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Introdução 
 
 
 

O homem procura pepitas olhando para 
o chão e, orgulhoso, depois de 

encontrá-las, passa a andar de cara 
para cima e, a partir de então, nunca 

mais voltará a encontrar riquezas. 
Anônimo 

 
 



8      Prosperidade Segundo o Antigo e o Novo Testamento 

 

1. Introdução 

1.1. Prefácio 

 
 
Muitos livros foram e estão sendo escritos sobre este tema: Prosperidade. 
Muitos livros ditos cristãos apresentam os seguidores de Jesus como homens 

e mulheres que precisam ser necessariamente, ricos, bem de vida, prósperos, 
milionários. 

Este livro não é mais um livro sobre prosperidade e riqueza. Nem um guia 
para como você se dar bem nesta vida. Se você quer este tipo de livros, peça-
me. Tenho uns 30 a 40 livros deste tipo. 

Pelo contrário: é um manual para você chegar bem na outra vida. É um guia 
de como é a prosperidade bíblica. A do Antigo Testamento e principalmente a 
prosperidade cristã e apostólica do Novo Testamento. 

Você vai se surpreender! 
 

1.2. Introdução 
 

Muitas pessoas, pastores, obreiros, líderes e escritores 
pregam e escreveram sobre prosperidade. Muitos de nós têm 
prosperado, seguindo estes “conselhos”. Mas muitos seguem 
estes mesmos conselhos e têm estado em constante 
dificuldade. Às vezes até regredindo... 

Isto tem causado muitas frustrações. 
 
- Por que outros têm se dado bem e eu não? 
- Ciclano está ficando rico, e por que eu não? 
- Beltrano briga direto com a esposa e os filhos, mas ficou 

rico do dia para noite depois que veio para esta igreja. Por que 
eu faço tudo certo e continuo na pior? 

 
Tudo que estudaremos aqui é para você que faz perguntas como estas. 
Este livro é para você que não está entendendo por que Deus está 

distribuindo riquezas para as pessoas erradas. 
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1.3. Por que não sou rico? 
O que está errado? 
Se está detalhado na Bíblia que os homens de Deus do Antigo Testamento 

eram muitos ricos, porque nós que somos os descendentes atuais de Abraão, o 
povo escolhido, também não deveríamos ser todos e sempre ricos? 

Se a Bíblia tivesse só o Antigo Testamento, como a Bíblia dos ricos judeus, 
isto poderia ser verdade. 

Percebeu como você encontra hoje em dia muitos judeus ricos? Já viu ou 
soube de um mendigo que fosse judeu? Não é verdade que os donos ou maiores 
acionistas dos maiores bancos e empresas dos EUA são judeus? 

Pois é. Eles estão vivendo pela Lei. 
Eles vivem a Bíblia pelo Antigo Testamento. 
Mas e nós cristãos? 
Como devemos proceder? 
Podemos agir da mesma maneira? 

 

1.4. Os Cristãos devem viver toda a Bíblia 
 

Mas nós cristãos, seguidores de 
Cristo, devemos viver não só o Antigo 
Testamento, mas principalmente e 
fielmente o Novo Testamento. 

E no Novo Testamento a 
prosperidade é diferente. 

Neste momento preciso explicar o 
que é a Teologia da Prosperidade. 
A Teologia da Prosperidade diz, em 
outras palavras, que todos os 
verdadeiros crentes têm que ser 
prósperos. 

Diz ainda que, se você está 
doente, ou que teve um acidente, 
bateu o carro, ou tem uma morte na 
família, ou que está em dificuldades financeiras, você não é um verdadeiro 
cristão. Está em pecado, e precisa de conserto para que sua vida seja um mar de 
rosas e que fique rico e abonado financeiramente. 

A Teologia da Prosperidade vai além e diz que todas as doenças são do 
diabo, como os religiosos diziam na idade média, e que todos os que pecam de 
alguma forma estão com o diabo, e que o crente verdadeiro não peca nunca, e 
todos, TODOS os verdadeiros cristãos têm que ser ricos e prósperos. 

 
Pois este livro existe para derrubar este mito.  
Alguns não são moderados, e chamam: armadilha de Satanás. 
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Satanás pode mesmo ter mudado a tática. Já que ele perdia a batalha pois os 
cristãos estão aumentando em todo o mundo, ele pode ter resolvido atacar 
minando as igrejas e seus líderes, levando-os a pregar uma mensagem do ego, 
egoísta, do homem, em vez de mensagem onde Cristo é o centro, cristocêntrica. 
Este assunto é tão importante que dedicamos um capítulo mais a frente. 

 
Voltando... 
Fomos buscar a verdadeira prosperidade cristã nas páginas da Bíblia.  
Para explicar o que chamamos de prosperidade bíblica (não precisamos nem 

dizer que é a verdadeira), fomos em toda a Bíblia: no Antigo Testamento e no 
Novo Testamento. 

Há diferenças significativas se você se baseia só no Antigo Testamento. 
Há diferenças se você se baseia só no Novo Testamento. 
E a verdadeira, aquela que Cristo quer que pratiquemos, baseia-se no AT e 

no NT. Em ambos... 
 

1.5. A Prosperidade do Antigo Testamento 
Você percebeu que os teólogos da prosperidade, os pregadores da teologia 

da Prosperidade, quando pregam ou escrevem, usam somente textos bíblicos do 
Antigo Testamento? 

Se não percebeu isto, comece a ver a partir de agora. 
Os grandes personagens do Antigo Testamento foram todos “bem de grana”. 

Abonados. Ricos. Pessoas com muitas posses. 
Veja os exemplos de: 

Abraão: 
Gênesis 13:2: 2 Abrão era muito rico em gado, em prata e em ouro. 
Gênesis 24:35: O Senhor o abençoou muito, e ele se tornou muito rico. 

Deu-lhe ovelhas e bois, prata e ouro, servos e servas, camelos e 
jumentos. 

 

Jacó: 
Gênesis 30:43: Assim o homem ficou extremamente rico, tornando-se 

dono de grandes rebanhos e de servos e servas, camelos e jumentos. 
 

José: 
Gênesis 39:2 E o SENHOR estava com José, e foi homem próspero; e 

estava na casa de seu SENHOR egípcio. 
Gênesis 39:3: E viu o seu senhor que Deus era com ele, e que fazia 

prosperar em sua mão tudo quanto ele empreendia. 
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Gênesis 41:41-45: Disse mais Faraó a José: Vê, eu te hei posto sobre 
toda a terra do Egito. 

 E Faraó tirou da mão o seu anel-sinete e pô-lo na mão de José, vestiu-
o de traje de linho fino, e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. 

Ademais, fê-lo subir ao seu segundo carro, e clamavam diante dele: 
Ajoelhai-vos. Assim Faraó o constituiu sobre toda a terra do Egito. 

Ainda disse Faraó a José: Eu sou Faraó; sem ti, pois, ninguém 
levantará a mão ou o pé em toda a terra do Egito. 

Faraó chamou a José Zafnate-Paneã, e deu-lhe por mulher Asenate, 
filha de Potífera, sacerdote de Om. Depois saiu José por toda a terra do 
Egito. 

 

 

Salomão: 
I Reis 10:23 e II Crônicas 9:22: Assim o rei Salomão excedeu a todos 

os reis da terra, tanto em riquezas como em sabedoria. 
 

Davi: 
I Crônicas 29:16: Senhor, Deus nosso, toda esta abundância, que 

preparamos para te edificar uma casa ao teu santo nome, vem da tua 
mão, e é toda tua. 

