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PORQUE DEUS QUER FAZER PROSPERAR O SEU POVO? 
  
 

“E ele lhes respondeu: Por causa da pequenez da vossa fé. Pois em 
verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, dir
eis a este monte: Passa daqui para acolá e ele passará. Nada vos ser

á impossível”.  
(Mateus 17.20) 

 

 

Se procurarmos ouvir a voz de Deus, seguindo os ingredientes da “oração que mo
ve montanhas”, ouviremos um sussurro do Espírito: “filho meu, Eu sou generoso

”. 
 

É possível que, até este momento, você nunca tenha percebido o quanto nosso Pai t
em prazer em nos abençoar, nos dar, nos prover e de suprir cada uma das nossas 
necessidades. 
 

Infelizmente, a maioria de nós aprendeu que Deus não deixa faltar o pão, mas, a ma
nteiga Ele não garante. E se em alguma ocasião tiver manteiga, será apenas de um 
lado do pão. 
 

No entanto, ultimamente temos aprendido que Ele garante o pão e a manteiga sim e
 dos dois lados. 

Prosperidade - crescimento 

 

1º PORQUE SOMOS SEUS FILHOS. 
 

     Mt. 7:9-11 “Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pe
dir pão, lhe dará pedra? Ou, se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora
, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto 
mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedem?”. 

 

Será que existe algum pai que deseja que seu filho viva em estado  
De pobreza?”. Claro que não! 
  

Muitos tem dificuldades em assumir a Paternidade de Deus. 

 

Se você fosse um pai multibilionário, você ficaria feliz vendo seu filho gemer na misé

ria? Obviamente que não! 
 

A bíblia aponta para vários nomes de Deus e em Gn. 22:14 “Pôs Abraão por nom
e àquele lugar O SENHOR Proverá. Daí dizer-se até ao dia de hoje: No monte d
o SENHOR se proverá”. 
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Ele é chamado de Jeová-Jiré que significa a provisão de Jeová, e será vista.  E s
erá vista onde? Na vida de seus filhos 

 

2º PARA QUE SEJAMOS INVESTIDORES DO REINO 
    
A equação é muito simples: 
Você próspero + igreja próspera = Reino próspero. 
Você pobre = igreja pobre = O Reino não prospera. 
 

Na hora de fazermos a oração que move montanhas, precisamos, antes, fazer 4 per
guntas: 
.Glorificará o nome do Senhor? 

.Ajudará na expansão do Reino de Deus? 

.Ajudarei meu próximo? 

.Trará crescimento espiritual? 

 

Posso garantir que você querendo ser próspero, terá que passar pelo crivo dessas p
erguntas. 
 

Provavelmente você já está convencido de que Deus quer te fazer uma pessoa prós
pera e as perguntas que continuam a ecoar são: 
 

.Porque eu não sou uma pessoa próspera? 

.Quais são os impedimentos para que eu possa prosperar? 

.Quais são as atitudes que tenho que tomar para mudar esse quadro? 

 

 

PORQUE MUITOS FILHOS DE DEUS NÃO PROSPERAM? 

 

I – Por ter uma imagem incorreta de quem é Deus. Não conhecem a generosidade d
e Deus. Lembre-se: Ele é o Deus da providência. 
 

II – Por achar que quanto mais pobre for, mais estará agradando a Deus. 
 

III – Por necessitar ser liberto do Espírito de avareza. 
 

Hoje o mundo é movido pelo poder econômico. É a economia quem dita as normas
, tudo gira em torno do dinheiro. O que vale não é o que você é, e sim o que você te
m. 
Um homem de caráter honrado pouco valor tem, mas um homem com a conta banc
ária gorda, as portas se abrem. 
 

Exemplo: Vá a um banco, em que o gerente sabe que sua conta está bem cotada. (
poltrona, cafezinho, etc.). Deixa as coisas mudarem, para você vê o que acontece. 
 



IDPB CIDADE NOVA  IDPBCIDADENOVA.COM.BR 

O QUE É AVAREZA? 

 

Paulo classifica a avareza como idolatria Cl. 3:5 “Fazei, pois, morrer a vossa natu
reza terrena: prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avarez
a, que é idolatria;” Idolatria significa que você está se dedicando a outro Deus. 
 

Foi isso que o Senhor Jesus alertou no sermão da montanha  
Mt. 6:24 “Ninguém pode servir a dois senhores; porque ou há de aborrecer-se 

de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará  ao outro. Não po
deis servir a Deus e às riquezas.” 

