(Salmos 115:14) Que o Senhor os multiplique, a vocês e aos seus filhos. (NVI)
3.5 Glória em Glória
(2 Coríntios 3:18) Mas todos nós, com rosto descoberto, refletindo como um espelho a
glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como
pelo Espírito do Senhor. (JFA)
3.6 Benção
Veja Deuteronômio 28
3.7 Riqueza
(Deuteronômio 8:18) Mas, lembrem-se do Senhor, do seu Deus, pois é ele que lhes dá
a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus
antepassados, conforme hoje se vê. (NVI)
3.8 Todas as coisas se referem a vida e a piedade
(2 Pedro 1:3) Seu divino poder nos concedeu tudo de que necessitamos para a vida e
para a piedade, por intermédio do pleno conhecimento daquele que nos convocou para
a sua própria glória e virtude, (KJA)
3.9 Cada benção Espiritual
(Efésios 1:3) Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou
com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. (NVI)
3.10 Vida abundante
(João 10:10) O ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir; eu vim para que
tenham vida, e a tenham plenamente. (NVI)
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3.11 Deus tem prazer na prosperidade de Seus servos.
(Salmo 35:27) Cantem de alegria e regozijo todos os que desejam ver provada a minha
inocência, e sempre repitam: "O Senhor seja engrandecido! Ele tem prazer no bemestar do seu servo". (NVI)
3.12 É bíblico orar pela prosperidade.
(Salmos 118:25) Salva-nos, Senhor! Nós imploramos. Faze-nos prosperar, Senhor! Nós
suplicamos. (NVI)
(João 14:14) O que vocês pedirem em meu nome, eu farei". (NVI)
3.13 O propósito da prosperidade.
(2 Coríntios 9:8) E Deus é poderoso para fazer que lhes seja acrescentada toda a graça,
para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês
transbordem em toda boa obra. (NIV)

4 Chaves para PROSPERIDADE ( PROSPERITY)
Obs. Os mnemônicos são feitos e amplificados no Inglês, podendo assim não coincidir após a
trdução.
MNEMÔNIC – "PROSPERITY" (Prosperidade)
ALGUMAS DAS CHAVES PARA A PROSPERIDADE ESTÃO LISTADAS ABAIXO:
P - PRESENCE OF GOD - (RESENÇA DE DEUS)
R - RIGHTEOUSNESS - (JUSTIÇA)
O - OBEDIENCE - (OBEDIÊNCIA)
S - SOWING - (SEMEADURA)
P - PRIORITIZING THE KINGDOM OF GOD - (PRIORIZANDO O REINO DE DEUS)
E - ENJOY THE WORD OF GOD - (APRECIE A PALAVRA DE DEUS)
R - RESPECT THE SERVANTS OF GOD - (RESPEITE OS SERVOS DE DEUS)
I - INDUSTRY - (DILIGÊNCIA)
T - TRUSTING GOD (FAITH) - (CONFIANDO A DEUS (FÉ))
Y - SUBMISSO AO ESPÍRITO - (YIELDING TO THE SPIRIT)
AMPLIFICAÇÃO
4.1 P - PRESENCE OF GOD - (RESENÇA DE DEUS)
4.2 R - RIGHTEOUSNESS - (JUSTIÇA)
4.3 O - OBEDIENCE - (OBEDIÊNCIA)
4.4 S - SOWING - (SEMEADURA)
4.5 P - PRIORITIZING THE KINGDOM OF GOD - (PRIORIZANDO O REINO DE DEUS)
4.6 E - ENJOY THE WORD OF GOD - (APRECIE A PALAVRA DE DEUS)
4.7 R - RESPECT THE SERVANTS OF GOD - (RESPEITE OS SERVOS DE DEUS)
4.8 I - INDUSTRY - (DILIGÊNCIA)
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4.9 T - TRUSTING GOD (FAITH) - (CONFIANDO A DEUS (FÉ))
4.10 Y - SUBMISSO AO ESPÍRITO - (YIELDING TO THE SPIRIT)
4.1 P - PRESENCE OF GOD - (RESENÇA DE DEUS)
(Salmos 16:11) Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença,
eterno prazer à tua direita. (NVI)
EXEMPLOS:
4.1.1 José
José prosperou porque Deus estava com ele.
(Genesis 39:2-3) O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a
morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com
ele e que o fazia prosperar em tudo o que realizava, (NVI)
4.1.2 Ezequias
Ezequias prosperou porque Deus estava com ele.
(2 Reis 18:7A) E o Senhor estava com ele; era bem sucedido em tudo o que fazia...
(NVI)
4.1.3 Davi
Davi prosperou porque Deus estava com ele.