Em I Crônicas 29: fala de toda a fortuna e ofertas dadas à Davi para edificar o 
Templo que Salomão erigiu. 
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Jó 
Jó 1:3: (...) e possuía sete mil ovelhas, três mil camelos, quinhentas 

parelhas de boi e quinhentos jumentos, e tinha muita gente a seu serviço. 
Era o homem mais rico do oriente. 

 
O que diz o Antigo Testamento com relação a como conseguir a 

prosperidade: 
Dt 28:1: Se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, tendo 

cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu hoje te ordeno, o 
Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra; e todas 
estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, se ouvires a voz do 
Senhor teu Deus:... RA 

 
Significa que, se você correr atrás de Deus, as riquezas e bênçãos vão correr 

atrás de você. “Te seguirão e te alcançarão”, sem você se preocupar com 
dinheiro ou riqueza. Preocupe-se com obedecer a Deus que as riquezas vêm 
automaticamente. 

 

1.6. A Prosperidade no Novo Testamento 
Quem são agora os grandes personagens do Novo Testamento? 
 
Jesus, Timóteo, Tiago, Paulo, Tito, Pedro – note que é tudo pobretão e ainda 

por cima sofrem que nem uns “cachorros”. 
 
Eram pescadores, desempregados, fazedores de tenda, feirante, tudo pobre. 
 
Quem tinha um terreno vendia e dava o dinheiro para a Igreja, como fez 

Barnabé e muitos outros (Atos 4:36-37). 
 
Parece que os pregadores da 

Prosperidade esquecem que 
Jesus não tinha nada, nada 
mesmo. Nada era Dele. 

 
Parecem que os teólogos da 

Prosperidade esquecem que 
Jesus nasceu num estábulo... 

EMPRESTADO 
 
Que andou num burrico... 
EMPRESTADO 
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Jesus multiplicou pães e peixes num cesto... 
EMPRESTADO 
 
Jesus utilizava locais para evangelizar... 
EMPRESTADO 
 
Jesus promoveu um milagre num barco... 
EMPRESTADO 
 
Que pediu um local e uma mesa para a última Ceia... 
EMPRESTADO 
 
Jesus foi sepultado num túmulo ... 
EMPRESTADO 
 
Jesus nunca murmurou nem jamais reclamou... 
 
E não pediu ao Pai para ter coisas ou para ser alguém importante. 
 
Só agradecia... 
 
Estão começando a entender a verdadeira prosperidade? 
 
Acho que não ainda. 
 
Neste momento, se você já frequentou pelo menos uns 20 cultos das igrejas 

de hoje, está confuso, pois o que apresentamos aqui parece que está indo contra 
o que você escutou em outros lugares. 

 
E em muitos momentos é contrário sim. 
 
Mas em outros momentos os pregadores que você já escutou ou leu, não 

disseram tudo... Fizeram um explanação de somente parte da mensagem de 
Cristo, mas o Cristo verdadeiro é detalhado na Bíblia de Gênesis a Apocalipse. 

 
Nós aqui queremos mostrar a mensagem completa. 
 
Nós realmente queremos sua salvação, e que você salve muitos outros com 

este assunto... 
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Jesus, salva-me... 
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Como Tratamos o  
Evangelho Hoje 

 
 
 

Aspiro a dar aos pobres por amor o que 
os ricos conseguem com dinheiro. É 

certo: não tocaria um leproso nem por 1 
milhão de dólares. Mas toco e curo as 

suas feridas por amor de Cristo. Madre 
Teresa de Calcutá 
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2. Como Tratamos o Evangelho Hoje 

2.1. O que Temos Pregado Hoje 
Você percebeu que damos ênfase e pregamos muito mais hoje sobre 

prosperidade do que sobre os assuntos religiosos importantes “do passado”? 
E quais os assuntos verdadeiramente importantes? 
 

Ressurreição 

Salvação 

Vinda e Revelação de Jesus 

Batismo com Espírito Santo 

Dons do Espírito Santo 

Cura Interior e Divina para a Santidade 

Nova Jerusalém 

Milênio... 
 
Estes assuntos eram comuns na década de 70, 80 e começo da década de 

90. Onde estão estas pregações hoje? 
Parece assunto ultrapassado. Parece pregação careta. 
 
O desaparecimento destas pregações é sintoma, é conseqüência e não 

causa. 
Qual a causa de estarmos interessados somente em nossos umbigos? 
 
A causa é o descrédito. A falta de crer em um Reino após a Morte. Em crer 

que quando morrermos iremos para outro lugar. A causa é que as pessoas não 
acreditam mais que iremos ressurgir. Ressuscitar mesmo... 

Que existe uma vida Eterna. 
Que Jesus nasceu de uma virgem. 
Que Jesus subiu, ascendeu aos céus. 
Que é Filho de Deus. 
Que Jesus ressuscitou dos mortos e que está assentado à direita de Deus 

nos céus. 
 
A verdade então é esta: as pessoas estão descrentes. As pessoas não 

acreditam na Vida Eterna. 
Se acreditassem na vida eterna, a prosperidade neste mundo seria a última 

coisa que procurariam. 
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Querem provas? Estão descrentes também nisto? 
- Em 1982 foi feita uma pesquisa com 10 mil pastores liberais nos USA: 

Jesus nasceu de uma virgem? 
Responderam Não: 60% dos metodistas, 49% dos presbiterianos, 44% dos 

anglicanos, 19% dos luteranos. 

Jesus é Filho de Deus? 
Não: 89% dos anglicanos, 82% dos metodistas, 81% dos presbiterianos, 57% dos 

luteranos. 

Jesus ressuscitou dos mortos? 
Não: 51% dos metodistas, 35% dos presbiterianos, 33% dos batistas, 30% dos 

anglicanos, 13% dos luteranos. 
 
- Em 1994, teólogos liberais dos USA, em encontro de nome Seminário de 

Jesus: 

Nascimento virginal de Jesus 
96% deles disseram que isto não existiu 
A maioria afirma ainda que Jesus não ressuscitou e não subiu aos céus. 

 
Hoje estes números são ainda piores, por que a racionalização aumentou... 
Falta fé que a Bíblia fala a verdade, que é a Palavra de Deus contada há 

muitos anos e que vale completamente hoje. 
 
Por não crerem as pessoas buscam as igrejas hoje atrás de coisas. 
Querem TER. 
Mas não estão querendo SER nada para TER. 
 
Não querem SER alunos da Escola Bíblica. 
Não querem SER santos ou buscar esta santidade. 
Não querem SER trabalhadores na seara de Deus (evangelistas, 

missionários, obreiros, diáconos, professores, ministros, músicos...) 
Não querem SER pessoas melhores e comprometidas com o Reino de Deus 

e depois com a Igreja onde atuam e com seu pastor. 
 
Querem primeiro TER, e lá na frente quem sabe SER um pouquinho, mas se 

isto não custar muito caro nem tomar muito tempo. 
 

A Descrença é a Marca dos Últimos Tempos 
Parece que ninguém mais acredita que Jesus ressurgiu e que nós também 

podemos ressurgir. 
Ninguém acredita em vida eterna, somente em prosperidade nesta vida. 
Parece que ninguém acredita que estamos indo na igreja para sermos salvos 

e ir para os céus. Será que estes pregadores da prosperidade acreditam em vida 
eterna? 
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Será que necessariamente precisamos ir para a igreja somente com a 

intenção de TER, ter mais, ter bênçãos, ter coisas, ter revelações, ter vitória, ter 
sucesso, ter vitórias contra inimigos?? 

