QUAIS SÃO AS FORMAS DE PROSPERAR, SEGUNDO A BÍBLIA

Salva-nos, agora, te pedimos, ó Senhor; ó Senhor, te pedimos, prospera-nos. Salmos 118:25
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INTRODUÇÃO

Nós observamos na Bíblia que desde os tempos mais remotos, Deus tem
convocado o seu povo para viver em prosperidade, tudo começou com Abrão, que
habitava em Ur dos caldeus, uma região politeísta – mas Abrão se diferenciou de todos
os conterrâneos, ao saber distinguir a voz do Deu vivo e lhe obedecer, quando ele lhe
disse:
“Ora, disse o Senhor a Abrão: Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai
para a terra que te mostrarei;
de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma
benção!” Gn 12:1,2
Nessa ótica de Abrão, entendemos que só um obediente é abençoado por Deus.
Abrão tinha fé e obediência, que são os pré- requisitos para sermos prósperos. Quando
a nação de Israel se inclinava para o mundanismo, Deus, na sua infinita misericórdia usa
o profeta Isaias para advertir a nação:
“Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra.
Mas, se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada; porque a boca
do Senhor o disse.” Is 1:19,20 .
Então podemos chamar para nós a prosperidade do senhor, como também
podemos distanciar dela; é sobre isso que trataremos neste estudo.

Segundo o dicionário Aurélio, prosperar é: “ir em aumento;
progredir; desenvolver e progredir.”
- O próspero sempre progride. O Aurélio define a palavra progredir como:
“caminhar para frente; avançar; ter ou fazer progresso; desenvolver-se; progredir nos
estudos.”
Agora, apresentaremos alguns pontos em linhas com a palavra do Senhor que
julgamos necessários para entendermos sobre prosperar.
1. Quando pais andam na presença de Deus, os filhos serão prósperos na
vida conjugal e material.
“E ele me disse: O Senhor, em cuja presença tenho andado, enviará o seu
anjo contigo, e prosperará o teu caminho, para que tomes mulher para meu
filho da minha família e da casa de meu pai;”
Gênesis 24:40

2. Quando um sevo de Deus íntegro trabalha, até com um ímpio, Deus o
prosperará.
“E o SENHOR estava com José, e foi homem próspero; e estava na casa de
seu senhor egípcio.
Vendo, pois, o seu senhor que o SENHOR estava com ele, e tudo o que
fazia o SENHOR prosperava em sua mão,”
Gênesis 39:2-3

3. Independente onde o crente está, se ele é fiel a Deus, Deus o faz
prosperar tudo em sua volta.
“E o carcereiro-mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão
dele, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo o que fazia o Senhor
prosperava.”
Gênesis 39:23

4. Quando transgredimos o mandamento do senhor, a prosperidade é
impedida.
“Mas Moisés disse: Por que transgredis o mandado do Senhor? Pois isso
não prosperará.”
Números 14:41

5. Consequências da desobediência.
“E apalparás ao meio-dia, como o cego apalpa na escuridão, e não
prosperarás nos teus caminhos; porém somente serás oprimido e roubado
todos os dias, e não haverá quem te salve.”
Deuteronômio 28:29

6. Consequências da obediência.
“E o Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, e no fruto
dos teus animais, e no fruto do teu solo, sobre a terra que o Senhor jurou a
teus pais te dar.”
Deuteronômio 28:11

7. Quando guardamos a palavra do Senhor, provaremos de uma
prosperidade jamais vista.
“Guardai, pois, as palavras desta aliança, e cumpri-as, para que prospereis
em tudo quanto fizerdes.”
Deuteronômio 29:9

8. Quando ouvimos a Deus e ao cumprimos a sua vontade, veremos
prosperidade.
“Converter-te-ás, pois, e darás ouvidos à voz do Senhor; cumprirás todos os
seus mandamentos que hoje te ordeno.
E o Senhor teu Deus te fará prosperar em toda a obra das tuas mãos, no
fruto do teu ventre, e no fruto dos teus animais, e no fruto da tua terra para o
teu bem; porquanto o Senhor tornará a alegrar-se em ti para te fazer bem,
como se alegrou em teus pais,”
Deuteronômio 30:8-9
“Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na
minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos,
se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção
tal até que não haja lugar suficiente para a recolherdes.
E por causa de vós repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos
da vossa terra; e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos
Exércitos.
E todas as nações vos chamarão bem-aventurados; porque vós sereis uma
terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos.”
Malaquias 3:10-12

9. Se disciplinar na leitura e no meditar da Bíblia traz prosperidade.
“Não se aparte da tua boca o livro desta lei; antes medita nele dia e noite,
para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito;
porque então farás prosperar o teu caminho, e serás bem sucedido.”
Josué 1:8
“Então prosperarás, se tiveres cuidado de cumprir os estatutos e os juízos,
que o Senhor mandou a Moisés acerca de Israel; esforça-te, e tem bom
ânimo; não temas, nem tenhas pavor.”
1 Crônicas 22:13

