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DIREÇÃO  e  SENTIDO

• Uma direção tem sempre 2 sentidos: 

• (Via Anhanguera) – direção

• dois sentidos – 1) SP > Ribeirão Preto

2) Ribeirão Preto > SP

Gn 1: 28 > “E Deus os abençoou, e Deus lhes
disse: Frutificai e multiplicai-vos, e enchei a
terra, e sujeitai-a”

Aqui Deus nos deu direção e sentido: Deus nos
abençoa e nós frutificamos!



DIREÇÃO  e  SENTIDO

NA DIREÇÃO DIVINA, DEUS TAMBÉM NOS DÁ O 
SENTIDO CORRETO:

ELE NOS ABENÇOA E NÓS FRUTIFICAMOS!

O diabo INVERTEU o sentido da ordem  divina:

Ele nos diz:  Façamos boas obras, frutifiquemos, 
e com elas alcançaremos Deus!



CONHECIMENTO

Os 4:6 > “O meu povo foi destruído,
porque lhe faltou conhecimento...”

Is 5:13 > “...meu povo será levado
cativo por falta de entendimento...”

Mt 7:23 > “...Nunca vos conheci;
apartai-vos de mim, vós que praticais
a iniquidade.”



CONHECIMENTO

Jo 8: 31-32 – “Jesus dizia, pois, aos judeus que
criam nele: Se vós permanecerdes na minha
palavra, verdadeiramente, sereis meus
discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade
vos libertará.”

3 Jo 2 > “Amado, desejo que te vá bem em todas
as coisas e que tenhas saúde, assim como vem
vai a tua alma.”



CONHECIMENTO

- Vá bem em todas as coisas – prosperidade

material – 2 Co 9: 6-8

- Saúde - Cura do corpo e da saúde

- Alma – salvação da alma



CONHECIMENTO

- Is 1:19 > “Se quiserdes, e ouvirdes, comereis o
bem desta terra.”

Não é errado possuir dinheiro. O errado é o
dinheiro possuir voce. (inversão do sentido)

Deus não nos chama para buscar as provisões:
Ele nos chama para buscar o Provedor!



PROPÓSITO DA PROSPERIDADE

Dt 8:17-18 > “e não digas no teu coração: A
minha força e a fortaleza do meu braço me
adquiriram este poder. Antes, te lembrarás do
Senhor teu Deus, que ele é o que te dá força
para adquirires poder, para confirmar o seu
concerto, que jurou a teus pais, como se vê neste
dia.”



PROPÓSITO DA PROSPERIDADE

DEUS NÃO NOS DÁ RIQUEZAS!!!

DEUS NOS DÁ O PODER PARA ENRIQUECERMOS.

LOGO, POR SI SÓ, ISSO NÃO É PECAMINOSO. É
O MAL USO DAS RIQUEZAS, O SEU USO DE
MANEIRA CONTRÁRIA A LEI E A VONTADE DE
DEUS, É QUE CONSTITUEM PECADO.



PROPÓSITO DA PROSPERIDADE

• NUNCA SE ESQUECER DE DEUS QUE NOS
TROUXE ATÉ AQUI

• TODOS OS CRÉDITOS DADOS A DEUS

• DEUS NÃO NOS DÁ RIQUEZAS E SIM O PODER
PARA ADQUIRÍ-LAS

• PARA QUE? -



PROPÓSITO DA PROSPERIDADE

• NUNCA SE ESQUECER DE DEUS QUE O
TROUXE ATÉ AQUI

• TODOS OS CRÉDITOS DADOS A DEUS

• DEUS NÃO NOS DÁ RIQUEZAS E SIM O PODER
PARA ADQUIRÍ-LAS

• PARA QUE? – PARA CUMPRIR UM PACTO,
UMA ALIANÇA.

• ESTE É O PROPÓSITO!    (Dt 8:18)



PROPÓSITO DA PROSPERIDADE

• Tg 4:1-3 – “Donde vem as guerras e pelejas
entre vós? Porventura, não vêm disto, a saber,
dos vossos deleites, que nos vossos membros
guerreiam? Cobiçais e nada tendes; sois
invejosos e cobiçosos e não podeis alcançar;
combateis e guerreais e nada tendes, porque
não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis
mal, para o gastardes em vossos deleites.”



MUDANÇA DE MENTE

Rm 12:2 – “E não vos conformeis com
este mundo, mas tranformai-vos pela
renovação do vosso entendimento,
para que experimenteis qual seja a
boa, agradável e perfeita vontade de
Deus.”



BENS, RIQUEZAS E DINHEIRO

• O NT tem 215 versículos relacionados a fé, e 
218 versículos que a respeito de salvação;

• O NT tem 2.084 versículos tratando de
administração e contabilidade do dinheiro e
finanças e 16 das 38 parábolas de Jesus tratam
de dinheiro. (Bens, Riquezas & Dinheiro =
Craig Hill e Earl Pitts)

• Jesus descobriu que muitas pessoas
consideram seu dinheiro um grande tesouro!



BENS, RIQUEZAS E DINHEIRO

• Jo 4:23-24- “Mas a hora vem, e agora é, em
que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai
em espírito e em verdade, porque o Pai
procura a tais que assim o adorem. Deus é
Espírito, e importa que os que o adoram o
adorem em espírito e em verdade.”



BENS, RIQUEZAS E DINHEIRO

• Espiríto – tem a ver com o reino espiritual

• Verdade – princípios naturais, não opcionais

de vida(Lei da gravidade, física, etc)

• Rm 14:23 – “Mas aquele que tem dúvidas, se
come, está condenado, porque não come por
fé; e tudo o que não é de fé é pecado.”

• Precisamos viver constantemente de acordo
com ambos, o espírito e a verdade.



BENS, RIQUEZAS E DINHEIRO

• Propagação dos sinais de TV = domínio
espiritual (ondas televisivas não são apenas
um conceito ou uma ideia, elas são uma
realidade física)

• No aspecto espiritual da adoração, queremos
ser conduzidos pelo Espírito em tudo o que
fazemos financeiramente: nos oriente, guie,
ensine, conduza com sabedoria a:

• Montar nosso orçamento? O que incluir? O
que eliminar?



BENS, RIQUEZAS E DINHEIRO

• Em verdade: 7 Princípios básicos de
gerenciamento das finanças pessoais; são
similares a lei da gravidade que não pode ser
violada sem consequências;

• Conforme fazemos nossa parte para
estabelecer os princípios e recebermos a graça
de Deus, então Ele faz a sua parte
transbordando a Sua graça para suprir todas
as nossas necessidades.



PRINCÍPIOS BÁSICOS

1. RECONHECER E RENUNCIAR O ESPÍRITO DE
MAMOM – lealdade no coração somente
para com Deus

2. ESTABELECER A FÉ DE PARDAL – Deus é
minha fonte

3. ESTABELECER O DÍZIMO – ser um dizimista,
não apenas dizimar

4. TORNAR-SE UM GERENTE DE DEUS – prestar
contas a Deus pela administração dos
recursos



PRINCÍPIOS BÁSICOS

5. FECHAR O CÍRCULO – quanto é o suficiente?

6. ENCARAR AS SUAS DÍVIDAS – reconhecer e
adequadamente tratar com todas as dívidas

7. SER UM EUNUCO FINANCEIRO – gerenciar o
transbordamento financeiro para o Senhor