 
Ninguém busca o batismo com Espírito Santo e os Dons e Fruto oriundos 

disto. Ninguém quer saber sobre a vinda de Jesus ou a Nova Jerusalém. 
 
Querem somente as manifestações vindas da unção (cair, pular, rir, 

arrebatamento, levitar...), para se sentirem melhores, mais soltas... Note que não 
sou contra estas manifestações de unção, e sim nisto ser o principal e às vezes o 
único motivo da ida para as igrejas. 

 
Veja o que diz o livro Avivamento Total de Caio Fábio: 
Prega-se muito pouco sobre santidade em nosso meio. Prega-se muito 

sobre legalismo, mas santidade é outra coisa totalmente diferente. Prega-
se muito sobre a prosperidade dos santos, mas não sobre a vida de 
santidade. Prega-se ultimamente sobre queda santa, não é? Há uns 
pastores que estão até indo assistir uns cultos de queda por aí.  

E um deles me confessou: "Olha, eu fui lá, e quase caí, mas me agarrei 
numa pilastra e fiquei firme até o fim".  

Hoje em dia, prega-se muito sobre o sopro santo e poderoso cai todo 
mundo! Mas não se prega sobre uma vida de quebrantamento e 
santidade diante de Deus. Prega-se muito sobre a palavra da fé, a 
confissão positiva, a palavra Rhema etc... Mas, se prega cada vez menos 
sobre o Deus santo e a vida de santidade à qual Ele nos convida a viver. 

(...) 
Quando nos esquecemos do compromisso com a santidade, podemos 

colocar no lugar a Teologia do poder, da prosperidade, da queda, do 
sopro, da pulação, da alegria, seja lá o que for mas só vamos estar 
descendo ladeira abaixo. Sabe por que? Porque só há povo de Deus se 
esse povo for propriedade exclusiva de Deus, zeloso de boas obras e 
santo. 

 
As pessoas parecem que só querem satisfação pessoal, querem bem-estar, 

querem riquezas, querem, querem, querem... 
 
O Evangelho que estamos pregando é um evangelho antropocêntrico, para o 

homem como figura central de seu bem-estar. 
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2.2. O que Precisamos Pregar Hoje 
O verdadeiro Evangelho, Cristocêntrico, teológico na concepção real da 

Palavra não é mais pregado, é esquecido. 
Estamos em dias de secura espiritual e doutrinária. 
 
Escrevi o livro Repensando a Igreja Evangélica em 1999, quando já tínhamos 

estes problemas e parece que só aumentou. O Rev. Caio Fábio escreveu alguns 
livros detalhando problemas semelhantes, como o livro Avivamento Total e tantos 
outros, no começo da década de 90, quando estes problemas já tomavam corpo. 

Hoje a Teologia da Prosperidade, a Teologia da Fé e a Teologia da 
Determinação estão transformando nossos pregadores em Robertos 
Chiniachiquis, em Ricardos Semlers, em Mônicas Buonfiglios, em Cristianos 
Netos, em Lair Ribeiros, em pessoas animadoras de plateia, que tem umas 
receitas de autoajuda, para que a gente se dê bem nesta vida. 

 
Esquecemos que o poder se aperfeiçoa na fraqueza, que quando sou fraco aí 

é que sou forte, um forte espiritual. 
 
Lembra o que falamos no livro sobre oração, e qual a verdadeira finalidade do 

jejum: dar um “cacete” no corpo, enfraquecer o corpo, para que o espírito que 
habita em nós possa se comunicar com o Espírito de Deus? 

 
Por isto é que os cristãos precisam fazer como Jesus. Passar por jejuns e 

desertos. Precisamos dos desertos das dificuldades e problemas para que 
nosso corpo e Espírito possa crescer e aprender. Aprender e Crescer. 

 
Quando estamos em desertos, Deus está nos provando, lapidando, 

ensinando, e Ele também está nos carregando no colo. 
 

Uma Ilustração para Melhor Entendimento 
Entenda isto melhor com esta história: 
Um trabalhador perdeu o emprego, a fortuna, a esposa e a casa. 
Porém, ele permaneceu firme na fé (a única coisa que lhe restou). 
Um dia, ele parou para observar alguns homens trabalhando numa 

igreja enorme, esculpindo pedras. 
Um deles estava cinzelando uma pedra triangular. 
- O que você vai fazer com essa pedra? – perguntou meu amigo. 
- O senhor está vendo aquela abertura lá em cima perto do pináculo? – 

disse o trabalhador 
- Estou modelando esta peça aqui embaixo para que ela seja encaixada lá em 

cima. 
Lágrimas brotam nos olhos de meu amigo enquanto ele seguia seu caminho. 
Parecia que Deus havia falado por meio da boca daquele trabalhador 

para explicar a provação que ele atravessava. 
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"Eu o estou modelando aqui embaixo para que você seja encaixado lá 
em cima". 

 

2.3. O Exemplo do Deserto de Cristo 
 

 
 
Mateus 4:1-9: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para 

ser tentado pelo Diabo. 
 E, tendo jejuado quarenta dias e quarenta noites, depois teve fome. 
 Chegando, então, o tentador, disse-lhe: Se tu és Filho de Deus manda 

que estas pedras se tornem em pães. 
 Mas Jesus lhe respondeu: Está escrito: Nem só de pão viverá o 

homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. 
 Então o Diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do 

templo, e disse-lhe: Se tu és Filho de Deus, lança-te daqui abaixo; porque 
está escrito: Aos seus anjos dará ordens a teu respeito; e: eles te 
susterão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. 

 Replicou-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu 
Deus. 

 Novamente o Diabo o levou a um monte muito alto; e mostrou-lhe 
todos os reinos do mundo, e a glória deles; e disse-lhe: Tudo isto te darei, 
se, prostrado, me adorares. 

Então ordenou-lhe Jesus: Vai-te, Satanás; porque está escrito: Ao 
Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. 

Então o Diabo o deixou; e eis que vieram os anjos e o serviram. 
 
O que podemos aprender deste texto. 
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Jesus, no capítulo 3 de Mateus, desceu às águas do Batismo. 
 
Em primeiro lugar Ele nos dá lição de humildade. Ele, Jesus, que podia 

batizar João Batista, disse para João que convém que seja assim. Jesus se 
submeteu à autoridade da época. Submeteu-se ao profeta, pastor, padre, 
sacerdote, bispo, apóstolo da época. 

Por isto toda a autoridade foi dada a Jesus.  
Para você ter autoridade, precisa primeiro se submeter à autoridade. 
Depois, Jesus foi para o deserto, porque sabia que o diabo o ia tentar. 
 
Quando as pessoas se batizam, passam na sequência, quase imediatamente 

por um ataque de tentações. 
Se aconteceu com o próprio Jesus, por que não deveria acontecer com nós? 
 
E o que Jesus usou para as tentações? 
Usou a Palavra de Deus! 
 
Portanto, os novos convertidos, os recém batizados, precisam estar cobertos 

por muita oração, muito discipulado, muita escola bíblica e muito conhecimento 
da Palavra de Deus, para que possam responder à altura às tentações do diabo. 

