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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
bem-estar 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
tradução.
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 - YIELDING TO THE SPIRIT - (SUBMISSO AO ESPÍRITO)
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 - YIELDING TO THE SPIRIT - (SUBMISSO AO ESPÍRITO)
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
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Arca para 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 consequência: 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 - YIELDING TO THE SPIRIT - (SUBMISSO AO ESPÍRITO)
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)
9

4.2.2 Atributos morais de Deus
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
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não foram achados outros tais como Daniel, Hananias, Misael e Azarias; portanto
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.
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)
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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 - YIELDING TO THE SPIRIT - (SUBMISSO AO ESPÍRITO)
4.3 O - OBEDIENCE - (OBEDIÊNCIA)
(Josué 1:8) Não deixe de falar as palavras deste Livro da Lei e de meditar nelas de
dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então
os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. (NVI)
(Jó 36:11) Se lhe obedecerem e O servirem, serão prósperos até o fim dos seus dias e
terão contentamento nos anos que lhes restam. (NVI)
(Deuteronômio 29:9) Sigam fielmente os termos desta aliança, para que vocês
prosperem em tudo o que fizerem. (NVI)
4.3.1 Bençãos pela obediência
(Deuteronômio 28:2-6) Todas estas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se
vocês obedecerem ao Senhor, ao seu Deus: Vocês serão abençoados na cidade e serão
abençoados no campo. Os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as
colheitas da sua terra e os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos. A sua cesta e a
sua amassadeira serão abençoadas. Vocês serão abençoados em tudo o que fizerem.
(NVI)
(Deuteronômio 28:11-13) O Senhor lhes concederá grande prosperidade, no fruto do
seu ventre, nas crias dos seus animais e nas colheitas da sua terra, nesta terra que ele
jurou aos seus antepassados que daria a vocês. O Senhor abrirá o céu, o depósito do
seu tesouro, para enviar chuva à sua terra no devido tempo e para abençoar todo o
trabalho das suas mãos. Vocês emprestarão a muitas nações, e de nenhuma tomarão
emprestado. O Senhor fará de vocês a cabeça das nações, e não a cauda. Se
obedecerem aos mandamentos do Senhor, do seu Deus, que hoje lhes dou e os
seguirem cuidadosamente, vocês estarão sempre por cima, nunca por baixo.(NVI)
EXEMPLO:
Abraão obedeceu a Deus ao deixar Harã (Gênesis 12:1-14).
Nós vemos sua prosperidade em Gênesis 13:2.
(Gênesis 13:2) Abrão tinha enriquecido muito, tanto em gado como em prata e ouro.
(NVI)
Abraão obedeceu a Deus ao sacrificar Isaque (Gênesis 22:22-23).
Ele foi abençoado como visto nas seguintes escrituras:
(Gênesis 22:16-18) e disse: "Juro por mim mesmo", declara o Senhor, "que por ter
feito o que fez, não me negando seu filho, o seu único filho, esteja certo de que o
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abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a
areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem
inimigos e, por meio dela, todos povos da terra serão abençoados, porque você me
obedeceu". (NVI)
4.3.2 Característica da obediência por prosperidade
OBEDIÊNCIA DESEJADA
(Isaías 1:19-20) Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos
desta terra; mas, se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada". Pois o
Senhor é quem fala! (NVI)
1. Isaías estava disposto e obediente - Isaías 6:8 ... E eu respondi: "Eis-me aqui. Envia-me"
(NVI)
2. As pessoas estavam dispostas e obedientes a morar em Jerusalém - Neemias 11:2 “O povo
abençoou todos os homens que se apresentaram voluntariamente” (NVI)
3. Rebeca estava disposta e obediente a ser a noiva de Isaque - Gênesis 24:58 ... E ela disse:
"Eu irei". (JFA)
4. Jesus estava disposto e obediente (Salmos 4:7-8; Hebreus 10:9-10; Filipenses 2: 5-8). O
resultado de sua atitude é visto em Pilipenses 2:9
(Filipenses 2:9) Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está
acima de todo nome, (NVI).
Muitas pessoas servem a Deus por medo ou pressão dos outros. Eles são obedientes mas não
estão dispostos. Deus promete que, se você estiver disposto e OBEDIENTE, terá o melhor da
terra.
4.3.3 Desobediência/Rebelião leva a pobreza
1. A casa de Eli se rebelou contra Deus.
(1Samuel 2:29) Por que vocês zombam de meu sacrifício e de minha oferta que
determinei para a minha habitação? Por que você honra seus filhos mais do que a
mim, deixando-os engordar com as melhores partes de todas as ofertas feitas pelo
meu povo Israel? (NVI)
Eles herdaram a maldição da pobreza.
