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“Dai, e ser-vos-á dado; boa medida, recalcada, sacudida e transbordando
 vos deitarão no regaço; porque com a mesma medida com que medis, vo

s medirão a vós”. 
(Lucas 6.38) 

 
“Contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre, e nu
nca desfalecer. 2 dizendo: Havia em certa cidade um juiz que não temia 
a Deus, nem respeitava os homens. 3 Havia também naquela mesma cid
ade uma viúva que ia ter com ele, dizendo: Faze-me justiça contra o me
u adversário. 4 E por algum tempo não quis atendê-la; mas depois disse
 consigo: Ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, 5 todav
ia, como esta viúva me incomoda, hei de fazer-lhe justiça, para que ela n
ão continue a vir molestar-me. 6 Prosseguiu o Senhor: Ouvi o que diz e
sse juiz injusto. 7 E não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que dia e
 noite clamam a ele, já que é longânimo para com eles? 8 Digo-vos que 
depressa lhes fará justiça. Contudo quando vier o Filho do homem, porv

entura achará fé na terra?” 
(Lucas 18.1-8) 

 
“E ele lhes respondeu: Por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verda
de vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este m

onte: Passa daqui para acolá e ele passará. Nada vos será impossível”. 
(Mateus 17.20) 

 
Se procurarmos ouvir a voz de Deus, seguindo os ingredientes da “oração que 
move montanhas”, ouviremos um sussurro do Espírito: “filho meu, eu sou ge
neroso”. 
 
É possível que, até este momento, você nunca tenha percebido o quanto nosso 
Pai tem prazer em nos abençoar, nos dar, nos prover e nos suprir em cada uma
 das nossas necessidades. 
 
Infelizmente, a maioria de nós aprendeu que Deus não deixa faltar o pão, mas, a
 manteiga Ele não garante. E se em alguma ocasião tiver manteiga, será apenas
 de um lado do pão. 
 



No entanto, você precisa aprender que Ele garante o pão e a manteiga sim e do
s dois lados. 
 
A GENEROSIDADE DE DEUS NA HISTÓRIA 
 
- Adão no jardim do Éden tinha tudo em abundância. 
- Abraão foi um dos maiores fazendeiros que o mundo já teve. 
- Davi e Salomão, tiveram um reino próspero. 
- A igreja quando conquistou Roma, se tornou tão rica quanto o estado. 
- Os protestantes, por onde passaram, deixaram um rastro de riqueza e prosper
idade e isso se estende até os dias de hoje. 
 
Quando olhamos a generosidade de Deus na história, e vemos outros filhos de 
Deus prosperarem, surgem algumas perguntas em nossa mente: 
 
.Será que Deus é generoso mesmo? 
.Será que Deus quer fazer prosperar a todos? 
.Será que pode haver algo errado na minha vida? 
 
O CONCEITO ERRADO INSERIDO PELA IGREJA ROMANA 
 
Por termos vindo da igreja romana, ou termos recebido algum tipo de influência 
dela, muitos de nós possui o seguinte pensamento: 
“Quanto mais pobre você for, mais perto de Deus você estará”. 
 
Ninguém está mais perto de Deus por não ter dinheiro. Não é o dinheiro que sep
ara o homem de Deus. O que o separa tem outro nome: PECADO. 
 
NÃO HÁ NENHUMA VIRTUDE EM PASSAR NECESSIDADE 
 
Não é bom não ter dinheiro para comprar comida. 
Não é bom não ter dinheiro para pagar o transporte. 
Não é bom não ter dinheiro para pagar o convênio médico 
Não é bom não ter dinheiro e morar numa casa inacabada. 
Não é bom não ter dinheiro e morar no pior bairro da cidade. 
 
DEUS NÃO TEM POBREZA PARA NINGUÉM 
 
Na oração do Pai Nosso, Jesus diz em Mt. 6:10 “Venha o teu reino; faça-se a 
tua vontade, assim na terra como no céu”. 
 



Deus quer que a Sua vontade seja cumprida aqui na terra como é cumprida no 
céu. 
No céu tem pobreza? 
No céu tem miséria? 
No céu tem gente passando necessidade? 
Obviamente que não! 
 