 

2.4. Deus é Culpado? 
Para você ser próspero, afirmamos aqui que não pode culpar Deus. 
Muitas pessoas, nas grandes dificuldades da vida, quando por exemplo morre 

um ente querido, ou ocorre alguma catástrofe, ou até quando um grande 
problema ocorre em suas vidas, tendem a culpar Deus, na falta de encontrar 
alguém a quem culpar. 

 
A filha de Billy Graham estava sendo entrevistada no Early Show da TV 

Americana por Jane Clayson. 
Jane Clayson perguntou: 
"- Como é que Deus teria permitido algo horroroso assim acontecer no dia 11 

de setembro?"  
 
Anne Graham deu uma resposta profunda e sábia: 
"- Eu creio que Deus ficou profundamente triste com o que aconteceu, tanto 

quanto nós.  
Por muitos anos temos dito para Deus não interferir em nossas escolhas, 

pedimos para sair do nosso governo e sair de nossas vidas. 
Sendo um cavalheiro como Deus é, eu creio que Ele calmamente nos deixou.  
Como poderemos esperar que Deus nos dê a sua bênção e a sua proteção se 

nós exigimos que Ele não se envolva mais conosco?" 
 
Lembremos dos acontecimentos recentes: ataque dos terroristas, guerras, 
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tiroteio nas escolas etc. 
Eu creio que tudo começou desde que Madeline Murray O'hare (que foi 

assassinada), se queixou de que era impróprio se fazer oração nas escolas 
Americanas como se fazia tradicionalmente. 

E nós concordamos com a sua opinião. 
 
Depois disso, alguém disse que seria melhor também não ler mais a Bíblia 

nas escolas... 
A Bíblia que nos ensina que não devemos matar, roubar e devemos amar o 

nosso próximo como a nós mesmos.  
E nós concordamos com esse alguém. 
 
Logo depois o Dr. Benjamin Spock disse que não deveríamos bater em 

nossos filhos quando eles se comportassem mal, porque suas personalidades 
em formação ficariam distorcidas e poderíamos prejudicar sua auto estima (o 
filho dele se suicidou) e nós dissemos:  

"Um perito nesse assunto deve saber o que está falando".  
E então concordamos com ele. 
 
Depois alguém disse que os professores e diretores das escolas não 

deveriam disciplinar nossos filhos quando se comportassem mal.  
Então foi decidido que nenhum professor poderia tocar nos alunos... (há 

diferença entre disciplinar e tocar). 
 

 
 
Aí, alguém sugeriu que deveríamos deixar que nossas filhas fizessem aborto, 

se elas assim o quisessem.  
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E nós aceitamos sem ao menos questionar. 
 
Então foi dito que deveríamos dar aos nossos filhos tantas camisinhas, 

quantas eles quisessem para que eles pudessem se divertir à vontade.  
E nós dissemos: "Está bem!"  
 
Então alguém sugeriu que imprimíssemos revistas com fotografias de 

mulheres nuas, e disséssemos que isto é uma coisa sadia, uma apreciação 
natural do corpo feminino e que era arte. 

Depois uma outra pessoa levou isso um passo mais adiante e publicou fotos 
de crianças nuas e foi mais além ainda, colocando-as à disposição da internet.  

E nós dissemos:  
"Está bem, isto é democracia, e eles têm o direito de ter liberdade de se 

expressar e fazer isso". 
 
Agora nós estamos nos perguntando por que nossos filhos não têm 

consciência e porque não sabem distinguir o bem e o mal, o certo e o errado. 
Porque não lhes incomoda matar pessoas estranhas ou seus próprios colegas 

de classe ou a si próprios, quebrar braços de professoras ou matar seus avós por 
pedrinhas de crack...  

 
Provavelmente, se nós analisarmos seriamente, iremos facilmente 

compreender:     ...nós colhemos só aquilo que semeamos!!! 
 
Uma menina escreveu um bilhetinho para Deus:  
"Senhor, porque não salvaste aquela criança na escola?"  
A resposta dele:  
"Criança, não me deixam entrar nas escolas!!!" 
 
É triste como as pessoas simplesmente culpam a Deus e não entendem 

porque o mundo está indo a passos largos para o abismo.  
É triste como cremos em tudo que os Jornais e a TV dizem, mas duvidamos 

do que a Bíblia, ou do que a sua religião ensina, aquela que você diz que segue.  
É triste como alguém diz:  
"Eu creio em Deus".  
Mas ainda assim segue a satanás, que, por sinal, também “crê" em Deus, que 

foi seu Criador e diz o que e quando fazer. 
 
É engraçado como somos rápidos para julgar, mas não queremos ser 

julgados!  
Como podemos enviar centenas de piadas pelo e-mail, e elas se espalham 

como fogo, mas, quando tentamos enviar algum e-mail falando de Deus, as 
pessoas têm medo de compartilhar e reenviá-los a outros! 

 
É triste ver como o material imoral, obsceno e vulgar corre livremente na 
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internet, mas uma discussão pública a respeito de Deus é suprimida rapidamente 
na escola e no trabalho.  

É triste ver como as pessoas ficam inflamadas a respeito de Cristo no 
domingo, mas depois se transformam em cristãos invisíveis pelo resto da 
semana. 

 
Onde existe Deus, 

Existe fome, mas encontra-se o alimento, 
Existe dor, mas encontra-se o remédio, 
Existe guerra, mas pode-se estabelecer a Paz, 
Existem problemas, mas também, as soluções, 

Pode-se estar só, mas não há solidão. 
 
Onde Ele não está,  

A fome mata, 
A dor enlouquece, 
A guerra dizima, 
Os problemas são senhores, 

E a solidão é companheira, mesmo no meio da multidão. 
 
Cabe a cada um fazer a sua escolha e receber os resultados. 
E, por incrível que pareça, esta é a única escolha que podemos mudar 

quantas vezes quisermos. 
Afinal, Deus é o único que sempre tem os braços abertos para nós, quando o 

procuramos, arrependidos, independente do que tenhamos feito ao abandoná-lo 
e por quanto tempo estivemos afastados.  

 

2.5. Conclusão: O Segredo da Prosperidade 
O segredo que começa a ser 

desvendado agora é a necessidade 
do cristão crescer através dos muitos 
desertos e de muitas caminhadas 
aqui na terra, rumo ao Reino 
Espiritual. O Segredo não é aquele 
livro chamado O Segredo que tenta 
mostrar que o poder da sedução, o 
poder da mente e a autoindução faz 
todas as coisas por nós. 

 
O segredo da Prosperidade é o passar por inúmeros desertos, crendo 

que Deus está conosco resolvendo as dificuldades do caminho, crendo nos 
mandamentos Bíblicos e na morte e ressurreição de Jesus...  

Vamos entender definitivamente no próximo capítulo. 
Mas creio que agora você está começando a entender. 
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A Verdadeira  
Prosperidade 

 
 
 

O homem procura pepitas olhando para 
o chão e, orgulhoso, depois de 

encontrá-las, passa a andar de cara 
para cima e, a partir de então, nunca 

mais voltará a encontrar riquezas. 
Anônimo 

 

Têm pessoas que buscam a riqueza tão 
desesperadamente, que esquecem de 

educar os filhos a quem um dia tudo 
isto irá pertencer. 



26      Prosperidade Segundo o Antigo e o Novo Testamento 

 

3. A Verdadeira Prosperidade descrita em toda a 
Bíblia 

3.1. A Atuação do Bem e do Mal 
Para analisarmos esta verdadeira prosperidade, vamos começar pelo que 

talvez seja o 1º livro escrito na Bíblia. O livro de Jó. 
 