(1Samuel 2:36) 3Então todo o que restar da sua família virá e se prostrará perante
ele, para obter uma moeda de prata e um pedaço de pão. E lhe implorará que o ponha
em alguma função sacerdotal, para ter o que comer’ ". (NVI)
2. Deuteronômio 28: 15-18
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(Deuteronômio 28:15-18) Entretanto, se vocês não obedecerem ao Senhor, ao seu
Deus, e não seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos e decretos que hoje
lhes dou, todas estas maldições cairão sobre vocês e os atingirão: Vocês serão
amaldiçoados na cidade e serão amaldiçoados no campo. A sua cesta e a sua
amassadeira serão amaldiçoadas. Os filhos do seu ventre serão amaldiçoados, como
também as colheitas da sua terra, os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos. (NVI)
(Provérbios 13:18) Quem despreza a disciplina cai na pobreza e na vergonha, mas
quem acolhe a repreensão recebe tratamento honroso. (NVI)
(Ezequiel 4:16-17) E acrescentou: "Filho do homem, cortarei o suprimento de comida
em Jerusalém. O povo comerá com ansiedade comida racionada e beberá com
desespero água racionada, pois haverá falta de comida e de água. Ficarão chocados
ao se verem uns aos outros, e definharão por causa de sua iniqüidade. (NVI)
(Ezequiel 6:11-12) Quem está longe morrerá da peste, quem está perto cairá pela
espada, e quem sobreviver e for poupado morrerá de fome. Assim mandarei a minha
ira sobre eles. E saberão que eu sou o Senhor, quando o seu povo estiver estirado,
morto entre os seus ídolos, ao redor de seus altares, em todo monte alto e em todo
topo de montanha, debaixo de toda árvore frondosa e de todo carvalho viçoso — em
todos os lugares nos quais eles ofereciam incenso aromático a todos os seus ídolos.
(NVI)
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 - YIELDING TO THE SPIRIT - (SUBMISSO AO ESPÍRITO)
4.4 S - SOWING – (SEMEADURA)
Isso é doação bíblica.
Paulo encorajou a Igreja de Éfeso a lembrar as palavras do Senhor Jesus: 'Há maior felicidade
em dar do que em receber". (Atos 20:35) (NVI)
ILUSTRAÇÃO
A ovelha que não desiste de sua lã é retardada pelo peso da lã. Logo ela fica atrás do resto do
rebanho se tornando uma presa fácil para os lobos. A lã cresce sobre a boca, interferindo na
sua capacidade de se alimentar. A ovelha parece mais pesada, mas está emagrecida. Além
disso, a lã cresce sobre os olhos dela, cegando-a para que ela se desvie facilmente. A lã cresce
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sobre as orelhas, então ela não pode ouvir o pastor. A partir disso, pode-se ver que é melhor
que as ovelhas desistam de sua lã.
(Gálatas 6:7) Não se deixem enganar: de Deus não se zomba. Pois o que o homem
semear, isso também colherá. (NVI)
(Provérbios 11:25) O generoso prosperará; quem dá alívio aos outros, alívio
receberá. (NVI)
(Provérbios 22:9) Quem é generoso será abençoado, pois reparte o seu pão com o
pobre. (NVI)
(2Coríntios 9:6-15) Lembrem-se: aquele que semeia pouco, também colherá pouco, e
aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Cada um dê conforme
determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá
com alegria. 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. Como está escrito: "Distribuiu, deu os seus bens aos
necessitados; a sua justiça dura para sempre". Aquele que supre a semente ao que
semeia e o pão ao que come, também lhes suprirá e aumentará a semente e fará crescer
os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam
ser generosos em qualquer ocasião e, por nosso intermédio, a sua generosidade resulte
em ação de graças a Deus. O serviço ministerial que vocês estão realizando não está
apenas suprindo as necessidades do povo de Deus, mas também transbordando em
muitas expressões de gratidão a Deus. Por meio dessa prova de serviço ministerial,
outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem
do evangelho de Cristo e pela generosidade de vocês em compartilhar seus bens com
eles e com todos os outros. E nas orações que fazem por vocês, eles estarão cheios de
amor por vocês, por causa da insuperável graça que Deus tem dado a vocês. Graças a
Deus por seu dom indescritível! (NVI)
SEU DINHEIRO É COMPARADO À SEMENTE QUE É SEMEADA.
A colheita depende de:
1- A quantidade de carne - quanto mais você semear, mais você colabora.
