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Capítulo 3 

Prosperidade Bíblica 
 

“Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim 
como é próspera a tua alma”. (III João 1:2) 
 
Introdução 
Gaio era um crente muito generoso que servia o Senhor hospedando os missionários que chegavam 
na cidade para trazer a Palavra de Deus. A saudação de João revela intimidade com Gaio. Além de 
revelar o desejo de Deus para cada um dos seus amados. Deus não deseja apenas que tenhamos 
uma vida espiritual plena, mas que também sejamos prósperos e gozemos de boa saúde. O plano 
de Deus é conquistar as nações através do Seu povo, mas como serviremos ao Senhor doentes e 
na miséria? 
 
A grande questão é que existe uma linha muito fina entre prosperar com o propósito de servir a Deus 
e prosperar para satisfazermos os anseios do nosso coração. Parece que a igreja anda em dois 
extremos errados, ou ela pensa que tem que ser pobre para ser mais espiritual, ou ela persegue 
cegamente a prosperidade como se essa prosperidade fosse o termômetro da sua espiritualidade. 
 

Pv 3:16 diz: “O alongar-se da vida está na sua mão direita, na sua esquerda, riquezas e honra.” 
 
Deus tem um Equilíbrio saudável para o seu povo, pois, o alongar-se da vida diz respeito à vida 
eterna, ou seja, vida espiritual, enquanto que riquezas e honra à prosperidade financeira. 
 
Conta-se uma lenda de um rei que desejou possuir um toque de ouro, ele desejava que tudo o que 
ele tocasse se transformasse em ouro puro. Finalmente o sonho do rei Midas tornou-se realidade, 
tudo o que ele tocava virava ouro, instantaneamente. Midas estava muito feliz, mas a medida que o 
dia passava surgiram alguns problemas. A água ao tocar em sua boca virou ouro. A comida também 
transformou-se em ouro, agora o rei Midas estava pra morrer de fome e sede. Mas a maior tragédia 
estava para acontecer. Ao tocar a sua querida filhinha o rei a transformou numa linda estátua de 
ouro. Imediatamente nosso querido rei entendeu o verdadeiro valor das coisas. O que adiantava ser 
o homem mais rico do mundo sem poder desfrutar do amor da sua família? Foi aí que Midas desejou 
ardentemente que tudo o que ele transformou em ouro pudesse voltar ao normal. 
 

1. Por que Deus quer que prosperemos? 
Para que possamos suprir as necessidades da nossa família 
1 Tm 5:3-8 – “Ora, se alguém não tem cuidado dos seus e especialmente dos da própria casa, tem 
negado a fé e é pior do que o descrente”. 
 
Sl 35:27 – “O SENHOR ...se compraz na prosperidade do seu servo!” 
 

Deus deseja que a igreja tenha a Infra estrutura necessária para absorver o grande fluxo de 
pessoas que virão a Cristo pela pregação de evangelho. 
Jl 2:24 – “As eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de vinho e de óleo.25 Restituir-
vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto...o meu povo jamais será envergonhado. 28 E 
acontecerá, depois, que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne; vossos filhos e vossas filhas 
profetizarão....” 



Esta profecia de Joel revela que antes do avivamento espiritual Deus vai libertar sua igreja 
financeiramente, para que ela seja capaz de absolver o avivamento espiritual. 
 
Durante a história Deus sempre abençoou aqueles que ele chamou para cumprir determinada 
missão. 
Salomão (I Rs 10:5); Abrão (Gn 13:2) Jó 14:12 Josías - 2 Cr 26:5 Porque deu-se a buscar a 
Deus... ...e, Gn 39:2 “O SENHOR era com José, que veio a ser homem próspero; e estava na casa 
de seu senhor egípcio”. 
 
O equilíbrio é que esses homens entenderam o propósito da sua prosperidade. Desfrutaram da 
prosperidade E não se curvaram a Mamon. 

 
2. Onde está o equilíbrio? Qual a atitude correta? 
Além de ser o princípio da prosperidade, Dízimos e ofertas foram estabelecidos por Deus para que 
sempre tenhamos em mente que o propósito da benção de Deus é o seu reino. Além de nos manter 
como senhor do dinheiro e não o contrário. 
 

3. Dê o dízimo como honra a Deus 
É errado esperar a promessa? Claro que não, mas a primeira atitude do dízimo deve ser honra. 
Pv 3:9 Honra ao SENHOR com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda; 
1 Sm 2:30 ...aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão desmerecidos. 
 
Sonegar o Dízimo é tirar o Senhor do negócio. Eu não preciso de ti... Desonra 
Ml 1:6-8 Honre ao Senhor como Pai. 

  
4. Dê o dízimo como forma de obediência: 
(Malaquias 3:10) - Trazei todos os dízimos à casa do tesouro... 
a) É preciso trazer "todos os dízimos", e não reter nada. 
 
b) É preciso trazer os dízimos para a "Casa de Deus". 
(Êxodo 23:19) - As primícias dos primeiros frutos da tua terra trarás à casa do SENHOR teu 
Deus; não cozerás o cabrito no leite de sua mãe. 
 
