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No domingo passado, estivemos ministrando sobre as características de quem 
vive pela fé: 
  
- Enfrenta as batalhas,  
- Clama,  
- Não olha as circunstâncias,  
- Declara positivamente,  
- Não desiste,  
- Pede  
- Obedece. 
 
Viver pela fé em Jesus Cristo é o que nos faz caminhar debaixo da bênção de 
Deus. 
 
Cada pessoa que nasce, nasce com propósitos de Deus. 
 
Por que uns conseguem aquilo que almejam e outros não?  
Por que uns conseguem cumprir o propósito de Deus em suas vidas e outros 
não? 
 
O que faz a diferença em nossa vida é a bênção de Deus! 
 
O crente que não tem a bênção de Deus não faz diferença no mundo. 
 
O crente que não desfruta da bênção de Deus nas diversas áreas da vida, 
ainda não sabe o que é a vida cristã em sua plenitude. 
 
Você conhece pessoas que são abençoadas por Deus? Parece que tudo o que 
esses “abençoados” fazem, prospera! 
 
Há pessoas que levantam de madrugada e trabalham duro, mas parece que 
seu dinheiro não é abençoado. Não rende como de outros irmãos ou outras 
pessoas. Vivem sempre apertadas, sempre no limite. 
 

 Salmos 127:1 Se o SENHOR não edificar a casa, em vão trabalham 
os que a edificam; se o SENHOR não guardar a cidade, em vão vigia 
a sentinela. 

 
Há, ainda, pessoas que tem muito dinheiro, são ricas, mas não são 
abençoadas. Tem dinheiro, mas não desfrutam dele. 
 
É a vontade de Deus abençoar todos os seus filhos, porque: 
 
 - Os frutos da bênção de Deus glorifica Seu nome. 
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 - A bênção de Deus é para testemunho da Sua glória. 
 

 Mt 5:16 – “Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para 
que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está 
nos céus.” 

 
Deus quer fazer distinção entre o seu povo e os incrédulos. 
Deus quer fazer distinção entre o crente derrotado e o vencedor. 

 
O derrotado passará sem marcar a sua geração, mas o vencedor permanecerá 
para sempre e será galardoado pelo Senhor. 

 

 Êxodo 8:23 Farei distinção entre o meu povo e o teu povo; amanhã 
se dará este sinal. 
 

Você será conhecido como “o (a) abençoado (a)”. 
- A promoção, o negócio não saiu para ninguém, mas para você sairá. 
- A sua célula não vai apenas multiplicar, mas duplicará, triplicará. 
- Muitos estarão em crise, mas a cada dia você prosperará. 
 

 Isaías 61:9 A sua posteridade será conhecida entre as nações, os 
seus descendentes, no meio dos povos; todos quantos os virem os 
reconhecerão como família bendita do SENHOR. 
 

 
No entanto, o diabo quer roubar a importância da bênção nas nossas vidas. 
 
A tentativa do mundo é de secularizar todas as coisas, torná-las naturais, 
racionais, desprezando os princípios eternos de Deus. 

 
Ex: Casamento Civil x Casamento Religioso  
Por que as pessoas ainda querem fazer uma cerimônia religiosa de 

casamento? Por causa da benção liberada pelo celebrante, pela família e por 
Deus. 
 
Não permita que sua mente seja natural para as coisas de Deus, mas, creia no 
poder da bênção de Deus. Ela pode transformar sua vida, pode mudar 
circunstâncias que estão contrárias, pode fazer toda a diferença. 

 
Não basta ser crente para desfrutar de todas as bênçãos de Deus, é preciso 
seguir Seus princípios.  
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A bênção de Deus não é fruto da uma escolha aleatória do Senhor. Ela tem 
princípios, fundamentos. Se você entra nestes princípios, entra no desfrute da 
bênção. 
 
  

OS PRINCÍPIOS DA BÊNÇÃO 
 
 
Vejamos alguns dos princípios da bênção:  
 
Gn 27:1-41 nos conta a história de Jacó e Esaú. Nela descobrimos que Jacó foi 
abençoado e Esaú não. Nitidamente, conseguimos enxergar a diferença em 
suas trajetória. 