Analisemos a atuação de Satanás em Jó capítulo 1. 
Jó 1:6-12: Ora, chegado o dia em que os filhos de Deus vieram 

apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. 
O Senhor perguntou a Satanás: Donde vens? Satanás respondeu ao 

Senhor, dizendo: De rodear a terra, e de passar por ela. 
Disse o Senhor a Satanás: Notaste porventura o meu servo Jó, que 

ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, que teme a 
Deus e se desvia do mal? 

Então respondeu Satanás ao Senhor, e disse: Porventura Jó teme a 
Deus debalde? Não o tens protegido de todo lado a ele, a sua casa e a 
tudo quanto tem? Tens abençoado a obra de suas mãos, e os seus bens 
se multiplicam na terra. 

Mas estende agora tua mão, e toca-lhe em tudo quanto tem, e ele 
blasfemará de Ti na tua face! 

Ao que disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo o que ele tem está no 
teu poder; somente contra ele não estenda tua mão. E Satanás saiu da 
presença do Senhor. 

 

O que aconteceu? 
Satanás voltou à Terra e matou os filhos de Jó, os rebanhos de Jó e tirou tudo 

o que Jó tinha. 
Mas Jó não contendeu contra Deus. 
Não culpou Deus. 
Não blasfemou contra Deus. 
 

Deus 1 x Satanás 0 
 
Sim. Este é o resultado do primeiro round. 
Mas Satanás não ficou quieto. 
Queria provar que o homem serve a Deus só para receber tudo quanto lhe é 

possível e que Jó, como objeto da provisão de Deus, não sofre como os outros e 
está protegido de todos os males. 
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Isto é a interpretação dos versículos 9 e 10 da Bíblia NTLH: 
Jó 1:9 Satanás respondeu: - Será que não é por interesse próprio que 

Jó te teme? 
Jó 1:10 Tu não deixas que nenhum mal aconteça a ele, à sua família e 

a tudo o que ele tem. Abençoas tudo o que Jó faz, e no país inteiro ele é 
o homem que tem mais cabeças de gado. 

 
 Satanás queria mais. Queria o dobro ou nada.  
 Queria provar sua hipótese maligna. Então, em nova reunião nos céus: 

 
Jó 2:1-9: Chegou outra vez o dia em que os filhos de Deus vieram 

apresentar-se perante o Senhor; e veio também Satanás entre eles 
apresentar-se perante o Senhor. 

Então o Senhor perguntou a Satanás: Donde vens? Respondeu Satanás 
ao Senhor, dizendo: De rodear a terra, e de passear por ela. 

Disse o Senhor a Satanás: Notaste porventura o meu servo Jó, que 
ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, que teme a 
Deus e se desvia do mal? Este ainda retém a sua integridade, embora me 
incitasse contra ele, para o consumir sem causa. 

Então Satanás respondeu ao Senhor: Pele por pele! Tudo quanto o 
homem dará pela sua vida. Estende agora a mão, e toca-lhe nos ossos e 
na carne, e ele blasfemará de Ti na tua face! 

Disse, pois, o Senhor a Satanás: Eis que ele está no teu poder; 
somente poupa-lhe a vida. 

 
O que acontece na sequência? 
Jó além de perder tudo, perde agora a saúde. 
E a desgraça era tanta que até os cachorros se desviavam dele. 
Ele raspava suas feridas com caco de telhas. 
Estava desgraçado na expressão completa da palavra. 
Seus três amigos diziam, assim como os pregadores da prosperidade dizem, 

que a culpa era dele, Jó, por estar naquela situação.  
Diziam que ele, Jó, deveria ter algum pecado escondido, alguma transgressão 

oculta. E seus amigos fizeram grandes discursos hipócritas, semelhantes aos 
“profetas” da prosperidade. 

E Jó manteve-se firme. Orava continuamente. E num destes momentos de 
oração para ajudar seus amigos “prosperentos”, aconteceu: 

 
Jó 42:10: O Senhor, pois, virou o cativeiro de Jó, quando este orava 

pelos seus amigos; e o Senhor deu a Jó o dobro do que antes possuía. 
Jó 42:12: E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó. mais do 

que o primeiro... 
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Viveu até 140 anos, com Milhares de cabeça de Gado, 7 filhos e 3 
filhas, as mais bonitas do Oriente etc. etc. 

Deus 2 x Satanás 0 
 

3.2. O que Aprendemos com Jó 
Note que Satanás só pode interferir na vida do crente com a permissão de 

Deus. 
Deus permitiu que todos os filhos de Jó morressem. Que sua mulher o 

abandonasse. Que perdesse tudo. Que tivesse doenças horríveis. 
E depois de tudo isso, mesmo assim, Jó não blasfemou contra Deus. 
Satanás diz que o homem serve a Deus só para receber tudo quanto lhe é 

possível. Para Ter em vez de Ser. 
Satanás foi envergonhado. A atitude de Jó envergonhou Satanás. 
O louvor e a adoração de Jó para Deus venceram. 
Deus venceu, Satanás perdeu. Dois a Zero para Deus. 
 
Então, toda a vez que alguém na dificuldade não blasfema contra Deus, toda 

vez que alguém na dificuldade escolhe a Deus e rejeita a Satanás, Deus é 
louvado, Satanás humilhado. Satanás perde...  

 
Jó nos mostra que Deus permite que Satanás faça suas malignidades, mas 

não dá uma dificuldade maior que nós não possamos suportar. Deus sabe 
nossos limites, e não os ultrapassa. 

I Coríntios 10:13: Não vos sobreveio nenhuma tentação, senão 
humana; mas fiel é Deus, o qual não deixará que sejais tentados acima 
do que podeis resistir, antes com a tentação dará também o meio de 
saída, para que possais suportar. 

 
Mas tem alguns que apertou geme, grita, esperneia. 
Outros aguentam firmes. Destes é o Reino dos Céus. 
 
Entenda os ataques dos “mui amigos” de Jó, teólogos da prosperidade da 

época: 

Primeira Ataque Verbal a Jó 
Zofar acusa Jó de iniquidade. Zofar afirma que a miséria que Jó 

experimentava só podia ser fruto da iniquidade. 
 

Segundo Ataque Verbal a Jó 
Elifaz acusa Jó de impiedade. O amigos de Jó receiam que, se Jó nega a 

doutrina de que todo pecado provoca sofrimento imediato, e que todo sofrimento 
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pressupõe um pecado cometido, isto será um atentado contra a moralidade, além 
de que, isto motivará o pensamento de que se pode pecar impunemente. 

 

Terceiro Ataque Verbal a Jó 
Bildade descreve os terrores e a ruína que estão reservados para os 

perversos, entre os quais Jó. 
 
Os três amigos apelam para que Jó os escutem. Desprezam o apelo de Jó 

que existe um Juízo final para julgar os perversos (Jó 19:29). Jó descreve ainda 
que os ímpios prosperam (Jó 21). Mas Jó não quer que sua descrição atraente 
sobre a sorte dos ímpios na Terra, seja considerada como um desejo de tomar 
seu partido. Jó está no firme propósito de seguir o caminho da retidão, sem a 
necessidade de se edificar com doutrinas de galardões espirituais. 

Jó 17:9: Contudo o justo prossegue no seu caminho e o que tem mãos puras 
vai crescendo em força. 