Sonegar o dízimo é tão pecado quanto adulterar, mentir, roubar, etc. Parece que a Igreja não tem 
problema de falar e ouvir sobre os “demais” pecados, más por que tanto desconforto com o tema 
Dízimos, ofertas e primícias? 
Js 6:17 Porém a cidade será condenada, ela e tudo quanto nela houver... 18 Tão-somente guardai-
vos das coisas condenadas 19 Porém toda prata, e ouro, e utensílios de bronze e de ferro são 
consagrados ao SENHOR; irão para o seu tesouro. 
 
Js 7: 21 Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, e duzentos siclos de prata, e uma 
barra de ouro do peso de cinqüenta siclos, cobicei-os e tomei-os; e eis que estão escondidos na 
terra, no meio da minha tenda, e a prata, por baixo. 
 
Sabemos que esta foi a única derrota de Josué. 
 
QUANDO TOCAMOS NO QUE DEUS NÃO NOS DEU PERDEMOS ATÉ O QUE ELE NOS DEU. 
Adão,Gn 3, FRUTO, paraíso;  
Sansão, Jz 13, DALILA, Unção;  
Ananías e Safira, At 5, LUCRO, Vida 
 
O Dízimo é a circuncisão do nosso dinheiro. 
 



Mas alguém dirá: "Dízimo é coisa da lei, e eu não estou debaixo da lei". Devemos lembrar que: 
a) Jacó também foi dizimista 
(Gênesis 28:22) - E esta pedra que tenho posto por coluna será casa de Deus; e de tudo 
quanto me deres, certamente te darei o dízimo. 
 
b) Abraão deu o dízimo antes da lei (Gn 14.18-20) 
 
c) No N.T., Jesus não censurou os fariseus por serem dizimistas, mas pela sua hipocrisia. 
(Mateus 23:23) - Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! pois que dizimais a hortelã, o endro 
e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé; deveis, 
porém, fazer estas coisas, e não omitir aquelas. 
 
d) E ainda o autor de Hebreus cita o Dízimo de Abraão aprovando sua atitude (Hebreus 7:1-4) 
Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao 
encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou; 
A quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente é, por interpretação, rei de 
justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz; Sem pai, sem mãe, sem genealogia, 
não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, 
permanece sacerdote para sempre. 
Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos 
despojos. 
 

5. SER DIZIMISTA É SER PARTICIPANTE NA OBRA DE DEUS. 
a) O seu amor deve ser pela Obra de Deus e não pelo dinheiro 
Um dos maiores riscos que corremos, é colocar nosso amor ao dinheiro acima de nosso amor à obra 
de Deus.  
Paulo alerta Timóteo sobre isso: 
(I Timóteo 6:10) - Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda a espécie de males; e nessa 
cobiça alguns se desviaram da fé, e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. 
 
Deus poderia tocar sua obra utilizando outros recursos, contudo Ele deseja que nós tenhamos 
participação nesta obra, com nosso serviço e com nossa contribuição. 
(Malaquias 3:10) - 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. 
 
b) Deus deseja que honremos seus ministros e essa honra virá através dos dízimos que 
entregamos. 
Esta é minha defesa para com os que me condenam. 
Não temos nós direito de comer e beber? 
Não temos nós direito de levar conosco uma esposa crente, como também os demais 
apóstolos, e os irmãos do Senhor, e Cefas? 
Ou só eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? 
Quem jamais milita à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou 
quem apascenta o gado e não se alimenta do leite do gado? 
Digo eu isto segundo os homens? Ou não diz a lei também o mesmo? 
Porque na lei de Moisés está escrito: Não atarás a boca ao boi que trilha o grão. Porventura 
tem Deus cuidado dos bois? 
Ou não o diz certamente por nós? Certamente que por nós está escrito; porque o que lavra 
deve lavrar com esperança e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. 
Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as carnais? 
Se outros participam deste poder sobre vós, por que não, e mais justamente, nós? Mas nós 



não usamos deste direito; antes suportamos tudo, para não pormos impedimento algum ao 
evangelho de Cristo. 
Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo? E que 
os que de contínuo estão junto ao altar, participam do altar? Assim ordenou também o 
Senhor aos que anunciam o evangelho, que vivam do evangelho.  
1 Coríntios 9:3-14 
 
Os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, 
principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina;  
Porque diz a Escritura: Não ligarás a boca ao boi que debulha. E: Digno é o obreiro do seu 
salário. 
1 Timóteo 5:17,18 
 
c) Paulo alerta a Igreja dos Coríntios que todos nós somos cooperadores de Deus 
(I Corintios 3:9) - Porque nós somos cooperadores de Deus; vós sois lavoura de Deus e 
edifício de Deus. 
 

6. SER DIZIMISTA É SER FAVORECIDO POR DEUS 
Ml 3.10, "...se eu não vos abrir a janelas do céu, e não derramar sobre vós uma benção tal, 
que dela vos advenha a maior abastança". 
11 - 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. 
12 - E todas as nações vos chamarão bem-aventurados; porque vós sereis uma terra 
deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. 
Malaquias 3:1-12 
 
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 
 
Quando semeamos em abundância dentro daquilo que possuímos recebemos promessa de 
recompensa de Deus. 
(II Corintios 9:6) - E digo isto: Que o que semeia pouco, pouco também ceifará; e o que 
semeia em abundância, em abundância ceifará. 
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