2- A atitude de semear – Você deve dar com alegria.
4.4.1 Os benefícios da semeadura
COLHER OCORRE SEMPRE – "em todo tempo". (vs 8)
TODA GRAÇA VAI ABUNDAR EM VOCÊ. (vs. 8)
TODA SUFICIÊNCIA - SUAS NECESSIDADES SERÃO CONHECIDAS (vs.8)
VOCÊ TERÁ UMA ABUNDÂNCIA PARA CADA BOM TRABALHO. (Vs.8)
HAVERÁ UM AUMENTO EM SEUS FRUTOS DE JUSTIÇA (construção de caráter).
(vs.10)
MULTIPLICAÇÃO DA SEMENTE SEMEADA PARA QUE VOCÊ TENHA MAIS PÃO E
MAIS SEMENTES PARA A SEMEADURA. (vs. 10)
ENRIQUECIMENTO (vs. 11).
ABENÇOA OUTROS (vs. 12).
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OUTROS AGRADECERÃO A DEUS POR VOCÊ (vs. 12).
GLORIFICA A DEUS (vers.13).
OUTROS ORARÃO POR VOCÊ (v. 14).
SEU DINHEIRO É SUA SEMENTE. NÃO COMA SUA SEMENTE. VOCÊ NÃO TERÁ
COLHEITA.
4.4.2 A semeadura inclui
4.4.2.1 Dízimos
O dízimo é do Senhor.
(Levítico 27:30) "Todos os dízimos da terra, seja dos cereais, seja das frutas
das árvores, pertencem ao Senhor; são consagrados ao Senhor. (NVI)
4.4.2.1.1 O dízimo existia antes da lei (Aliança Abraâmica)
Abraão entregou os dízimos a Melquisedeque (Hebreus 7:1-4).
4.4.2.1.2 O dízimo existiu durante a lei (Aliança Mosaica)
(Malaquias 3:10) Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja
alimento em minha casa. Ponham-me à prova", diz o Senhor dos Exércitos, "e vejam
se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que
nem terão onde guardá-las. (NVI)
4.4.2.1.3 O dízimo existe após a lei (Nova Aliança)
PAULO ENSINOU SOBRE O DÍZIMO
(1Coríntios 9:9-14) Pois está escrito na Lei de Moisés: "Não amordace o boi
enquanto ele estiver debulhando o cereal". Por acaso é com bois que Deus está
preocupado? Não é certamente por nossa causa que ele o diz? Sim, isso foi escrito em
nosso favor. Porque "o lavrador quando ara e o debulhador quando debulha, devem
fazê-lo na esperança de participar da colheita". Se entre vocês semeamos coisas
espirituais, seria demais colhermos de vocês coisas materiais? Se outros têm direito
de ser sustentados por vocês, não o temos nós ainda mais? Mas nós nunca usamos
desse direito. Pelo contrário, suportamos tudo para não colocar obstáculo algum ao
evangelho de Cristo. Vocês não sabem que aqueles que trabalham no templo
alimentam-se das coisas do templo, e que os que servem diante do altar participam do
que é oferecido no altar? Da mesma forma o Senhor ordenou àqueles que pregam o
evangelho, que vivam do evangelho. (NVI)
Paulo usou o princípio do Antigo Testamento de apoio ao sacerdócio levítico dos dízimos de
Israel para justificar o apoio dos ministros da Igreja.
4.4.2.1.4 Argumento de Melquisedeque (Hebreus 7)
Abraão entregou os dízimos ao Rei-Sacerdote Melquisedeque (v2).
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Ao entregar os dízimos a Melquisedeque Abraão reconheceu sua grandeza (v4),
e foi abençoado por ele (v6-7).
No dízimo, Abraão estabeleceu um padrão para sua semente não nascida (natural e espiritual)
reconhecer a grandeza do sacerdócio de Melquisedeque e receber bênçãos desse sacerdócio.
Israel (a semente natural de Abraão seguiu o padrão no dízimo ao sacerdócio levítico "inferior" para o "superior" (v7).
A Igreja (semente espiritual de Abraão - Gálatas 3:7) também deve seguir o padrão. O
sacerdócio levítico foi agora substituído pelo sacerdócio de Melquisedeque, que é um
sacerdócio maior e um sacerdócio eterno.
Cristo é um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque.
(Hebreus 6:20) onde Jesus, que nos precedeu, entrou em nosso lugar, tornando-se
sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. (NVI)
Portanto, os dízimos devem ser entregues a ele.
Jesus é a semente de Abraão.