 
Jó declara que tinha se afastado da avareza (Jó 31:24-28), e que nunca 

poderia ser acusado de servir a Deus e às riquezas, pois sentia-se feliz em ser 
generoso com todos (Jó 31:29-34), e finalmente, entregar-se ao Senhor (Jó 
31:35-40). Jó afirma que nem a voz de Deus, nem a voz do homem podem 
convencê-lo de haver pecado. Está inocente daqueles pecados que os amigos 
quiseram imputar-lhe. Jó afirma que nem suas próprias terras, se tivessem voz, 
poderiam condená-lo (Jó 31:38-40). 

 
O capítulo 35 de Jó afirma que Deus não ouve os aflitos porque estes não 

têm fé. Começa aqui uma explanação verdadeira que, para os justos, basta a 
esperança e a fé. 

 
Deus não é afetado pelo comportamento humano, e somente os homens 

ficam prejudicados pelos seu próprios comportamentos errados, vícios ou pelas 
virtudes da humanidade (Jó 35:5-8).  

 
Em outro livro podemos confirmar estas afirmações. O profeta Habacuque 

está rodeado por todos os lados pela injustiça triunfante e não castigada. A 
princípio seu clamor pelo julgamento, como o clamor de todos nós e dos judeus 
da época do cativeiro, aparentemente não é ouvido por Deus. Quando finalmente 
é respondida a sua oração e pronunciado o julgamento, ele fica mais 
surpreendido, porque os agentes do julgamento de Deus, os caldeus ou 
Babilônicos, são ímpios, assassinos cruéis e mais dignos de castigo que suas 
vítimas (os Assírios).  

 
Habacuque está cheio de dúvidas. Mas, felizmente, ele leva a sua inquietação 

a Deus que logo a dissipa, e apresenta uma solução dos seus problemas 
resumida na declaração que é o coração do livro de Habacuque - “O justo viverá 
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pela fé (2:4)” (uma das 5 vezes somente que a palavra fé é citada no Antigo 
Testamento - dependendo da versão). Isso quer dizer que, por muito tenebroso 
que se apresente o futuro e por muito triunfante que pareça o mal, o homem justo 
não deve julgar pelas aparências, mas sim pela Palavra de Deus. Embora os 
ímpios vivam e prosperem nas suas impiedades e os justos sofram, estes últimos 
devem viver uma vida de fidelidade e confiança (resumo da significação da 
palavra fé). 

E foi isto que aconteceu com Jó. Sua fé e orações falaram mais alto.  
 

Deus repreende os amigos de Jó (Jó 42:7-9) 
E em Jó 42:10-17 vemos Deus restaurar todas as riquezas de Jó e o tornar 

ainda mais próspero que antes. 
 

Jó conhece verdadeiramente a Prosperidade e seu Deus 
Jó 42:5: Com os ouvidos eu ouvira falar de ti; mas agora te vêem os 

meus olhos. 
 

3.3. Nossa Vida é Cheia de Altos e Baixos 
Quero agora mostrar graficamente isto que estou falando até agora. 
 
Sabemos que nossa vida é cheia de altos e baixos. 
 
Sabemos que quando estamos lá embaixo não podemos blasfemar, 

espernear, reclamar, contender com Deus. E que os momentos lá embaixo são 
passageiros. São mais passageiros, mais rápidos, quanto mais confiamos em 
Deus, quanto mais colocamos a batalha para Deus guerrear conosco e por nós. 

 
Então a vida das pessoas é assim: 

 

 
 
 
Mas a vida do Cristão é um pouco diferente, pois se ele não reclama, não 

blasfema, apenas confia, ele terá mais, e o próximo momento de sucesso 
será mais alto. A próxima vitória será mais abençoada. A próxima curva 
ascendente será maior e com melhor sabor de vitória, como abaixo: 
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Mas se você blasfema, reclama, pragueja, você fica onde está por mais 

tempo, e até pode cair ainda mais: 

 
 
Como uma prova na escola.  
Se passou de ano, ganha o novo ano e novas matérias. Se reprovar, faz tudo 

de novo, fica mais tempo, fica até aprender. 
 
Quer ver onde está escrito exatamente assim na Bíblia Viva? 
Hb 12:5-11: E já esqueceram completamente as palavras animadoras 

que Deus falou a vocês, que são filhos dele? Ele disse: Meu filho, não 
fique irado quando o Senhor castigar você. Não fique desanimado quando 
Ele tem que lhe mostrar em que você está errado. 

Quando Ele castiga você, isso prova que Ele o ama. Quando Ele o 
açoita isso prova que você é verdadeiramente filho dele. 

Permitam que Deus eduque vocês, pois Ele está fazendo o que 
qualquer pai amoroso faz com seus filhos. Pois quem já ouviu falar de um 
filho que nunca foi corrigido? 

Se Deus não os castiga quando é preciso, como outros pais castigam 
seus filhos, então isso significa que afinal de contas vocês não são 
realmente filhos de Deus - e que vocês, na verdade, não pertencem à sua 
família. 
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Visto que nós respeitamos os nossos pais aqui na terra, embora eles 
nos castigassem, não devemos com muito maior satisfação nos submeter 
à educação de Deus, a fim de que possamos realmente começar a viver? 

Nossos pais terrenos nos educaram por uns poucos e curtos anos, 
fazendo por nós o melhor que eles sabiam fazer, porém a correção de 
Deus é sempre boa e para o nosso maior bem, a fim de podermos 
participar da santidade dele. 

Não é nada agradável ser castigado, na hora em que está acontecendo 
- dói mesmo! Mas depois podemos ver o resultado: um crescimento 
tranquilo, em virtude e caráter. 

 

3.4. Querem Um Exemplo de Um Verdadeiro Cristão? 
O que significa a palavra Apóstolo, segundo o dicionário Davis: 
1. Nome dos homens escolhidos por Jesus para serem testemunhas de 

vida dos acontecimentos de sua vida, para vê-lo depois da sua 
ressurreição e dar testemunho dele à humanidade, Mt 10: 2-42; At 1: 21-
22; 1 Co 9: 1. 

2. A palavra apóstolo é aplicada, em sentido menos restrito no Novo 
Testamento, a homens que possuíam dons apostólicos. Neste caso está, 
por exemplo, Barnabé que foi companheiro de Paulo, At 13: 3; 14: 4, 14. 
Este nome também é aplicado a Jesus, em Hebreu 3:1. 

Mas Paulo foi divinamente escolhido e chamado para a árdua tarefa de 
pregar o Evangelho aos gentios, At 9: 1-31; 22: 5-16; 26: 1-20. Também 
foi chamado de apóstolo, porque sofreu, acredito eu, muito mais que os 
outros, como veremos a seguir. Não andou com Jesus enquanto esteve na 
terra, mas alcançou as qualidades 
apostólicas por tê-lo visto depois da sua 
ressurreição. No caminho de Damasco, 
Jesus lhe apareceu e lhe falou, mudando 
os seus intentos de perseguidor em 
sentimentos de profunda dedicação a 
Cristo. Ele podia dizer como disse em sua 
carta aos Coríntios: Não sou eu apóstolo? 
não vi eu a Nosso Senhor Jesus Cristo? 1 
Co 9: 11. 

 

Então, o Apóstolo Paulo 
 

2 Co 11:23-27: ... em prisões muito 
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mais; em açoites sem medida em perigo de morte muitas vezes; dos 
Judeus cinco vezes recebi quarenta açoites menos um. 

Três vezes fui açoitado com varas, uma vez fui apedrejado, três vezes 
sofri naufrágio, uma noite e um dia passei no abismo; em viagens muitas 
vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da 
minha raça, em perigo dos gentios, em perigo na cidade, em perigo no 
deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos; em trabalhos 
e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas 
vezes, em frio e nudez. 