Olhamos para as coisas criadas por Deus e vemos que existe abundância e fart
ura. Olhe para o mar, os rios, para a fauna e a flora, não existe escassez nem fa
lta de coisa alguma. 
 
Jesus disse em Jo. 10:10 “O ladrão vem somente para roubar, matar e destr
uir; eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância”. Vida e vida e
m abundância. 
 
Abundância em todos os aspectos, inclusive na vida financeira. Aí alguém pode 
perguntar: “Mas Jesus não era pobrezinho?”. 
 
Você já viu um pobrezinho ter um tesoureiro?  
Você já viu algum pobrezinho sustentar por três anos e meio 12 famílias?  
Eu nunca vi. 
 
 
O QUE É SER PRÓSPERO? 
 
O problema é que confundimos o que é uma pessoa próspera com uma pessoa 
que possui muitas riquezas. 
 
Hoje, um dos homens que possui mais riquezas no mundo chama-se Bill Gates
. Ele é o dono da Microsoft e segundo estatísticas ele é o mais rico que o país c
hamado Peru, aqui na América do Sul. Um homem sozinho é mais rico que uma
 nação inteira, isso é estratosférico. 
 
Você não precisa ser como ele, para ser próspero. 
 
 
O QUE É SER PRÓSPERO ENTÃO? 
 
Ser próspero é ter tudo o que você precisa para cumprir o propósito de De
us em sua vida. 
- Precisa de saúde, Deus te dá. 
- Precisa de um carro, Deus te dará também. 



- Precisa sair do aluguel, Deus te dará uma casa. 
- Precisa de um emprego ou um negócio para provisão, Ele tem prazer em fazer
 isso. 
 
O que você está precisando hoje para te ajudar a cumprir o plano que Deu
s tem para a sua vida? 
 
PROSPERIDADE NÃO É LUXO 
 
Prosperidade não é tomar água num copo de ouro. Prosperidade é ter sede e ter
 água pura e fresca para beber. 
 
Prosperidade não é dormir num berço de ouro. 
Prosperidade é deitar e logo pegar no sono. 
 
Prosperidade não é comer caviar e Lagosta com molho de champion. 
Prosperidade é ter fome e comer um jaraqui com farinha e degustar algo tão sab
oroso. 
 
Prosperidade não é andar com roupa de grife. 
Prosperidade é andar vestido com uma roupa, que as pessoas ao olharem para 
você digam: Nesta pessoa há algo sagrado. 
 
 
PORQUE DEUS QUER FAZER PROSPERAR O SEU POVO? 
  
1º PORQUE SOMOS SEUS FILHOS. 
 
Mt 7:9-11 “Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe  
pedir 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! 
 
Se você fosse um pai multibilionário, você ficaria feliz vendo seu filho gemer na 
miséria? Obviamente que não! 
 



A Bíblia aponta para vários nomes de Deus e em Gn. 22:14 “Pôs Abraão por n
ome àquele lugar O SENHOR Proverá. Daí dizer-se até ao dia de hoje: No m
onte do SENHOR se proverá”. 

 
Ele é chamado de Iavé-Jiré que significa a provisão vem de Iavé, e será vista
.  E será vista onde? Na vida de seus filhos 
 
 
2º PARA QUE SEJAMOS INVESTIDORES DO SEU REINO 
    
A equação é muito simples: 
Você próspero + igreja próspera = Reino próspero. 
Você pobre = igreja pobre = Reino não prospera. 
 
Na hora de fazermos a oração que move montanhas, precisamos, antes, fazer 4
 perguntas: 
.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 dess
as perguntas. 
 
Provavelmente você já está convencido de que Deus quer te fazer uma pessoa 
próspera 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 generosida
de de 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. 
 



O que moveu o mundo na antiguidade foi o poder militar. Nações poderosas s
ubjugavam outros povos. 
 
Depois veio o poder religioso, a igreja Romana num determinado tempo, tinha
 mais poder que os governantes.  
 