(Hebreus 2:16) Pois é claro que não é a anjos que ele ajuda, mas aos descendentes de
Abraão. (NVI)
Mas isso se aplica aos "Seus dias de vida na terra".
(Hebreus 5:7) Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e
súplicas, em alta voz e com lágrimas, àquele que o podia salvar da morte, sendo
ouvido por causa da sua reverente submissão. (NVI)
Como o Filho de Deus Ele é antes de Abraão.
(João 8:58) Respondeu Jesus: "Eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, Eu Sou! "
(NVI)
Ele é, portanto, qualificado para receber os dízimos.
Quando dizemos - como Abraão, reconhecemos a grandeza de Cristo e seremos abençoados
por ele.
Nota: Porque tudo o que foi escrito antes foi escrito para o nosso conhecimento, para que,
pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Romanos 15:4.
4.4.1.2.5 Jesus sancionou o dízimo
(Mateus 23:23) "Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês dão o dízimo
da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais
importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas
coisas, sem omitir aquelas. (NVI)
Se durante a lei o povo deu 10%, nós sob a graça devemos dar mais. Deus nos desafia a
"provar-me agora com isto".
(Malaquias 3:10-11) Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja
alimento em minha casa. Ponham-me à prova", diz o Senhor dos Exércitos, "e vejam
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se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que
nem terão onde guardá-las. Impedirei que pragas devorem suas colheitas, e as
videiras nos campos não perderão o seu fruto", diz o Senhor dos Exércitos. (KVI)
Nossa justiça deve exceder a justiça dos escribas e fariseus em dar.
(Mateus 5:20) Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos
fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no Reino dos céus". (NVI)
(Provérbios 3: 9-10) Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros
frutos de todas as suas plantações; os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os
seus barris transbordarão de vinho. (NVI)
O dízimo é uma parte importante da sua doação. O dízimo é dada ao "depósito", ou seja, a
Igreja local. Está retornando a Deus o que foi confiado a você por Deus. Ao fazer isso, você
está exibindo fidelidade em "o que é de outro homem". (Lucas 16:12)
4.4.2.2 Ofertas
(Salmos 96:8) Dêem ao Senhor a glória devida ao seu nome, e entrem nos seus átrios
trazendo ofertas. (NVI)
Isso será dado a Deus depois de ter dado o dízimo. Israel deu ofertas depois do dízimo, e.
ofertas voluntárias (Deuteronômio 16:10; Êxodo 36: 1-7), holocaustos (Levítico 1: 1-3). Se
uma pessoa dizima mas não oferece, ele nada dá a Deus.
Na celebração das festas hebraicas, todo israelita tinha que se apresentar diante de Deus com
uma oferta.
(Êxodo 23:15) "Ninguém se apresentará a mim de mãos vazias." (NVI)
DISPERSÃO
Isso é dar aos outros.
(Provérbios 11:24) Há quem dê generosamente, e vê aumentar suas riquezas; outros
retêm o que deveriam dar, e caem na pobreza. (NVI)
(Eclesiastes 11:1-2) Atire o seu pão sobre as águas, e depois de muitos dias você
tornará a encontrá-lo. Reparta o que você tem com sete, até mesmo com oito, pois
você não sabe que desgraça poderá cair sobre a terra. (NVI)
Deus promete devolver sua doação com interesse "divino".
Lucas 6:38
38 "Dá e te será dado: boa medida, pressionada, sacudida, e o correr será posto em teu seio.
Pois com a mesma medida que usas, será medida de volta para ti." (NKJ)
EXEMPLOS
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4.4.2.2.1 Dando aos pobres
(Provérbios 28:27) Quem dá aos pobres não passará necessidade, mas quem fecha os
olhos para não vê-los sofrerá muitas maldições. (NVI)
(Provérbios 19:17) Quem trata bem os pobres empresta ao Senhor, e ele o
recompensará. (NVI)
(Provérbios 14:21) Quem despreza o próximo comete pecado, mas como é feliz quem
trata com bondade os necessitados! (NVI)
4.4.2.2.2 Dando aos oprimidos e famintos
(Isaías 58:9-11) Aí sim, você clamará ao Senhor, e ele responderá; você gritará por
socorro, e ele dirá: Aqui estou. "Se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo
acusador e a falsidade do falar; se com renúncia própria você beneficiar os famintos
e satisfizer o anseio dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas, e a sua noite
será como o meio-dia. O Senhor o guiará constantemente; satisfará os seus desejos
numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim
bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. (NVI)
CUIDADO
A principal razão para dar é porque Deus deu.
Dar como um meio de obter sem abraçar os outros princípios de prosperidade é um falso
equilíbrio.