 

O amor ao dinheiro é a raiz (a causa) de todos os males. O dinheiro em si mesmo n
ão é mal, o problema é que muitos estão tremendamente apaixonados por ele. 
 

Exemplo: Tem algumas irmãs que se o marido ficar 2 horas a mais na empresa par
a ganhar um pouco a mais, dizem: “Oh! Querido te amo muito, você é um trabalhad
or”. No, entanto, se ele ficar 2 horas a mais numa reunião da igreja, aí começa a mu
rmuração: 
“Não sai da igreja, leve sua cama para lá”. 
 

O que essa irmã faria com o que está escrito em Mt. 6:33 “buscai, pois, em primei
ro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescenta
das”.? 

 

Paulo diz em Ef. 5:5 “Sabei, pois, isto: nenhum incontinente, ou impuro, ou ava
rento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus”. 
O avarento não vai entrar no reino de Cristo. 
 

Avarentos que não conseguem nem separar o que é de Deus. 
 

Avarentos que não conseguem nem abençoar o pai e a mãe. 
 

Quero te fazer uma pergunta: 
 

Se você tivesse morrido, e as pessoas fossem escrever uma palavra, ali no seu jazi
go. E elas só tivessem 2 opções, generoso ou avarento. Qual palavra seria escrita? 

 

Você será conhecido por aquilo que você semeou, ou por aquilo que você reteve.  
 

 

 

A avareza que leva a ganância tem trazido um mal incrível à humanidade. 
 

Sabe por que hoje somos um dos primeiros países do mundo em produzir alimento
s e grande parte da nossa população passa fome? Por causa da avareza de muito
s. 
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Sabe por que nosso país é conhecido no exterior pela corrupção? Por causa da avar
eza.  
 

Sabe por que muitos jovens estão envolvidos com droga, e tem tanta gente trafican
do, e ganhando dinheiro com a desgraça dos outros? Por causa da avareza.  
 

Por causa da avareza pessoas matam seu semelhante 
 

Casamentos são destruídos (Em 70% dos divórcios o problema é o dinheiro).  
 

A nação é assolada pela corrupção, contrabando, sonegação de impostos. O apego 
aos bens deste mundo é algo muito forte. 
 

Agostinho disse: “Só possuímos de fato, aquilo que é bem espiritual, pois, estes se 
apegam ao nosso ser. Os bens materiais que são exteriores, não podem agregar-se
 à nossa alma”. 
Simplificando, os bens materiais não te acrescentam em nada diante de Deus. 
Você pode vir na igreja de carro importado, ou de transporte público. Para Deus isto
 não tem valor 
.  

REVISÃO 

 

Lembre-se o senhor teu Deus é generoso. 
Ele te deu a salvação de graça. 
Ele não cobrou nada para registrar seu nome no cartório celestial. Para termos um p
ouco de lazer, pagamos algo. Você tem todo o prazer nele e mais ainda na eternida
de, isto é de graça. 
Lembre-se que prosperidade não é ter luxo, é ter o necessário. Agradeça-o por faze-l
o próspero. 
 

 

APLICAÇÃO: Talvez você não esteja provando o melhor de Deus, porque é mesqui
nho, avarento, ganancioso. 
 

Aprenda um dos princípios mais importantes da Bíblia. Jesus disse: “É melhor dar 
do que receber”. 
 

Talvez você nunca sentiu o prazer em dar, hoje isso tem que mudar. 
O remédio contra a avareza é o “abrir as mãos”, o Senhor vai te ensinar a abrir as m
ãos sem que o seu coração chore. 
 

Se, a partir de hoje, você não der nada para Deus, esta mensagem não serviu para 
nada em sua vida. Mas, se você assumir um compromisso de fidelidade a Deus em 
seus dízimos e ofertas, então, as promessas bíblicas se cumprirão em sua vida!  
 

Ml 3.8-12 - Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis: Em que te rouba
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mos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas.9 Vós sois amaldiçoados com a maldição; porque 
a mim me roubais, sim, vós, esta nação toda.10 Trazei todos os dízimos à casa do tesouro,
 para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos 
exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós tal bênção, que 
dela vos advenha a maior abastança.11 Também por amor de vós reprovarei o devorador,
 e ele não destruirá os frutos da vossa terra; nem a vossa vide no campo lançará o seu frut
o antes do tempo, diz o Senhor dos exércitos.12 E todas as nações vos chamarão bem-ave

nturados; porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos exércitos. 
 

Nós  temos recebido o melhor de Deus, e porque não dar o melhor a ele? 

 

Ministracao .  

As pessoas que querem prosperar ou que não conseguem prosperar. 

 

Avisos. 

Nomes para o encontro,  