Depois o mundo começou a ser movido pelos políticos, grande estadistas fora
m levantados, para mobilizar países e influenciar o mundo. 
 
Hoje o mundo é movido pelo poder econômico. É a economia quem dita as nor
mas, tudo gira em torno do dinheiro. O que vale não é o que você é, e sim o que 
você tem. 
 
Uma pessoa que só tem o caráter honrado, pouco valor tem, mas para uma pes
soa com a conta bancária gorda, as portas se abrem. 
 
Exemplo: Vá a um banco, em que o gerente sabe que sua conta está bem cota
da. (poltrona, cafezinho, etc.). Deixa as coisas mudarem, para você vê o que ac
ontece. 
 
O QUE É AVAREZA? 
 
Paulo classifica a avareza como idolatria Cl. 3:5 “Fazei, pois, morrer a vossa 
natureza terrena: prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e 
a avareza, que é idolatria;” Idolatria significa que você está se dedicando a out
ro 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 podeis servir a Deus e à Mamon”. 
 
O amor ao dinheiro é a raiz (a causa) de todos os males. O dinheiro em si mes
mo não 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
 para ganhar um pouco mais, dizem: “Oh! Querido te amo muito, você é um trab
alhador”. No, entanto, se ele ficar 2 horas a mais numa reunião da igreja, aí co
meça a murmuração: “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 pri
meiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acr
escentadas”.? 
 
Paulo diz em Ef. 5:5 “Sabei, pois, isto: nenhum incontinente, ou impuro, ou
 avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus”. 
O avarento não vai entrar no reino de Cristo. 
 
O problema é que em nossa cabeça, existem pecados maiores. Então se a pess
oa fuma ou bebe, não pode ser batizado, e eu acho isso correto também, mas e 
o avarento, que retém tudo isso para si, o que fazer? Avarentos que não conseg
uem nem separar o que é de Deus. 
 
Avarentos que não conseguem nem abençoar o pai e a mãe. 
 
A primeira pessoa ressuscitada na era apostólica foi uma mulher generosa, ch
amada Dorcas At. 9:36 - Havia em Jope uma discípula por nome Tabita, q
ue traduzido quer dizer Dorcas, a qual estava cheia de boas obras e esm
olas que fazia.  
 
O primeiro gentio a receber o poder e o batismo com o Espírito santo foi Cornéli
o  At. 10:2 “piedoso e temente a Deus com toda a sua casa e que fazia mui
tas esmolas ao povo e, de contínuo, orava a Deus”. 
 
À medida que levamos a sério o sustento financeiro de nossa igreja, Deus supr
e proporcionalmente nossas necessidades para que cumpramos o propósito qu
e Ele tem em nossa vida. 
 
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 alime
ntos e grande parte da nossa população passa fome? Por causa da avareza d
e muitos. 
 
Sabe por que nosso país é conhecido no exterior pela corrupção? Por causa da
 avareza.  
 
Sabe por que muitos jovens estão envolvidos com drogas, e tem tanta gente traf
icando, e ganhando dinheiro com a desgraça dos outros? Por causa da avarez
a.  
 
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 ape
go aos bens deste mundo é algo tão forte, que alguém já disse que é quase a no
ssa segunda natureza. 
 
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 agr
egar-se à nossa alma”. 
 
Simplificando, os bens materiais não te acrescentam em nada diante de Deus. 
Podemos vir ao culto de carro importado, ou de transporte público. Para Deus is
to não faz diferença. 
 
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 pouco de lazer, pagamos algo, você tem todo o prazer nele e m
ais ainda na eternidade, e é de graça. 
Lembre-se que prosperidade não é ter luxo, é ter o necessário.  
Agradeça a Deus por faze-lo(a) próspero(a). 
 
 
APLICAÇÃO: Talvez você não esteja provando o melhor de Deus, porque é me
squinho, 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 mãos sem que o seu coração chore. 
 
Se, a partir de hoje, você não der nada para Deus, esta mensagem não serviu p
ara nada em sua vida. Mas, se você assumir um compromisso de fidelidade a D
eus em seus dízimos e ofertas, então, as promessas bíblicas se cumprirão em s
ua vida!   