(2 Samuel 5:10) E foi se tornando cada vez mais poderoso, pois o Senhor Deus dos
Exércitos estava com ele. (NVI)
Prosperidade é a consequência da "PRESENÇA MAIS IMPORTANTE" de Deus em sua vida.
Alguns princípios para obter a "PRESENÇA MAIS IMPORTANTE" de Deus são: 1 oração
2 Louvor
3 Obediência
4 Arrependimento
5 Unidade
6 Sacrifício
7 Integridade
Comunhão no Nome do Senhor
4.1.4 Obede-Edom
Em 2 Samuel 6:2-12, durante o trânsito da Arca (um tipo de presença de Deus) de Gibeá a Sião,
Uzá, um levita (os levitas foram proibidos pela lei de Deus de tocar a Arca) tocou a Arca para
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firmá-la. Deus O feriu morto. Em meio a essa atmosfera de medo, Obed-Edom concordou em
levar a Arca para sua casa. O resultado é visto em 2 Samuel 6:11-12.
(2 Samuel 6:11-12) A arca do Senhor ficou na casa dele por três meses, e o Senhor o
abençoou e a toda a sua família. E disseram ao rei Davi: "O Senhor tem abençoado a
família de Obede-Edom e tudo o que ele possui, por causa da arca de Deus". Então
Davi, com grande festa, foi à casa de Obede-Edom e ordenou que levassem a arca de
Deus para a cidade de Davi. (NVI)
Obede-Edom era filisteu. Ele não era um descendente de Abraão. Ele aceitou a Arca em sua
casa quando outros temiam.
A conseqüência: Deus abençoou tudo o que pertencia a Obede-Edom.
Nós temos um pacto melhor com melhores promessas. Hebreus 8:6.
De acordo com 1Coríntios 6:19, seu corpo é o templo do Espírito Santo, ou seja, seu corpo é a
casa de Deus.
Se você não aceitou Jesus em sua casa, você não experimentará a prosperidade quádrupla de
Deus.
Jesus disse em Apocalipse 3:20
"Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em
sua casa e jantarei com ele e ele comigo."
AMPLIFICAÇÃO
4.1 P - PRESENCE OF GOD - (RESENÇA DE DEUS)
4.2 R - RIGHTEOUSNESS - (JUSTIÇA)
4.3 O - OBEDIENCE - (OBEDIÊNCIA)
4.4 S - SOWING - (SEMEADURA)
4.5 P - PRIORITIZING THE KINGDOM OF GOD - (PRIORIZANDO O REINO DE DEUS)
4.6 E - ENJOY THE WORD OF GOD - (APRECIE A PALAVRA DE DEUS)
4.7 R - RESPECT THE SERVANTS OF GOD - (RESPEITE OS SERVOS DE DEUS)
4.8 I - INDUSTRY - (DILIGÊNCIA)
4.9 T - TRUSTING GOD (FAITH) - (CONFIANDO A DEUS (FÉ))
4.10 Y - SUBMISSO AO ESPÍRITO - (YIELDING TO THE SPIRIT)
4.2 R - RIGHTEOUSNESS - (JUSTIÇA)
(Jó 8:6-7) Se fores puro e reto, certamente logo despertará por ti, e restaurará a
morada da tua justiça. O teu princípio, na verdade, terá sido pequeno, porém o teu
último estado crescerá em extremo. (JFA)
4.2.1 Promessas que de aplicam aos justos
4.2.1.1 Rentável para todas as coisas
(1Timóteo 4:8) O exercício físico é de pouco proveito; a piedade, porém, para tudo é
proveitosa, porque tem promessa da vida presente e da futura. (NVI)
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4.2.1.2 Oração respondida
(1Pedro 3:10-13) Pois, "quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua
do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem; busque a paz com
perseverança. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão
atentos à sua oração, mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal".
Quem há de maltratá-los, se vocês forem zelosos na prática do bem? (NVI)
4.2.1.3 Sem desamparo
(Salmos 37:25) Já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem
seus filhos mendigando o pão. (NVI)
4.2.1.4 Sem fome
(Provérbios 10:3) O Senhor não permitirá que a alma justo passar fome, mas Ele lança
fora o desejo dos ímpios. (NVI)
4.2.1.5 Bençãos
(Salmos 5:12) Pois tu, Senhor, abençoas o justo; o teu favor o protege como um escudo.
(NVI)
4.2.1.6 Florescerão como a folhagen
(Provérbios 11:28) Quem confia em suas riquezas certamente cairá, mas os justos
florescerão como a folhagem verdejante. (NVI)
NOTA: A justiça vai levar a prosperidade nacional.