(Provérbios 11:1) 1O Senhor repudia balanças desonestas, mas os pesos exatos lhe
dão prazer. (NVI)
FALTA DE DISPOSIÇÃO A DAR LEVA À POBREZA
(Provérbios 28:22) Um homem mesquinho está ansioso para ficar rico e não sabe que
a pobreza o aguarda. (NIV)
(Provérbios 11:24) Há quem dê generosamente, e vê aumentar suas riquezas; outros
retêm o que deveriam dar, e caem na pobreza. (NVI)
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)
4.5 P - PRIORITIZING THE KINGDOM OF GOD - (PRIORIZANDO O REINO DE DEUS)
(Mateus 6:33) Busquem, pois, em primeiro lugar o Reino de Deus e a sua justiça, e
todas essas coisas lhes serão acrescentadas. (NVI)
(Hebreus 11:6b) "... Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam." (NVI)
Reino = domínio do rei. Estabeleça o governo de Deus sobre todas as áreas da sua vida - ou
seja, busque a Deus em primeiro lugar em tudo.
EXEMPLOS
4.5.1 Rei Josafá
(2Crônicas 17:1-10) Josafá, filho de Asa, foi o seu sucessor e fortaleceu-se contra
Israel. Posicionou tropas em todas as cidades fortificadas de Judá e pôs guarnições
em Judá e nas cidades de Efraim que seu pai, Asa, tinha conquistado. O Senhor esteve
com Josafá porque, em seus primeiros anos, ele andou nos caminhos que seu pai Davi
tinha seguido. Não consultou os baalins, mas buscou o Deus de seu pai e obedeceu
aos seus mandamentos, e não imitou as práticas de Israel. O Senhor firmou o reino de
Josafá, e todo o Judá lhe trazia presentes, de maneira que teve grande riqueza e
honra. Ele seguiu corajosamente os caminhos do Senhor; além disso, retirou de Judá
os altares idólatras e os postes sagrados. No terceiro ano de seu reinado, ele enviou
seus oficiais Bene-Hail, Obadias, Zacarias, Natanael e Micaías para ensinarem nas
cidades de Judá. Com eles foram os levitas Semaías, Netanias, Zebadias, Asael,
Semiramote, Jônatas, Adonias, Tobias, Tobe-Adonias e os sacerdotes Elisama e
Jeorão. Eles percorreram todas as cidades do reino de Judá, levando consigo o Livro
da Lei do Senhor e ensinando o povo. O temor do Senhor caiu sobre todos os reinos
ao redor de Judá, de forma que não entraram em guerra contra Josafá. (NVI)
1 - Ele se fortaleceu contra Israel (v1).
2 - Ele andou nos antigos caminhos de Davi (v3).
3 - Ele buscou a Deus (v4).
O resultado é visto no versículo 5:
1- Seu reino foi estabelecido.
2- Ele prosperou materialmente.
Ele continuou a priorizar Deus em sua vida:
Seu coração foi levantado para o Senhor (v6).
Ele destruiu os altos de Judá (v6).
Ele nomeou mestres para ensinarem em Judá (v7-9).
Essa priorização do reino teve uma infinidade de benefícios:
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(2Crônicas 17:11-13) Alguns filisteus levaram presentes a Josafá, além da prata que
lhe deram como tributo, e os árabes levaram-lhe rebanhos: sete mil e setecentos
carneiros e sete mil e setecentos bodes. Josafá foi se tornando cada vez mais
poderoso; construiu fortalezas e cidades-armazéns em Judá, onde guardava enorme
quantidade de suprimentos. Também mantinha em Jerusalém homens de combate
experientes. (NVI)
4.5.2 Rei Uzias
(2Crônicas 26:5) 5 Ele buscou a Deus durante a vida de Zacarias, que o instruiu no
temor de Deus. Enquanto buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. (NVI)
Busque a Deus em primeiro lugar em tudo. Dê a Ele o primeiro lugar em sua casa, trabalho,
vida social, sua Igreja local, etc. Desta forma, você está priorizando Seu reino em sua vida.
Deus revelou o seguinte para a nação de Israel.
(Ageu 1:5-6) Agora, assim diz o Senhor dos Exércitos: "Vejam aonde os seus
caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito, e colhido pouco. Vocês comem, mas
não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele
que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada". (NVI)
Deus revelou o motivo de sua falta nas seguintes escrituras:
(Ageu 1:4) "Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto
a minha casa continua destruída? " (NVI)
A nação falhou em cuidar da casa de Deus. Eles estavam ocupados demais construindo suas
próprias casas. Há muitos cristãos que não vão mais ou estão comprometidos com uma igreja
local. Eles estão preocupados com suas próprias casas, famílias e empregos, etc. Eles irão
inevitavelmente experimentar a Morte.