 
Pode alguém ter sofrido mais pelo Evangelho que Paulo? 
 
E agora? 
Isto é descrição de um homem próspero? 
 
Aos olhos de Deus é isto que é a verdadeira prosperidade.  
Sofrer por amor ao Seu nome. 
 
2 Tm 3:11-12: as minhas perseguições e aflições, quais as que sofri em 

Antioquia, em Icônio, em Listra; quantas perseguições suportei! e de 
todas o Senhor me livrou. 

E na verdade todos os que querem viver piamente em Cristo Jesus 
padecerão perseguições. 

 
Este último versículo para mim é um dos mais importantes da Bíblia. 
Ele diz exatamente isto: Se você quer ser um cristão verdadeiro, você 

inevitavelmente terá muitas perseguições... 
 
E vou além.  
Se você não está tendo perseguições, é porque está agradando os homens, 

pois justamente eles não estão te perseguindo, ninguém o está incomodando, 
até porque provavelmente, por ser um cristão fajuto, você não está incomodando 
ninguém, pregando o evangelho para ninguém, trazendo ninguém para o Reino. 

 
- O quê? 
- Preciso desagradar os homens para ser um cristão verdadeiro? 
 
Sim, precisa incomodar, cutucar os homens com a ponta de sua espada: a 

Palavra de Deus, a Bíblia, os Evangelhos... 
 
Mas onde está escrito isto? 
Eu diria por todo o Novo Testamento. Mas você diria: 
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Ahh... Pare oohhh... 
Tudo bem, serei então bem específico, na Bíblia NTLH mostrarei pelo menos 

3 passagens: 
 
Rm 8:7-8: 8:7 Por isso as pessoas que têm a mente controlada pela 

natureza humana se tornam inimigas de Deus, pois não obedecem à lei 
de Deus e, de fato, não podem obedecer a ela. 

As pessoas que vivem de acordo com a sua natureza humana não 
podem agradar a Deus. 

 
Gl 1:10: Por acaso eu procuro a aprovação das pessoas? Não! O que 

eu quero é a aprovação de Deus. Será que agora estou querendo agradar 
as pessoas? Se estivesse, eu não seria servo de Cristo. 

 
I João 2:15: Não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há; 

pois se alguém amar o mundo o amor do Pai não está nele. 
 
Estou citando somente três passagens, mas poderia citar muitas mais. Quero 

que você entenda bem isto, analisando as palavras do Rev. Caio Fabio: 
Na realidade o “vencedor” do Livro do Apocalipse é um grande derrotado 
histórico. 
Sim, pois escolher buscar ser vencedor segundo Deus é assumir que 
será um perdedor aos olhos dos homens. 
Além disso, Ele também deixou claro que o caminho do vencedor era na 
direção da Cruz.  
Portanto, não dá para ser um grande campeão dos homens e, ao 
mesmo tempo, ser um vencedor de Deus! 
Esta é a radicalidade da escolha que se faz no Evangelho. 
Quem deseja louvor de todos, aplausos sempre, amigos a qualquer 
preço, poder sob nobres pretextos [ou nem tanto], e diz orgulhoso “que 
não leva desaforo para casa”, esse jamais será discípulo de Jesus. 
Quem tem orgulho de qualquer coisa também não pode ser discípulo de 
Jesus!     
O discípulo é um ser morto para o mundo e vivo para Deus, e, no 
mundo, deseja se doar apenas àquilo que expresse o amor de Deus. 
O vencedor de Deus persevera no bem custe o que custar! 
O vencedor de Deus é aquele que se impressionou tanto com a glória de 
Deus que já não está sujeito aos encantos do que seja apenas 
passageiro..., mas que cobra um preço alto pela prova, pela dentada...; 
por vezes preço eterno. 
O vencedor de Deus somente se paga com alegrias eternas, ainda aqui 
no tempo/espaço. 
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O vencedor segundo Deus é aquele que prefere a alegria silenciosa dos 
anjos aos aplausos humanos. 
Assim é o caminho do vencedor de Deus, e que nunca será o campeão 
do mundo! 

  
Está começando a entender melhor tudo isto, não? 
 
Está começando agora a entender que uma pessoa está pensando somente 

em si mesmo quando vai a um culto para pedir, para buscar sua própria bênção 
ou ter uma vitória pessoal. Em vez de ir lá para ajudar alguém, para agradecer a 
Deus pelas vitórias já conseguidas e as que, com certeza, terá naquela semana 
próxima, esta pessoa está praticando um evangelho antropocêntrico, egoísta? 

 
E se ela sai da igreja no domingo, e na semana não interfere nada no mundo 

violento, no mundo injusto, no mundo anticristão, no mundo que caminha para a 
degradação moral e ambiental, não leva nenhuma alma para o Reino de Deus, 
não ora por ninguém além dela própria, não é perseguido por nenhum ateu, 
grupo homossexual ou por algum corrupto, este homem ou mulher está 
desagradando a Deus !! 
 

3.5. Donde Provém o Mal? 
 

Vou agora tocar num assunto ainda mais polêmico. 
Se você está ficando desconfortável, é um bom 

sinal. 
O Espírito Santo deixa mesmo você desconfortável 

para que você possa reaprender verdades e 
maravilhas que só Ele pode ensinar. 

 
A ideia de inferno e diabo era uma no Antigo 

Testamento, outra no Novo Testamento e na igreja primitiva, outra na idade 
média e outra ainda em algumas denominações de hoje, e porque não dizer, de 
algumas igrejas isoladas. 

É certo que iremos nos aprofundar neste assunto quando falarmos de 
doutrinas, lá pelos livros 16 e 17, mas preciso explanar alguns pontos, pois 
ajudará nas suas orações mais corretas e no entendimento para a busca da 
verdadeira prosperidade. 

Em Ex 12:24 e 2 Sm 24:16: fala do anjo destruidor vindo da parte de Deus. 
O primeiro para matar os primogênitos do Egito. O segundo para matar de peste 
o povo de Israel, como castigo por Davi não ter confiado no Senhor. 

Um espírito maligno da parte de Deus entrava em Saul, e ele ficava 
perturbado. 
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Isaías 45:6-7: Para que saiba desde o nascente do Sol, e desde o poente, 
que fora de mim não há outro; eu sou o senhor, e não há outro. 

Eu formo a luz, e crio as trevas; eu faço a paz, e crio o mal; eu sou o Senhor, 
que faço todas estas coisas. 

 
Estou te dizendo, afirmando, baseado em Jó, e pelo menos nestes versículos 

acima, que o diabo é um ser enviado por Deus. Significa isto: o diabo só pode 
fazer alguma coisa se Deus permitir. 

 
Digo mais: Deus também é o Senhor do Inferno. 
Ai delirou pastor, agora viajou na maionese. Então veja isto: 
“Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se 

subir ao céu, lá tu estás; se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali 
estás também”. Salmos 139:7-8 

 
E agora? Onde está a Teologia do Inferno que diz que o inferno é o reino dos 

demônios, do Diabo, de Satanás.  
Quem então é o Senhor do inferno? Deus, sim, Ele mesmo! Deus é o senhor 

de todas as coisas, e não há nada que exista que não esteja debaixo de seu 
poder e supremo controle. Deus criou todas as coisas e as destinou cada qual 
com um fim. Deus comanda os Céus, a terra, o inferno e tudo o que venha a 
existir. 

