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PROSPERIDADE SEMENTE DE HONRA – ESTUDO 5 
“E era Abrão muito rico em gado, em prata e em ouro.” (Genesis 13:2) 

 

Introdução: Shalom filhinhos amados, vamos continuar aprendendo sobre Honra, e hoje falaremos da 

Prosperidade. Ser próspero é: SER FELIZ, SER BEM SUCEDIDO, SER FAVORÁVEL, SER BELO, SER 

AFORTUNADO, essas são as definições do ser PRÓSPERO! Prepare-se para plantar essa semente; Amém! 

Estamos mostrando a necessidade de sermos prósperos. A prosperidade é agregação de bens que podemos ter. 

Podemos agregar bens de diversas formas: trabalhando, por herança ou por uma benção liberada. Entretanto, não 

podemos associar Prosperidade apenas a Dinheiro e Bens Materiais. Conhecemos pessoas que são abastadas 

financeiramente, e não são PRÓSPERAS. Para ser próspero, você precisa raciocinar como uma pessoa que tem 

para dar. Quanto mais você abençoa, mais abençoado você se torna. Deus sempre irá abençoá-lo para ter e dar. 

Devemos aprender a raciocinar fazendo caminhos para a nossa conquista. Ter a prosperidade pela qual você 

raciocina.      

 

DIAGNOSTICANDO A PROSPERIDADE; O maior homem de fé que conhecemos na Bíblia é Abraão. Ele 

era um líder de fé, mas esperou 24 anos para que Isaque nascesse. Ele era líder de fé, mas não orou para que 

caísse chuva quando tudo entrou em ruína e experimentou uma grande seca. Ele era um homem de fé, mas os 

poços secaram diante dos seus olhos. Apesar de tudo isso, Abraão era um homem de fé.  Quando Deus lhe disse 

que saísse de sua terra e do meio de sua parentela, ele obedeceu. E por causa de sua obediência, Abraão 

prosperou. Mas isso não o impediu de sofrer todas as conseqüências de um homem natural. A obediência de sair 

de uma terra para outra fê-lo um homem de fé desatado em uma tremenda prosperidade.  

 

ENTENDENDO A SEMENTE DA PROSPERIDADE; Quem quiser entender prosperidade terá que ler a 

história de Abraão. Prosperidade começa com Abraão. Ele não tinha absolutamente nada, a não ser uma mulher 

estéril e um sobrinho problemático. Isso era tudo que possuía para poder começar a vida. Mesmo assim, ele teve 

êxito e terminou a sua vida com descendência, muito rico e sem sobrinho. Isso é uma grande bênção. O capítulo 

13 de gênesis começa dizendo que Abraão foi para uma terra seca, depois para o Egito. Entrou no Egito sem 

nada e saiu de lá rico. Quem consegue entrar em uma terra seca levando apenas a mulher, sobrinho e servos, sem 

dinheiro para ter como comprar e ainda assim, voltar rico? Como Alguém consegue isso? É porque há um 

mistério para a prosperidade. A verdadeira prosperidade não é a que se move na terra, mas a que se move a partir 

do Trono de DEUS. 

 

SEMENTE DE FÉ; Pessoas são prósperas pela rota natural e são prósperas também pela benção. Abraão teve o 

seu nível de prosperidade movido pela fé. Porque ele creu, o Senhor o prosperou. Então, há um tipo de 

prosperidade que é gerada pela fé. Quando agimos a fé, o Senhor faz nossa rota prosperar.  Libere a fé em 

direção as suas rotas e Deus o prosperará, pois esse é o seu desejo. Prosperidade não é o seu entendimento, mas o 

que a  Bíblia diz que é. Muitas pessoas têm uma bênção desatada no caderno de Deus e nem percebem. 

 

MANTENDO A PROSPERIDADE; Muitas pessoas não vivem melhor e não alcançaram um nível maior de 

prosperidade porque fazem investimentos em muitas bobagens, investem no que não é pão. E a Bíblia diz que 

não devemos gastar naquilo que não é pão (Isaias 55:2). Em Eclesiastes 11:1. “Lança o teu pão sobre as águas, 

porque depois de muitos dias o acharás” Até a Bíblia diz que devemos colocar o dinheiro em poupança. O que 

precisamos saber é fazer a diferença entre o que sinaliza investimento e o que sinaliza gasto; o que sinaliza 

prejuízo e o que sinaliza lucro; existem coisas que atrapalham a rota da prosperidade. Deus diz que fará prosperar 

o trabalho das obras das nossas mãos. Em Romanos 8, o Senhor diz que liberará heranças e nos fará herdeiros e 

co- herdeiros em todas as coisas. 

CONCLUSÃO; Tudo o que vem do céu para a terra é resultado de uma semente plantada na terra. O céu não se 

move sem semente plantada. E as sementes são reivindicadoras de  destinos. Se você quer ser uma pessoa pacata, 

então plante sementes pacatas. Mas se você quer ser uma pessoa ousada, deve plantar sementes ousadas. A 

prosperidade obedece a ações e a sementes. O que faz Abraão prosperar e sair do Egito extremamente rico? Por 

onde ele passava, levantava um Altar e entregava uma oferta a Deus, um sacrifício. Entrou no Egito pobre e saiu 

rico. Isso como prova de uma oferta. 