(Ageu 1:5-6) Agora, assim diz o Senhor dos Exércitos: "Vejam aonde os seus
caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito, e colhido pouco. Vocês comem, mas
não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele
que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada". (NVI)
.
4.5.3 Vaidade/orgulho/centralização em si mesmo impedem a prosperidade
(Provérbios 16:18) O orgulho vem antes da destruição; o espírito altivo, antes da
queda. (NVI)
(Provérbios 29:23) O orgulho do homem o humilha, mas o de espírito humilde obtém
honra. (NKJ)
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)
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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 - YIELDING TO THE SPIRIT - (SUBMISSO AO ESPÍRITO)
4.6 E - ENJOY THE WORD OF GOD - (APRECIE A PALAVRA DE DEUS)
(Salmos 1:2-3) Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita
dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes: Dá fruto no tempo
certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera! (NVI)
Algumas pessoas apreciam suas carreiras, música, esporte, etc., mais do que a palavra de
Deus. Aqueles que desprezam ou ignoram a palavra de Deus nunca experimentarão a
prosperidade quádrupla de Deus.
Devemos ter a atitude de Jeremias - Quando as tuas palavras foram encontradas eu as comi;
elas são a minha alegria e o meu júbilo, pois pertenço a ti, Senhor Deus dos Exércitos
Jeremias 15:16 (NVI)
(Provérbios 4:20-22) Meu filho, escute o que lhe digo; preste atenção às minhas
palavras. Nunca as perca de vista; guarde-as no fundo do coração, pois são vida para
quem as encontra e saúde para todo o seu ser. (NVI)
(Salmos 112:1-3) Aleluia! Como é feliz o homem que teme o Senhor e tem grande
prazer em seus mandamentos! Seus descendentes serão poderosos na terra, serão uma
geração abençoada, de homens íntegros. Grande riqueza há em sua casa, e a sua
justiça dura para sempre. (NVI)
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 - YIELDING TO THE SPIRIT - (SUBMISSO AO ESPÍRITO)
4.7 R - RESPECT THE SERVANTS OF GOD - (RESPEITE OS SERVOS DE DEUS)
(2 Crônicas 20:20) De madrugada partiram para o deserto de Tecoa. Quando
estavam saindo, Josafá lhes disse: "Escutem-me, Judá e povo de Jerusalém! Tenham
fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados; tenham fé nos profetas dele e
vocês terão a vitória". (NVI)
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(Mateus 10:41) Quem recebe um profeta, porque ele é profeta, receberá a recompensa
de profeta, e quem recebe um justo, porque ele é justo, receberá a recompensa de
justo. (NVI)
Devemos respeitar a FUNÇÃO que um servo de Deus ocupa. Paulo disse: "... não calunie a
ninguém ..." (Tito 3:2).
Mesmo que:
Saul foi demonizado (1 Sam. 16:14).
Saul lançou dardos em Davi (1 Sam. 18:11; 19:10).
Saul enviou assassinos para matar Davi (1 Sam. 19:11).
Saul matou os 85 sacerdotes que ajudaram Davi (1 Samuel 21: 18-19).
Saul tentou atacar Davi e seu exército (1 Samuel 23: 8; 26: 2).
Saul foi instrumental na separação de Davi de sua esposa (1 Samuel 19:11).
Davi não falou mal de Saul. Deus entregou Saul na mão de Davi, mas Davi o poupou.
(1 Samuel 24:10) Hoje o rei pode ver com os próprios olhos como o Senhor o
entregou em minhas mãos na caverna. Alguns insistiram que eu o matasse, mas eu o
poupei, pois disse: ‘Não erguerei a mão contra meu senhor, pois ele é o ungido do
Senhor’. (NVI)
Davi lamentou a morte de Saul (2 Samuel 1:11-12).
Davi respeitou o função de Saul como o "Ungido do Senhor" e foi abençoado durante o seu
reinado.
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 - YIELDING TO THE SPIRIT - (SUBMISSO AO ESPÍRITO)
4.8 I - INDUSTRY – (DILIGÊNCIA)
Determine o que Deus chamou e equipou você para fazer. Então trabalhe diligentemente
nisso.
