
Todas as vezes que nos reunimos para cultuar ao Senhor nosso Deus, 
penso que este lugar de culto deve ser um lugar de bênçãos, onde 
ocorra salvação, transformações, curas, libertação. Um lugar aonde a 
tristeza dê lugar à alegria, à paz, à esperança. 
 
Portanto, para mim é um grande prazer poder receber cada pessoa 
em nossos cultos e ministrar aos seus corações a verdade e a 
sabedoria da Palavra de Deus. 
 
Eu creio que somente quando nos apropriamos da palavra que nos é 
ministrada, é que a Palavra de Deus se cumpre em nossa vida. 
 
Hoje, quero profetizar sobre a sua vida, as verdades e os princípios 
que o Salmo 1 nos revela para vivermos uma vida próspera em Cristo 
Jesus. 
 
Em primeiro lugar – Você precisa ter uma visão do que Deus quer 
fazer na sua vida Js 14.7-9 - Quarenta anos tinha eu quando 
Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades-Barnéia para 
espiar a terra, e eu lhe trouxe resposta, como sentia no meu 
coração.8 Meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o 
coração o povo; mas eu perseverei em seguir ao Senhor meu 
Deus.9 Naquele dia Moisés jurou, dizendo: Certamente a terra em 
que pisou o teu pé te será por herança a ti e a teus filhos para 
sempre, porque perseveraste em seguir ao Senhor meu Deus. 
12 Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele 
dia; porque tu ouviste, naquele dia, que estavam ali os anaquins, 
bem como cidades grandes e fortificadas. Porventura o Senhor 
será comigo para os expulsar, como ele disse.13 Então Josué 
abençoou a Calebe, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom em 
herança.14 Portanto Hebrom ficou sendo herança de Calebe, filho 
de Jefoné o quenezeu, até o dia de hoje, porquanto perseverara 
em seguir ao Senhor Deus de Israel.15 Ora, o nome de Hebrom 
era outrora Quiriate-Arba, porque Arba era o maior homem entre 
os anaquins. E a terra repousou da guerra. 
 

Onde não existe visão não há provisão. Calebe sempre soube o que 
Deus desejava dele em Canaã, por isso perseguiu seu propósito até a 
velhice e teve êxito. 
 
Hebrom significa Aliança. Foi em Hebrom que Davi se refugiou de 
Saul. Foi em Hebrom que Davi foi ungido rei sobre Israel. Em Hebrom 
foram construídas as Cidades de refúgio. 
 



Quando vivemos dentro da visão de Deus, tudo o que construirmos 
hoje abençoará também as gerações futuras. 
 
Em segundo lugar – Você precisa trocar a dúvida pela fé  
Js 14.12 - Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou 
naquele dia; porque tu ouviste, naquele dia, que estavam ali os 
anaquins, bem como cidades grandes e fortificadas. Porventura o 
Senhor será comigo para os expulsar, como ele disse. 
 
Pare de dizer: “Quem sabe?”, “Será?”, “Talvez”. Pare de duvidar do 
que Deus diz. Ele nunca falha e jamais falhou! 
 
Quando Deus nos faz uma promessa, para que a mesma se cumpra, 
duas coisas acontecem: 
 

1 – Ele libera a Sua palavra sobre nós. 
 

2 – Ele usa o Seu poder em nós para que seja manifesto a todos à 
nossa volta. 
 
 

Tempo de Crise é Tempo de 
Desfrutar da Fonte de Deus 

 
 

Como filhos de Deus em Cristo, estamos plantados junto a uma fonte 
de água corrente, a fonte da prosperidade que vem de Deus. 
 
Deus, como nosso Pai, não tem qualquer restrição quanto ao nosso 
sucesso, desde que não tomemos para nós a glória que só a Ele é 
devida. 
 
Então, para que não sejamos restringidos, Ele nos planta junto à Sua 
fonte de provisão, pois, cada vez que obtemos vitória, o Seu nome é 
glorificado e o Seu coração se alegra porque somos seus filhos. 
 
Quando falo de prosperidade, me refiro a ter o favor de Deus, ter 
paz, socorro, livramento, crescimento e provisão (espiritual e material). 
 
Muitos estão plantados junto a esta fonte, mas não desfrutam das 
bênçãos, porque, mesmo estando na igreja, ainda não estão dispostos 
a cumprir as condições para desfrutar dos benefícios de estar junto às 
correntes de águas. 
 

 



Salmo 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”. 
 
Este Salmo está falando sobre prosperidade financeira, sucesso 
profissional, ministerial e familiar 
 
01 – “Bem-aventurado o homem que não anda segundo o 
conselho dos ímpios...” 
 
Ímpios são todos aqueles que ainda não nasceram em Cristo, que 
ainda amam o mundo, portanto, não são capazes de compreender o 
nosso compromisso com o Senhor, por isso, pare de dar ouvidos às 
críticas que o mundo faz. 
 
