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A Honra para a Prosperidade 
 

 
Quando pensarmos em prosperidade, precisamos pensar, entendendo que 
prosperidade é o que Deus quer fazer por nós. Ou seja, é o desejo de Deus 
que cada um de seus filhos seja próspero! 
 
Quero tomar como primeira referência a Abraão. Segundo a Bíblia, é o maior 
homem de fé, e que, por causa da fé que tinha, tornou-se extremamente 
próspero. 
 
Tudo começa com a obediência à Palavra de Deus quando ainda chamava-
se Abrão. Ele obedeceu a Deus, quando o Senhor disse a ele que saísse da 
sua terra e do meio da sua parentela. 
 
Tudo que ele tinha nessa época, era uma mulher estéril, uns poucos servos e 
um sobrinho problemático. Porém, ao longo de sua jornada de fé, Deus lhe 
acrescentou um povo que o seguia e o servia, além de muito gado, riquezas e 
prestígio entre os povos daquela terra. 
 
Porém, mesmo sendo Abraão um homem de fé, sofreu as consequências que 
todo homem natural enfrenta: Ele passou por uma grande seca, seus poços 
secaram diante de seus olhos, porém, ele nunca deixou de crer nas promessas 
de Deus para a sua vida e sua descendência. 
 
Abraão teve que esperar 24 anos até que seu filho Isaque nascesse. 
 
Quem consegue entrar em uma terra seca com quase nada, sem dinheiro e 
ainda assim ficar rico?  
 
É porque há um mistério para a prosperidade. A verdadeira prosperidade é 
aquela que se move a partir do Trono de Deus! Tudo o que vem do céu para a 
terra é resultado de sementes e ações plantadas aqui na terra.  
 
Isso fez de Abraão um homem riquíssimo. Por onde ele passava, erguia um 
altar a Deus e ali oferecia um sacrifício ao Senhor. 
 
 
Tenha uma mente próspera 
 
A mente próspera começa com a prosperidade emocional, que tem muito mais 
riquezas que a prosperidade física. 
 
Há pessoas que não conseguem raciocinar de forma correta, positiva. São 
interpretativas ao extremo: ouvem uma coisa e dizem outra, porque interpretam 
a vida de uma forma muito amarga. 
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Essas pessoas deixam que suas mentes se transformem em verdadeiros 
ninhos de serpentes. Tudo o que falam contém veneno, uma forma amarga de 
se expressar. 
 
Quero usar como segunda referência, a “geração de mara” que está em Nm 
21.4-9 - Então partiram do monte Hor, pelo caminho que vai ao Mar 
Vermelho, para rodearem a terra de Edom; e a alma do povo impacientou-
se por causa do caminho.5 E o povo falou contra Deus e contra Moisés: 
Por que nos fizestes subir do Egito, para morrermos no deserto? pois 
aqui não há pão e não há água: e a nossa alma tem fastio deste miserável 
pão. 6 Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que 
o mordiam; e morreu muita gente em Israel. 7 Pelo que o povo veio a 
Moisés, e disse: Pecamos, porquanto temos falado contra o Senhor e 
contra ti; ora ao Senhor para que tire de nós estas serpentes. Moisés, 
pois, orou pelo povo. 8 Então disse o Senhor a Moisés: Faze uma 
serpente de bronze, e põe-na sobre uma haste; e será que todo mordido 
que olhar para ela viverá.9 Fez, pois, Moisés uma serpente de bronze, e 
pô-la sobre uma haste; e sucedia que, tendo uma serpente mordido a 
alguém, quando esse olhava para a serpente de bronze, vivia. 
 
Naqueles dias, o povo hebreu era liderado por Moisés, que era guiado por 
Deus. Moisés ministrava palavras proféticas sobre o povo. 
 
A palavra profética gera sementes de prosperidade, por tratar-se da vontade de 
Deus manifestada com o fim de atingirmos propósitos. 
 
Então, o povo hebreu vivia num celeiro de palavras proféticas, por isso saíram 
da escravidão do Egito, por isso atravessaram o mar vermelho e por seguiam 
adiante! 
 
Porém, no meio do caminho, alguém começou a raciocinar diferente, alguém 
cuja mente deixou de ser próspera e cometeu três erros capitais: 
 
1 – Começou a tomar a direção (Deixou de lado a direção de Deus) 
 
2 – Passou na frente do líder (Desprezou a palavra profética) 
 
3 – Passou a murmurar (Passou a destilar a vontade do diabo sobre o povo) 
 
 
Temos que entender que Deus se move na palavra profética e realiza sinais, 
prodígios e maravilhas. Porque a palavra profética tem poder! 
 
Porém, o diabo se move na murmuração vetando caminhos, trazendo 
maldição, ruína e miséria. Porque a murmuração contra Deus e seus servos 
também tem poder, só que para destruir quem murmura. 
 
A palavra de murmuração começa com pequenas críticas destrutivas. Com 
aquela crítica sobre o culto, sobre o louvor, sobre a mensagem, sobre os 
irmãos...Acaba em zombaria e zombaria a Deus e Ap 21.8 diz que ao 
zombadores não entrarão nos céus. 
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A prosperidade acaba quando entram em ação a murmuração, a crítica e a 
zombaria sobre a palavra profética que Deus tem ministrado sobre a Sua 
igreja. 
 
Por outro lado, a gratidão a Deus e a seus servos, desata a prosperidade. 
Quando somos gratos e louvamos por tudo o que Deus tem feito por nós, 
através de pessoas usadas por Ele: 
 
1 – Atraímos a glória de Deus: A Bílbia diz que Deus habita no meio dos 
louvores dos seus santos. 
É a presença de Deus em tudo que fazemos que nos faz propsperar! 
 
2 – Construimos fundamentos que atraem a prosperidade: Toda vez que 
somos gratos por tudo, removemos fundamentos de murmuração, de medo, de 
insegurança, de crítica, de angústia, de ingratidão. 
 
Todos esses fundamentos malignos precisam ser removidos de um coração 
que quer ser próspero! 
 
3 – Presenciamos milagres quando louvamos a Deus: Deus só muda a sorte de 
alguém quando encontra um coração agradecido e quebrantado diante da Sua 
presença. 
 
4 – Recebemos a face da prosperidade: Se você é nascido de novo precisa ter 
a face da alegria do Reino.  
 
Há pessoas que vivem angustiadas, parece que possuem um nó na face. Na 
verdade quem deu esse nó foi o diabo. 
 
Mas, o novo nascimento tira esse nó e coloca um sorriso que arranca toda 
angústia. 
 
Deus tem a chave que abre a face de que torna-se grato a Ele por todas as 
coisas! Sl 126.1-3 1 Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram 
a Sião, éramos como os que estão sonhando.2 Então a nossa boca se 
encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as 
nações: Grandes coisas fez o Senhor por eles.3 Sim, grandes coisas fez o 
Senhor por nós, e por isso estamos alegres. 
 
Conclusão: 
Decida agora mesmo, construir os caminhos da prosperidade a seu favor: 
1º Sendo grato(a) a Deus por todas as coisas, deixando de lado a murmuração 
2º Obedecendo e ofertando ao Senhor Deus Todo Poderoso.   
 
  