 
G,27.26-29 - Então, lhe disse Isaque, seu pai: Chega-te e dá-me um beijo, 

meu filho. 27  Ele se chegou e o beijou. Então, o pai aspirou o cheiro da 
roupa dele, e o abençoou, e disse: Eis que o cheiro do meu filho é 
como o cheiro do campo, que o SENHOR abençoou;28  Deus te dê do 
orvalho do céu, e da exuberância da terra, e fartura de trigo e de mosto. 
29  Sirvam-te povos, e nações te reverenciem; sê senhor de teus 
irmãos, e os filhos de tua mãe se encurvem a ti; maldito seja o que te 
amaldiçoar, e abençoado o que te abençoar.  

 
Para recebermos a bênção temos que cumprir alguns princípios: 
 

 
01.  ESTAR NA POSIÇÃO CORRRETA: 
 
Temos que estar na posição correta para recebermos a benção de Deus. 
 
A posição fala da nossa vida diante do propósito de Deus. O coração de 
Esaú não estava na posição correta em relação a Deus, por isso ele não 
recebeu a sua bênção. 
 
A benção de Deus está ligada ao Seu propósito. 
Tudo o que Deus faz tem em vista o cumprimento do Seu propósito. 
 
O que Deus planejou fazer não pode ser frustrado. Jó 42:2 Bem sei que 
tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. 
 
O propósito de Deus fala do projeto de Deus para nossa vida. 
O propósito de Deus existe antes de nós. 
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Nós nascemos e existimos para cumprir um propósito específico. É esse 
propósito que traz senso de satisfação, de gozo, de completude. 
 

 Jr 1:5-8 - Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, 
e, antes que saísses da madre, te consagrei, e te constituí profeta às 
nações. Então, lhe disse eu: ah! SENHOR Deus! Eis que não sei falar, 
porque não passo de uma criança. Mas o SENHOR me disse: Não 
digas: Não passo de uma criança; porque a todos a quem eu te 
enviar irás; e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante 
deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o SENHOR. 

 
Quando estamos no centro do propósito de Deus, desfrutamos da sua 
bênção.  Mas, quando estamos fora do propósito de Deus nada dá certo. Até 
mesmo outras pessoas que estejam ao nosso redor são prejudicadas. 
 
Ex: Caso de Jonas tentando fugir do propósito de Deus para sua vida. 
 

 Jn 1:1;7 – 1 Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do 
SENHOR, para Társis; e, tendo descido a Jope, achou um navio que 
ia para Társis; pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir 
com eles para Társis, para longe da presença do SENHOR. 7 E 
diziam uns aos outros: Vinde, e lancemos sortes, para que saibamos 
por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a 
sorte caiu sobre Jonas. 

 
Quando você está no centro do propósito de Deus há gozo e plenitude, 
mesmo que haja desconforto. 
 

 
02.  ATITUDE DE APROPRIAÇÃO: 
 
Jericó foi a primeira cidade a ser conquistada quando o povo de Deus entrou 
no terra prometida. 
  
Foi um grande sinal da bênção de Deus sobre o Seu povo, Israel. 
 
Desde a primeira vitória, Deus queria ensinar um dos princípios da bênção 
ao seu povo: o princípio da apropriação. 

 
Deus já tinha dado a orientação e as estratégias para Josué conquistar 
Jericó, mas era necessária a apropriação. 
 
Apropriar fala de tomar posse de algo que Deus já prometeu. 
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Apropriar fala de não abrir mão, de lutar por aquilo que nos pertence em 
Deus. 
 
Apropriar fala de desapossar um inimigo para desfrutar da bênção de Deus. 
 
Deus derrubou as muralhas, mas o povo teve que entrar na cidade de se 
apropriar dela. 
 
A apropriação não vem por um acaso! Não é fruto de negligencia ou 
inatividade, mas de uma postura ativa e de fé diante da Palavra de Deus. 
 
A apropriação é um princípio de fé, uma atitude que honra a Deus. 
 

 Isaías 53:4  Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades 
e as nossas dores levou sobre si; e nós o reputávamos por aflito, 
ferido de Deus e oprimido. 

          Quando você se apropria desta Palavra então há cura. 
 

 Mateus 8:8 - Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de 
que entres em minha casa; mas apenas manda com uma palavra, e o 
meu rapaz será curado. 

          Apropriação traz o milagre de Deus! 
 
Apropriação é fruto de uma convicção!  
 
Se você ainda não está convicto é porque ainda não se apropriou. 
 