O mundo quer que tratemos um dos momentos mais preciosos do 
culto como coisa desprezível, porque o nosso ato de ofertar o melhor, 
sempre lembrará que Deus ofertou por nós o Seu melhor: Cristo 
Jesus! 
 
Faça como Maria, irmã de Lázaro, que não deu ouvidos a Judas Jo 
12.1-6 - Veio, pois, Jesus seis dias antes da páscoa, a Betânia, 
onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos.2 
Deram-lhe ali uma ceia; Marta servia, e Lázaro era um dos que 
estavam à mesa com ele.3 Então Maria, tomando uma libra de 
bálsamo de nardo puro, de grande preço, ungiu os pés de Jesus, 
e os enxugou com os seus cabelos; e encheu-se a casa do cheiro 
do bálsamo.4 Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, 
aquele que o havia de trair disse:5 Por que não se vendeu este 
bálsamo por trezentos denários e não se deu aos pobres? 6 Ora, 
ele disse isto, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas 
porque era ladrão e, tendo a bolsa, subtraía o que nela se 
lançava. 
 

Feche seus ouvidos a quem lhe diz: “Pare de ofertar”, mesmo que seja 
alguém que você ame e até confie, pois, se você der ouvidos será 
desligado(a) da fonte e esse é o propósito de Satanás: Barrar toda 
provisão de Deus sobre a sua vida! 



 
02 – “...nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta 
na roda dos escarnecedores...” 
 
A palavra pecado, no original, significa errar o alvo, portanto, temos 
que ser como flechas certeiras. Não podemos andar servindo a dois 
senhores. 
 
Tenha um posicionamento definitivo, sem deixar se influenciar pela 
opinião de quem não serve a Deus e nem se importa com o 
crescimento do Seu Reino. 
 
À medida que tratamos o ato de ofertar a Deus como prioridade, 
crescemos no nível e na velocidade que são necessários para 
avançarmos com o Reino de Deus. 
 
Os escarnecedores são aqueles que desprezam e zombam dos 
valores do reino.  
 
Dízimos e ofertas são valores espirituais inegociáveis do reino de 
Deus, portanto, não podemos ter aliança (estar assentados) com 
pessoas que, se pudessem, fechariam as igrejas e acabariam com as 
regras morais que existem em nossa sociedade por causa da Bíblia. 
 
03 – “...antes tem seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita 
de dia e noite...” 
 
Quem nos adverte a entregar dízimos e ofertas nos cultos ao Senhor, 
é o próprio Deus, por meio da Sua Palavra Ml 3.10-12 - 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 fruto 
antes do tempo, diz o Senhor dos exércitos.12 E todas as nações 
vos chamarão bem-aventurados; porque vós sereis uma terra 
deleitosa, diz o Senhor dos exércitos. 
  
Portanto, você precisa ter prazer em toda a lei do Senhor. Não 
podemos amar somente as bênçãos e as promessas, e ter desprezo 
pelas condições que Deus nos impõe.  
 
Há bênçãos prometidas, assim como há vitória prometida sobre o 
inimigo, mas também há condições! 



Meditar na Palavra fala-nos de, após a termos lido, começarmos a 
planejar como iremos praticá-la em nosso dia-a-dia. 
 
Como resultado dessa postura de compromisso com Deus e com 
o Seu Reino: 
 

a. Somos plantados por Deus como árvores junto à Sua fonte 
de águas correntes – Enraizados em Deus, suportaremos os 
ventos e as intempéries. Mesmo nas circunstâncias adversas, 
não seremos arrancados de perto dEle, pois, sempre 
encontraremos frescor e refrigério. 
Deus não tem prazer quando encontra seus filhos vivendo em 
sequidão espiritual e material. 
 

b. Seremos como árvores que frutificam a seu tempo – 
Aprendemos a esperar o tempo em que as nossas sementes 
vão liberar os frutos, certos de que as promessas de Deus se 
cumprirão. 

 
c. Árvores cujas folhas não murcham – Sempre estamos 

dispostos a entrar em qualquer desafio e compromisso da 
igreja e do Reino de Deus. 

 
d. Em tudo o que fizermos seremos bem-sucedidos – Quem 

semeia dízimos e ofertas que honram a Deus, não teme os 
resultados, porque Deus não falha!  
Por isso, vive uma vida dinâmica de realizações, enfrenta 
desafios, estabelece alvos e sonha os sonhos de Deus. 

 
 
Conclusão: Muitos querem receber o melhor de Deus (livramento, 
proteção, cura, graça, misericórdia, etc...), mas no momento de 
semear, dão o pior. 
 
Faça brotar a provisão de Deus sobre a sua vida, honrado a Ele com 
dízimos e ofertas, dando a Deus o melhor! 
 
Com suas orações e o seu serviço na obra. Dê o melhor para Deus e 
seja próspero(a) e abençoado(a)! 