10. Crente obediente tem desejo realizado.
“Ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, contudo estabeleceu
comigo uma aliança eterna, que em tudo será bem ordenado e guardado,
pois toda a minha salvação e todo o meu prazer está nele, apesar de que

ainda não o faz brotar.”
2 Samuel 23:5

11. Quem busca a Deus tem repouso e segurança.
“Disse, pois, a Judá: Edifiquemos estas cidades, e cerquemo-las de muros e
torres, portas e ferrolhos, enquanto a terra ainda é nossa, pois buscamos ao
Senhor nosso Deus; buscamo-lo, e deu-nos repouso de todos os lados.
Edificaram, pois, e prosperaram.”
2 Crônicas 14:7
“Porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era entendido
nas visões de Deus; e nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez
prosperar.”
2 Crônicas 26:5
“Então lhes respondi, e disse: O Deus dos céus é o que nos fará prosperar: e
nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos; mas vós não tendes
parte, nem justiça, nem memória em Jerusalém.”
Neemias 2:20
“Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu
fruto no seu tempo; as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer
prosperará.”
Salmos 1:3
“Deus faz que o solitário viva em família; liberta aqueles que estão presos
em grilhões; mas os rebeldes habitam em terra seca.”
Salmos 68:6

12. Quem abandona a Deus não pode mais prosperar, segundo os padrões
bíblicos.
“E o Espírito de Deus revestiu a Zacarias, filho do sacerdote Joiada, o qual
se pôs em pé acima do povo, e lhes disse: Assim diz Deus: Por que
transgredis os mandamentos do Senhor, de modo que não possais
prosperar? Porque deixastes ao Senhor, também ele vos deixará.”
2 Crônicas 24:20

13. Condições citadas no Livro de Provérbios para prosperar.
“A alma generosa prosperará e aquele que atende também será atendido.”
Provérbios 11:25
“O que atenta prudentemente para o assunto achará o bem, e o que confia
no Senhor será bem-aventurado.”
Provérbios 16:20

“O que adquire entendimento ama a sua alma; o que cultiva a inteligência
achará o bem.”
Provérbios 19:8
“O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as
confessa e deixa, alcançará misericórdia.”
Provérbios 28:13
“O orgulhoso de coração levanta contendas, mas o que confia no Senhor
prosperará.”
Provérbios 28:25

14. Pastor embrutecido não prosperará.
“Porque os pastores se embruteceram, e não buscaram ao Senhor; por isso
não prosperaram, e todos os seus rebanhos se espalharam.”
Jeremias 10:21

15. Deus usa autoridade ímpia para fazer crente fiel prosperar.
“Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego, na província
de babilônia.”
Daniel 3:30
16. A salvação e a prosperidade também deve ser pedida a Deus.
“Salva-nos, agora, te pedimos, ó Senhor; ó Senhor, te pedimos, prospera-nos.”

Salmos 118:25
17. Honrar a Deus com as nossas primícias é uma das maiores formas de
sermos prósperos.
“Honra ao Senhor com os teus bens, e com a primeira parte de todos os
teus ganhos;
E se encherão os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares.”
Provérbios 3:9-10

CONCLUSÃO

Foi observado neste estudo que prosperidade não é só ter dinheiro ou
posses, é bem mais que isso. É ter Deus assegurando aberturas de portas em nossas
vidas, seja nos nossos estudos, profissões e nos lares, em qualquer área de nossas vidas
teremos a benevolência do Senhor, quando optarmos em seguir e viver a sua palavra.
“O orgulhoso de coração levanta contendas, mas o que
confia no Senhor prosperará.” PV 28:25
Portanto, o intuito deste estudo é de nos levarmos a confiar mais em Deus e na sua
palavra, como vimos na citação acima, o orgulhoso de coração levanta contendas, e quem vive
em contendas nunca prospera. Todos os hebreus que contenderam no deserto, durante os
quarenta anos de peregrinação não adentraram na Terra prometida e ainda morreram, mas
Calebe e Josué confiaram em Deus e habitaram na Terra Prometida.
Vivemos em uma época onde quem tem valores terrenos são mais valorizados, mas
a sagrada escritura nos mostra os verdadeiros valores que temos que buscar para ter a vida
eterna.

Eu, Welton Oliveira Santos, tenho sido uma prova viva de que Deus prospera
um homem que era um nada, justamente isso: um nada. Eu era vazio sem Deus e sem
destino, não conseguia evoluir em uma profissão e nem terminava os meus estudos. Em
tudo era uma negação. Mas em 1998, entreguei a minha vida a Jesus e me batizei nas
águas em 18 de outubro de 1998. Neste mesmo ano, matriculei-me no supletivo, em 05
de julho 2000, passei a ser um obreiro do senhor, casei-me em 22 de dezembro de 2001
com uma mulher abençoada, formei em Licenciatura em História em agosto de 2010.
Meu primeiro filho nasceu em outubro de 2010, que é uma benção. Pastoreio uma
Igreja, desde 2007.
Resumindo: hoje tenho uma nova vida com Jesus Cristo.
Espero que este pequeno estudo possa lhe servir de instrução e motivação
para você encontrar um caminho de excelência para autêntica prosperidade, conforme
os padrões bíblicos.

(este estudo veio do Espírito Santo, portanto todos têm autorização para usar como queira ,
desde que se use com ordem e decência).