 Mt 14:28-30 – “Respondendo-lhe Pedro, disse: Se és tu, Senhor, 
manda-me ir ter contigo, por sobre as águas. E ele disse: Vem! E 
Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com 
Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo; e, 
começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor!  

 
Quando nos apropriamos da Palavra de Deus, então, temos a bênção de 
Deus. 
 
 
03.  CONTENTAMENTO: 
 
Deus não dá tudo de uma vez. 

 
José teve um sonho, mas não o compreendeu no momento. Porém, à 
medida que ele ia caminhando com Deus isto ficava mais claro. 
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Ainda que você não tenha entrado na posse da bênção completa, se alegre 
com o princípio dela.  

 
     A medida da sua gratidão é a medida da sua benção! 
 

O SEGREDO DA VITÓRIA É O CONTENTAMENTO.  E este é claramente 
expresso pela gratidão! 

 
     Há um poder extraordinário na gratidão. 

 
Durante todo o ano Deus tem feito grandes coisas por nós e pela nossa igreja. 
Você lembrou de render-lhe graças? 
 
Alguns momentos mais sobrenaturais do ministério de Jesus foram marcados 
pelo poder da gratidão. 

 
a) A gratidão tem poder para trazer a vida àquilo que já estava morto: 
 

 Jo 11:1-44 – Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que 
sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para 
que creiam que tu me enviaste.  E, tendo dito isto, clamou em alta voz: 
Lázaro vem para fora! Saiu àquele que estivera morto, tendo os pés e 
as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então, lhes 
ordenou Jesus: Desatai-o e deixai-o ir. 

 
b) A gratidão tem poder de multiplicar o que é insignificante, em algo 
abundante: 
 

 Mc 6:34-42 –Tomando ele os cinco pães e os dois peixes, erguendo 
os olhos ao céu, deu graças e os abençoou; e, partindo os pães, 
deu-os aos discípulos para que os distribuíssem; e por todos 
repartiu também os dois peixes.Todos comeram e se fartaram; 

 
A benção de Deus não é algo que pode ser conseguido com o esforço 
próprio. 
 
Ela não é fruto de merecimento. 
 
A bênção é expressão da graça de Deus! 
A bênção de Deus está onde seu coração está. 
 

 Salmos 37:4  Agrada-te do SENHOR, e ele satisfará os desejos do teu 
coração. 
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Se você realiza algo pela bênção de Deus, pessoas vêm de longe ver o que 
Deus está fazendo na sua vida. 
 
Bênção não está no merecimento, mas no princípio. 
Não corra atrás da bênção, só agrade a Deus, cumpra o seu propósito e as 
bênçãos te alcançarão. Dt 28:2  Se ouvires a voz do SENHOR, teu Deus, 
virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos: 

 
 

04.  DEVE SER DECRETADA POR UMA LIDERANÇA: 
 

 Hb 7:7 – “Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é 
abençoado pelo superior.” 

 
A bênção deve ser apropriadamente declarada (concedida) por alguém que 
está acima de nós. 
 
Nossos lideres e autoridades espirituais devem declarar a bênção sobre nós. 
 
Ex: Pais e filhos; Discipuladores e discípulos; Igreja e seus pastores. 
 

A maldição sem causa não tem valor, assim como a bênção sem fundamento. 
 

Há princípios para a bênção de Deus e se quisermos desfrutar destas bênçãos 
precisamos conhecer e nos apropriar destes princípios. 

 
O que fez a diferença entre a vida de Jacó e Esaú é que Jacó desejou a bênção 
e Esaú desprezou-a. (Gn 27). 

 
Uma vez que Isaque abençoou a Jacó sua bênção não podia ser revogada. 

 
O EXEMPLO DE ANA: 
 

 I Sm 11:1-18 – Então, lhe respondeu Eli: Vai-te em paz, e o Deus de 
Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: Ache a tua 
serva mercê diante de ti. Assim, a mulher se foi seu caminho e 
comeu, e o seu semblante já não era triste. 

 
 
Conclusão: Há bênçãos de Deus para sua vida hoje. Então te desafio a: 
 

(1)  Colocar-se na posição, no propósito 
(2)  Apropriar-se da bênção pela fé 
(3)  Ser grato a Deus sempre, por TUDO. 



 8 

(4)  Reconhecer e honrar a todos que são autoridade em sua    
      vida. 

 
 


