A verdadeira prosperidade é o fruto de várias sementes que
plantamos ao longo da vida.
A primeira semente da propsperidade é a Honra!
- Honra a Deus - Sendo fieis nos dízimos e ofertas)
- Honra aos pais - Obedecendo, respeitando e sustentando)
- Honra aos líderes espirituais - Demonstrando respeito e ofertando
por causa da unção que recebemos deles.
- Honra aos governantes que representam a nação - Cumprindo as
leis e pagando os impostos)
- Honra aos idosos – Concedendo privilégios e respeitando sua
fragilidade.
Portanto, a honra é a base de uma vida próspera!
Todavia, há muitos irmãos que têm honrado em todos os níveis,
tem vivido em santidade, tem servido a Deus e ajudado ao próximo,
mas nunca provaram da prosperidade abundante, do tipo que trás
riquezas materiais e abundância de bênçãos: no casamento, na
vida familiar, no ministério, profissionalmente, etc...
O salmo 1 nos mostra claramente o segredo que há na vida de uma
pessoa que tem prosperado pela mão do Senhor:
Sl 1.1-3 - Bem-aventurado o homem que não anda segundo o
conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos
pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores; 2
antes tem seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de
dia e noite. 3 Pois será como a árvore plantada junto às
correntes de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e
cuja folha não cai; e tudo quanto fizer prosperará.
No verso 1 o princípio é a santidade (Fidelidade a Deus acima de
todas as coisas).
No verso 2 o princípio é a dedicação (Dedicação ao Senhor, à Sua
Palavra e à Sua obra).
Mas, é no verso 3 que encontramos as recompensas por esta
santidade e dedicação:
1ª Recompensa: Segurança ...plantado junto às correntes de
águas...
Isso nos fala da presença de Deus!
Somente quem anda em santidade e dedicação a Ele, pode provar
constantemente de Suas águas, de Sua unção, de Seu
direcionamento.

Não há maior segurança do que andarmos debaixo da luz de Cristo,
da potente mão de Deus, do que andarmos debaixo de Suas
asas...de dia a nuvem...de noite a coluna de fogo...do que ter águas
vivas fluindo de nosso interior...
2ª Recompensa: Suprimento ...as folhas não caem...
As plantas perdem suas folhas nas estações em que a água
escasseia no solo, porque precisam de energia para manterem-se
vivas, até que volte a estação da abundância de água e voltem as
folhas (que são essenciais) e depois os frutos.
Quando estamos plantados na presença de Deus sempre teremos
suprimento para todas as nossas necessidades, principalmente
daquilo que é essencial para nos manter vivos.
3ª Recompensa: Saúde ... dará os frutos na estação própria...
Se uma árvore chega na idade de ser frutífera e nunca dá frutos,
mesmo no tempo em que todas de sua espécie estão dando, ela
está doente.
Pode ser até bonita e frondosa, como aquela figueira que Jesus
ordenou que secasse, mas se não dá frutos, está doente.
Dar o fruto no tempo certo é o sinal de uma vida saudável, de que
tudo vai bem, de que está dentro do que Deus planejou.
O reino de Deus é um campo grande e fértil
De posse da revelação que este salmo nos trás, compreendemos
que tudo o que alguém semeia para Deus ao longo de sua vida está
frutificando, porque Deus é fiel!
No entanto, há muitos irmãos que não conseguem colher todos os
seus frutos, porque ainda continuam colhendo artesanalmente, só
com as mãos e alguns poucos cestos, mas há alguém colhendo
esses frutos por aí.
Então, no final do verso 3, Deus nos diz que para PROSPERAR
TEMOS QUE PRIMEIRO FAZER!
Para prosperar de verdade você precisa fazer algo. PRECISA
EMPREENDER!
Entenda que, enquanto você é funcionário de alguém, o que você
colhe é somente o salário que lhe pagam e alguns benefícios
básicos (transporte, alimentação, plano de saúde), mas, o seu