(Provérbios 13:4) O preguiçoso deseja e nada consegue, mas os desejos do diligente
são amplamente satisfeitos. (NVI)
(Provérbios 10:4) As mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos
diligentes lhe trazem riqueza. (NVI)
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(Provérbios 12:11) Quem trabalha a sua terra terá fartura de alimento, mas quem vai
atrás de fantasias não tem juízo. (NVI)
4.8.1 Determine qual é a sua terra
Pare de perseguir fantasias e estabeleça o que Deus chamou e equipou você para fazer. Muitas
pessoas estão trabalhando duro em carreiras que nem mesmo foram propostas por Deus. Eles
adquiriram riqueza, mas nunca viveram para desfrutá-la ou estavam doentes demais para
desfrutar dos frutos de seu trabalho.
4.8.2 Adquira sua riqueza honestamente
(Provérbios 13:11) O dinheiro ganho com desonestidade diminuirá, mas quem o
ajunta aos poucos terá cada vez mais. (NVI)
(Jeremias 17:11) O homem que obtém riquezas por meios injustos é como a perdiz
que choca ovos que não pôs. Quando a metade da sua vida tiver passado, elas o
abandonarão, e, no final, ele se revelará um tolo. (NVI)
O homem que ganha riquezas por meios injustos é comparado a um pássaro que choca os
ovos de outra pessoa.
A lição a seguir pode ser deduzida da comparação acima:
A perdiz fica nos ovos de outra ave por muitas semanas. Quando os ovos eclodem, ela
trabalha para alimentar os filhotes. Eventualmente, ela descobre que seus "filhos" não se
parecem com ela e ela precisa desistir de todos. Da mesma forma, a pessoa que ganha
riquezas por meios injustos. Um dia ele terá que desistir de tudo.
4.8.3 A preguia impede a prosperidade
(Provérbios 10:4) As mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos
diligentes lhe trazem riqueza. (NVI)
(Provérbios 6:10-11) Tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco
os braços para descansar, a sua pobreza o surpreenderá como um assaltante, e a sua
necessidade lhe virá como um homem armado. (NVI)
(Provérbios 20:13) Não ame o sono, ou você acabará ficando pobre; fique desperto, e
terá alimento de sobra. (NVI)
(Provérbios 23:21) Pois os bêbados e os glutões se empobrecerão, e a sonolência os
vestirá de trapos. (NVI)
(Provérbios 20:4) O preguiçoso não ara a terra na estação própria; mas na época da
colheita procura, e não acha nada. (NVI)
(Provérbios 19:15) A preguiça leva ao sono profundo, e o preguiçoso passa
fome. (NVI)
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4.8.4 Excesso de indulgência impede a prosperidade
(Provérbios 23:21) Pois os bêbados e os glutões se empobrecerão, e a sonolência os
vestirá de trapos. (NVI)
(Provérbios 21:17) 1Quem se entrega aos prazeres passará necessidade; quem se
apega ao vinho e ao azeite jamais será rico. (NVI)
EXEMPLO:
4.8.4.1 O filho pródigo
(Lucas 15:13) "Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha, e
foi para uma região distante; e lá desperdiçou os seus bens vivendo
irresponsavelmente. (NVI)
O filho mais novo deixou a casa de seu pai e desperdiçou sua herança com indulgência. Sua
indulgência em excesso levou à pobreza.
(Lucas 15:14) Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela
região, e ele começou a passar necessidade. (NVI)
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 - YIELDING TO THE SPIRIT - (SUBMISSO AO ESPÍRITO)
4.9 T - TRUSTING GOD (FAITH) - (CONFIANDO A DEUS (FÉ))
(Jeremias 17:7) "Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja
confiança nele está. (NVI)
(Salmos 31:19) Como é grande a tua bondade, que reservaste para aqueles que te
temem, e que, à vista dos homens, concedes àqueles que se refugiam em ti! (NVI)
Confiando em Deus = fé.
4.9.1 A fé agrada a Deus
(Hebreus. 11: 6a) "Mas sem fé é impossível agradar a Deus, ..." (NVI)
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A fé convida o favor de Deus à vida de alguém. É preciso saber com certeza que Deus é a
fonte da prosperidade (Deuteronômio 8:18).
Sua carreira não é sua fonte.
Seus amigos ricos não são sua fonte.
Seus cassinos não são sua fonte.
Suas contas bancárias, carteiras de investimento e ativos não são sua fonte.
Nenhuma das opções acima é EL SHADDAI (All Sufficient One).
Esse nome pertence somente a Deus. Você pode se aproximar de EL SHADDAI apenas pelo
nome de Jesus (João 14:6).