(Provérbios 14:34) A justiça engrandece a nação, mas o pecado é uma vergonha para
qualquer povo. (NVI)
A justiça refere-se a conformidade com caráter moral de Deus, a fim de estar em pé-direito
com ele. Estarmos em conformidade com atributos morais de Deus. Esta verificação não é
possível por lei ou esforço humano, mas somente pela fé.
(2Coríntios 5:21) Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que
nele nos tornássemos justiça de Deus. (NVI)
(2 Coríntios 5:17) Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas
antigas já passaram; eis que surgiram coisas novas! (NVI)
Deus planta Sua natureza em nós. O Espírito Santo capacita o indivíduo a desenvolver esses
atributos.
(Filipenses 2:13) pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar,
de acordo com a boa vontade dele. (NVI)
4.2.2 Atributos morais de Deus
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A seguir, são atributos morais de Deus a que temos que estar em conformidade a fim de sermos
justos:
SANTIDADE
(1Pedro 1:16) ..."Sejam santos, porque eu sou santo". (NVI)
FIDELIDADE
(Apocalipse 2:10) ... “Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida.” (NVI)
SABEDORIA
(Provérbios 4:5) Adquire sabedoria... (NVI)
(Tiago 1:5) E, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá
liberalmente, e o não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. (NVI)
VERDADE
(Efésios 4:25) Por isso deixai a mentira, e falai a verdade cada um com o seu
próximo; porque somos membros uns dos outros. (NVI)
AMOR
(João 13:34) ... Que vos ameis uns aos outros; como eu vos amei a vós, que também
vós uns aos outros vos ameis (NVI)
AMPLIFICAÇÃO
4.2.2.1 Santidade
Esta é a perfeição de Deus sem pecado. Santidade de nossa parte refere-se a separação do
mundo, da carne e de Satanás.
(Daniel 1: 8) E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das
iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia; portanto pediu ao chefe dos eunucos
que lhe permitisse não se contaminar. (NVI)
Daniel, Sadraque, Meshack, e Abedenego se separaram da cultura babilônica da idolatria. O
resultado é visto nos seguintes versos:
(Daniel 1:15; 17-20) E, ao fim dos dez dias, apareceram os seus semblantes melhores,
e eles estavam mais gordos de carne do que todos os jovens que comiam das iguarias
do rei... 1Quanto a estes quatro jovens, Deus lhes deu o conhecimento e a inteligência
em todas as letras, e sabedoria; mas a Daniel deu entendimento em toda a visão e
sonhos. E ao fim dos dias, em que o rei tinha falado que os trouxessem, o chefe dos
eunucos os trouxe diante de Nabucodonosor. E o rei falou com eles; entre todos eles
não foram achados outros tais como Daniel, Hananias, Misael e Azarias; portanto
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ficaram assistindo diante do rei. E em toda a matéria de sabedoria e de discernimento,
sobre o que o rei lhes perguntou, os achou dez vezes mais doutos do que todos os magos
astrólogos que havia em todo o seu reino. (NVI)

4.2.2.2 Fidelildade
Sinônimos: Fidedignidade / Confiabilidade
EXEMPLOS:

-

JOSÉ
Potifar confiava tudo a José. José foi fiel em sua mordomia. Por sua recusa a ter um caso com
a esposa de seu mestre, ele foi falsamente acusado e preso. No devido tempo, Deus o abençoou
por Sua fidelidade. Ele governou no meio de seus inimigos.
(Genesis 41:38-43) Por isso o faraó lhes perguntou: "Será que vamos achar alguém
como este homem, em quem está o espírito divino? " Disse, pois, o faraó a José: "Uma
vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como
você. Você terá o comando de meu palácio, e todo o meu povo se sujeitará às suas
ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você". E o faraó prosseguiu:
"Entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito". Em seguida o faraó tirou
do dedo o seu anel de selar e o colocou no dedo de José. Mandou-o vestir linho fino e
colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Também o fez subir em sua segunda
carruagem real, e à frente os arautos iam gritando: "Abram caminho! " Assim José foi
colocado no comando de toda a terra do Egito. (NVI)
José foi fiel em "O que era de outro homem".
(Provérbios 28:20) O fiel será ricamente abençoado, mas quem tenta enriquecer-se
depressa não ficará sem castigo. (NVI)
(Salmos 31:23) Amem o Senhor, todos vocês, os seus santos! O Senhor preserva os fiéis,
mas aos arrogantes dá o que merecem. (NVI)
(Lucas 16:10-12 ) "Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito, e quem é desonesto
no pouco, também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança
em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras
riquezas? E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros,
quem lhes dará o que é de vocês? (NVI)
Ser fiel ao que é de outro homem são trampolins para a prosperidade.