patrão está colhendo a sua prosperidade porque ele tem a máquina
de colher nas mãos.
Mas, quando você é um empreendedor, não haverá ninguém entre
você e Deus para impedir que a prosperidade chegue até sua vida!
O exemplo de Jacó
Jacó não prosperou enquanto esteve sob a influência negativa de
seu sogro Labão, mas, Labão enriqueceu! (Gn 30.27) Labão lhe
respondeu: Se tenho achado graça aos teus olhos, fica
comigo; pois tenho percebido que o Senhor me abençoou por
amor de ti.
Aqui está claro que Deus abençoa muita gente, até quem nem
merece, por amor ao crente que é fiel, para que o crente receba um
salário melhor.
Mas, quando Jacó apartou-se de Labão e criou sua máquina de
colheita, enriqueceu, pois passou a colher todos os frutos que havia
semeado em todos os anos que serviu a Labão. (Gn 30.43) E o
homem se enriqueceu sobremaneira, e teve grandes rebanhos,
servas e servos, camelos e jumentos.
Princípios para fazer uma Máquina de Colheita
II Reis 4.3-7 Disse-lhe ele: Vai, pede emprestadas vasilhas a
todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. 4 Depois
entra, e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos; deita azeite
em todas essas vasilhas, e põe à parte a que estiver cheia. 5
Então ela se apartou dele. Depois, fechada a porta sobre si e
sobre seus filhos, estes lhe chegavam as vasilhas, e ela as
enchia. 6 Cheias que foram as vasilhas, disse a seu filho:
Chega-me ainda uma vasilha. Mas ele respondeu: Não há mais
vasilha nenhuma. Então o azeite parou. 7 Veio ela, pois, e o fez
saber ao homem de Deus. Disse-lhe ele: Vai, vende o azeite, e
paga a tua dívida; e tu e teus filhos vivei do resto.
1º Crie e Cultive bons relacionamentos:
Se você dependesse de seus amigos e parentes para iniciar um
empreendimento você diria “Ótimo, vou ficar rico!” ou “estou
perdido!”
Trabalhe fazendo amigos e nos intervalos, ganhe dinheiro!
A arte de arrumar vasilhas é fundamental para o crescimento e a
prosperidade de um empreendimento.

Relacionamento não se cultiva somente em um encontro, mas
quando há frequência, fidelidade e lealdade.
Outro ponto importante é que “...é dando que se recebe...”. Se você
é daqueles que só procura as pessoas quando precisa de vasilhas,
mas nunca empresta ou dá das suas, então está perdido.
2º Valorize o pouco que Deus tem te dado:
Existe algo em você ou com você que esconde a sua máquina de
colheita!
Então, sua prosperidade pode estar escondida em algo que você
ainda não está fazendo.
Não pense que para ter máquina de colheita você tem que receber
ajuda de político, ou alguém do exterior venha te ajudar.
Veja o que você tem para vender ou trocar. Ou para fazer ou
ensinar e cobrar por isso!
O importante é começar sua máquina de colheita, sendo fiel e
semeando no campo fértil do reino de Deus e a sua prosperidade
chegará no tempo próprio!
3º Pare de adiar:
Toda conquista tem por trás pessoas empreendedoras que se
arriscaram, que tentaram, experimentaram, buscaram caminhos e
respostas até encontrá-los!
Deus é o nosso maior exemplo de empreendedorismo!
(a)Ele sonhou com tudo o que existe hoje. Tudo foi criado pela
Sua Palavra, portanto, pela fé.
(b)E Ele acreditou tanto em Seu projeto que resolveu investir,
mesmo quando parecia que tudo se havia perdido. Ele deu
Seu Filho Jesus Cristo, para que o projeto desse certo.
(c) Hoje nós podemos usufruir deste investimento. Bilhões de
pessoas usufruirão mesmo depois de mortas (a vida eterna).
Conclusão: Meu propósito é colocar em seu coração a inquietação
para criar sua própria máquina de colheita.
Para que você possa testemunhar do que Deus pode fazer na vida
e através da vida de uma pessoa fiel a Ele.

(Josué 1.5-9) Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua
vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo; não te
deixarei, nem te desampararei. 6 Esforça-te, e tem bom ânimo,
porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais
lhes daria. 7 Tão-somente esforça-te e tem mui bom ânimo,
cuidando de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te
ordenou; não te desvies dela, nem para a direita nem para a
esquerda, a fim de que sejas bem sucedido por onde quer que
andares. 8 Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes
medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer
conforme tudo quanto nele está escrito; porque então farás
prosperar o teu caminho, e serás bem sucedido. 9 Não to
mandei eu? Esforça-te, e tem bom ânimo; não te atemorizes,
nem te espantes; porque o Senhor teu Deus está contigo, por
onde quer que andares.