(Salmos 20:7) Alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no
nome do Senhor nosso Deus. (NVI)
4.9.2 Jó confiou em Deus em sua pobreza
(Jó 19:25-26) Eu sei que o meu Redentor vive, e que no fim se levantará sobre a terra.
E depois que o meu corpo estiver destruído e sem carne, verei a Deus. (NVI)
4.9.2.1 Jó não acusou Deus falsamente
(Jó 1:22) Em tudo isso Jó não pecou nem de nada culpou a Deus. (NVI)
4.9.2.2 Deus abençoou Jó
(Jó 42:12) O Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que o início. Ele teve
catorze mil ovelhas, seis mil camelos, mil juntas de boi e mil jumentos. (NVI)
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 - YIELDING TO THE SPIRIT - (SUBMISSO AO ESPÍRITO)
4.10 Y - YIELDING TO THE SPIRIT - (SUBMISSO AO ESPÍRITO)
Submissão ao Espírito é um controle irrestrito e liderado pelo Espírito de Deus.
(Romaos 8:14) porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de
Deus. (NVI)
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(Efésios 5:18) Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se
encher pelo Espírito, (NVI)
(1 Coríntios 2:12) Nós, porém, não recebemos o espírito do mundo, mas o Espírito
procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado
gratuitamente. (NVI)
Vida abundante é "vida próspera". O Espírito revela que isso nos é dado livremente (1
Coríntios 2:12). Ao ceder ao Espírito, você será protegido do ladrão (Satanás).
(João 10:10) "O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para
que tenham vida, e a tenham em abundância." (NKJ)
4.10.1 Ministério do Espirito Santo
Ele leva a toda a verdade (João 16:13).
Ele protege (Isaías 59:19).
Ele intercede (Romanos 8: 26-27).
Ele ensina (João 14:26).
Ele revela o que está por vir (João 16:13).
Ser cheio do Espírito Santo é o mesmo que ser controlado pelo Espírito Santo. A unção é uma
referência simbólica a ser coberto, preenchido ou controlado pelo Espírito Santo.
(Números 18:8) Então o Senhor disse a Arão: "Eu mesmo o tornei responsável pelas
contribuições trazidas a mim; todas as ofertas sagradas que os israelitas me derem,
eu as dou como porção a você e a seus filhos. (NVI)
A prosperidade foi conferida a Arão e seus filhos por causa da unção.
5 Nota Final
A Bíblia declara: "Para que beneficiará um homem se ele ganhar o mundo inteiro e perder a
própria alma?" (Marcos 8:36) (NVI)
A verdadeira prosperidade está centrada em Jesus. Ele promete vida abundante que abrange
todos os quatro aspectos da prosperidade (João 10:10) 2Coríntios 8:9 declara: Pois você
conhece a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, embora fosse rico, ainda assim por sua
causa, ficou pobre, para que você, através da pobreza dele, pudesse ficar rico. (NKJ)
5.1 Você pode ser materialmente rico, mas não ter amigos - isso não é prosperidade
(Provérbios 16:7) Quando os caminhos de um homem são agradáveis ao Senhor, ele
faz que até os seus inimigos vivam em paz com ele. (NVI)
Somente Deus pode fazer isso por você.
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5.2 Você pode ser materialmente rico, mas nunca experimentar a maravilhosa presença de
Deus ardendo em sua vida. Isso pode mudar agora à medida que você se aproxima Dele.
Ele disse:
(João 7:38) Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de
água viva". (NVI)
(João 14:21) Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama.
Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a
ele". (NVI)
5.3 Você pode ser materialmente rico, mas nunca ter descanso e paz - não dorme bem
(Salmos 127:2) Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por
alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem ama. (NVI)
(Provérbios 10:22) A bênção do Senhor traz riqueza, e não inclui dor alguma. (NVI)
Jesus disse em Mateus 11:28 “Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados,
e eu lhes darei descanso”. (NVI)
Deus pode lhe dar paz e descanso agora mesmo. Isaías 53:5 diz: Mas ele foi transpassado por
causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniqüidades; o castigo que
nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. (NVI)
O preço já foi pago.
5.4 Você pode ser materialmente rico, mas está constantemente doente
Sua palavra diz em Mateus 8:17 citando o profeta Isaías, dizendo: E assim se cumpriu o que
fora dito pelo profeta Isaías: "Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as
nossas doenças". (NVI)
Doenças recorrentes podem significar que o diabo está roubando de você. O objetivo do diabo
é roubar, matar e destruir - João 10:10a, mas em 1 João 3:8 diz, desde o começo. Aquele que
pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho
de Deus se manifestou: para destruir as obras do diabo. (NVI)
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