DANIEL
Daniel foi fiel.
Daniel 6:4-28
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4.2.2.3 Sabedoria
(Provérbios 3:13-18) 1Como é feliz o homem que acha a sabedoria, o homem que obtém
entendimento, pois a sabedoria é mais proveitosa do que a prata e rende mais do que o
ouro. É mais preciosa do que rubis; nada do que você possa desejar se compara a ela.
Na mão direita, a sabedoria lhe garante vida longa; na mão esquerda, riquezas e honra.
Os caminhos da sabedoria são caminhos agradáveis, e todas as suas veredas são paz.
A sabedoria é árvore que dá vida a quem a abraça; quem a ela se apega será
abençoado. (NVI)
(Tiago 3:17) Mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura; depois, pacífica,
amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera.
(NVI)
(Provérbios 4:5-8) Procure obter sabedoria e entendimento; não se esqueça das minhas
palavras nem delas se afaste. Não abandone a sabedoria, e ela o protegerá; ame-a, e
ela cuidará de você. O conselho da sabedoria é: procure obter sabedoria; use tudo que
você possui para adquirir entendimento. Dedique alta estima à sabedoria, e ela o
exaltará; abrace-a, e ela o honrará. (NVI)
A sabedoria de Salomão veio de Deus. Ele prosperou por causa dessa sabedoria. (Ver 1Reis 3:
7- 14).
(Provérbios 9:10) O temor do Senhor é o princípio da sabedoria ..." (NVI)
4.2.2.4 Verdade
(1 Reis 2:4) e o Senhor manterá a promessa que me fez: ‘Se os seus descendentes
cuidarem de sua conduta, e se me seguirem fielmente de todo o coração e de toda a
alma, você jamais ficará sem descendente no trono de Israel’. (NVI)
(1 Reis 3:6) Salomão respondeu: "Tu foste muito bondoso para com o teu servo, o meu
pai Davi, pois ele foi fiel a ti, e foi justo e reto de coração. Tu sustentaste grande
bondade para com ele e lhe deste um filho que hoje se assenta no seu trono. (NVI)
Por causa da autenticidade de Davi Deus o abençoou com um filho para assumir seu reino.
Sua riqueza não foi desperdiçada por estranhos.
4.2.2.5 Amor
O amor é o cumprimento da Lei (Romanos 13:10). Somos ordenados a amar a Deus e uns aos
outros (1 João 4:21). Porque se amarmos de verdade, não vamos matar, roubar, cometer
adultério, etc... Esta é a forma como a lei é cumprida.
(Salmos 145:20) O Senhor cuida de todos os que o amam, mas a todos os ímpios
destruirá. (NVI)
Aqueles que amam a Deus vão viver para desfrutar de sua riqueza.
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EXEMPLOS:

-

AMOR EM HONRAR AOS PAIS
(Efésios 6:1-3) Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. "Honra teu
pai e tua mãe", este é o primeiro mandamento com promessa: "para que tudo te corra
bem e tenhas longa vida sobre a terra". (NVI)
Amor motiva honra aos pais.
Se você dizimar, apreciar a palavra de Deus, louvar, evangelizar, etc... mas não honrar seus
pais, eles não vão estar bem com você. Seu amor não é realmente do tipo e Deus (amor ágape)
ou seja, você não estão em conformidade com o Seu amor.
AMOR EM PERDÃO
O amor não mantém um registro dos erros. (1 Coríntios 13:5 diz o seguinte sobre o amor - Não
é rude, não é egoísta, ele não se irrita facilmente, ele não mantém nenhum registro dos erros.)
Amor motiva uma pessoa a perdoar incondicionalmente. Não deixe que um espírito implacável
dificulte a sua posição adequada diante de Deus e roubar-lhe a sua prosperidade. Faça uma
resolução para perdoar incondicionalmente aqueles que te ferirem agora. Observe a seguinte
escritura - 1 Coríntios 13:3 Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu
corpo para ser queimado, mas não tiver amor, nada disso me valerá.
(1 Timóteo 4:8) ... a piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa da
vida presente e da futura. (NVI)
Piedade = Devoção/Atitude em direção a Deus. Ela se manifesta em ações que agradam a Deus.
Piedade produz justiça.
O esporte é proveitoso para algumas coisas.
Hobbies são proveitosos para algumas coisas.
A música é proveitosa para algumas coisas.
Ter uma carreira é proveitosa para algumas coisas.
MAS
A piedade é proveitosa para todas as coisas. Você não tem que ser um "trapaceiro" para se
tornar próspero.
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