 
Lembro-me que quando estava estudando no Instituto Bíblico, tinha uma 

dúvida cruel: 
“Se Deus é Deus, soberano, Todo Poderoso, como pode existir algo como o 

diabo, o oposto, o caos, o mal, o contrário, sem que Ele, Deus, o fulmine!!” 
Pensava ainda: “Para que existe o diabo?” 
Estudando Física Quântica, comecei a entender fisicamente a existência do 

diabo. Não pode existir o caos sem a ordem, e para existir a ordem precisa existir 
o caos. A filosofia ensina também que o bem e o mal é algo mensurável que 
fazemos. Isto é, como podemos falar do mal, sem haver uma comparação. O que 
é mal não é bem e vice-versa. 

As trevas existem porque há a luz, e vice-versa. Trevas é ausência de luz, 
assim como o mal é ausência do bem, e como o diabo está ali pela ausência de 
Deus. Entendeu agora este versículo: 

João 14:30: Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do 
mundo; e ele nada tem em mim... 

 
Estes versículos acima e o capítulo 1 e 2 de Jó, dão-me a dimensão de Deus 

e do diabo. O diabo é nada mais, nada menos um serviçal de Deus. Não importa 
que no Apocalipse 22 ele, o diabo, seus anjos, o falso profeta e muitos outros 
vão para o lago de fogo, e não vão incomodar por muito tempo, pois não será 
necessários por este tempo. Sim, o mal é um “mal” necessário. 
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O que importa aqui é que o diabo não pode agir sem a autorização de 
Deus. 

 

O castigo é permitido por Deus 
Apocalipse 3:19: Eu repreendo e castigo a todo quanto amo... 
Salmo 94:12: Bem-aventurado é o homem a quem tu repreendes, ó 

Senhor e a quem ensinas a tua lei. 
Provérbios 3:11-12: Filho meu, não rejeite a disciplina do Senhor, nem 

te enojes da sua repreensão; porque o Senhor repreende aquele a quem 
ama, assim como o Pai ao filho a quem quer bem. 

 
Jeremias fala a Deus em Jeremias 10:24: Corrige-me, ó Senhor, mas 

com medida justa; não na tua ira, para que não me reduzas a nada. 
 
Certa vez um pastor estava há mais de 2 horas expulsando diabos, demônios, 

trabalhos de macumba e outros encostos no altar de sua igreja, andando de um 
lado ao outro em oração, expulsando da igreja, das casas, da rua, do bairro... E 
um voz bem fraquinha, quase não audível, como a de Deus para Elias, falou: 

- Quando é que você vai orar para Mim? 
 
Expulsar demônios é bom... 
Mandar a inveja para longe é bom. 
Amarrar e expulsar trabalhos de magia negra é bom. 
Mas tudo deve ser feito em nome de Jesus, por Jesus, direcionado para 

Deus. 
Lembra o que falamos no livro sobre Oração, o livro 2. 
Portanto use a maior parte de seu tempo em oração para Deus, pois é Deus 

que pode segurar ou não o inimigo para vir contra nossas vidas. 
 

Oração Errada 
Portanto é completamente errado dizer na oração:  

“- Deus livre-nos de tudo que não procede de Ti.” 
 

Pois tudo procede Dele. 
 
O certo é: Senhor! livra-nos do mal que porventura esteja nos rodeando, e 

ajuda-nos a passar pelas dificuldades. Que a Vitória seja Tua meu Deus. 
 

3.6. Martírio e Testemunho 
Ainda bem que o mal vem permitido pelo Senhor, pois Ele tem misericórdia e 

nos dá uma tentação até o limite de nossa capacidade, conforme vimos em I 
Coríntios. 
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Veja a misericórdia do Pai com Davi, que preferiu o castigo de Deus em vez 
do castigo vindo dos homens: 

 
2 Sm 24:14: Respondeu Davi a Gade: Estou em grande angústia; 

porém caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas 
misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. 

 
E veja mais textos sobre perseguições, sobre a verdadeira prosperidade 

passando por desertos e dificuldades: 
 

Mc 10: 29-30: Respondeu Jesus: Em verdade vos digo que ninguém 
há, que tenha deixado casa, ou irmão, ou irmãs, ou mãe, ou Pai, ou 
filhos, ou campos, por amor de mim e do evangelho, que não recebe cem 
vezes tanto, já neste tempo, em casa, e irmãos, e irmãs, e mães, e filhos, 
e campos, com perseguições; e no mundo vindouro a vida eterna. 

 

I Pd 4:12-14: Amados, não estranheis a ardente provação que 
vem sobre vós para vos experimentar, como se coisa estranha vos 
acontecesse; mas regozijai-vos por serdes participantes das aflições 
de Cristo; para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e 
exulteis. 

Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque 
sobre vós repousa o Espírito da glória, o Espírito de Deus. 

 

Tiago 1:2-4: Meus irmãos, tende por motivo de grande gozo o 
passardes por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé 
produz a perseverança; e a perseverança tenha a sua obra perfeita, para 
que sejais perfeitos e completos, não faltando em coisa alguma. 

 
Você entendeu agora que o conteúdo de nosso ensino é sobre prosperidade, 

mas uma outra diferente, que você não está acostumado a ouvir? 
 
Uma prosperidade que está ligada à Salvação plena de sua alma, à vida 

Eterna, à ressurreição, a agradar a Deus. 
Mas ao mesmo tempo uma prosperidade como a de Jó, bem repleta de 

Riquezas, se você fizer como Jó: enfrentar seu deserto, sua correção, sua 
disciplina, seu aprendizado, sem blasfêmia, reclamação e sem culpar a Deus. 

Determine o que acontece na sua vida, mas não determine o que Deus tem 
que fazer. 

Ele é soberano, e não saiu do trono. 
Portanto Deus ainda está reinando. 
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Portanto pare de Reclamar 
De Blasfemar 
De Pedir 
E comece a agradecer pelo que tem... 

 
"Houve um tempo em que a igreja era bastante poderosa – no tempo em que 

os primeiros cristãos se regozijavam por ser considerados dignos de ter sofrido 
por aquilo em que acreditavam” (Martin Luther King Jr.). 

Quero finalizar este capítulo dizendo que a palavra mártir no grego tem a 
mesma raiz da palavra testemunho.  

A palavra é de origem grega, e quer significar toda pessoa que sela o seu 
testemunho com o sangue, como no caso de Estevão e de Antipas, At 22:20 e 
Ap 2:13.  

Todos quantos dão testemunho em face de perigos e tristezas, e sofrimentos, 
a respeito da verdade divina, são testemunhas de alto valor, Hb 10:11 e Hb 12:1. 

 

 
 

Os cristãos primitivos testemunhavam que eram cristãos, dando sua vida na 
boca de leões, como tochas nos jardins do palácio de Nero ou crucificados e 
esfolados nas praças e coliseus. 

Portanto se estamos achando que somos muita coisa hoje em dia, com 
nossos grandes templos, umas dezenas de diáconos, e uma arrecadação 
invejável, está na hora de nos libertarmos da armadilha do orgulho, da vaidade e 
da avareza, e olharmos para a igreja primitiva, a menina dos olhos de Deus. 

 
Está na hora de realmente seguirmos a Cristo, seguir seus passos, e acreditar 

que como Ele ressurgiu, vamos ressurgir também, desde que sejamos libertos 
das armadilhas e riquezas deste mundo. 

E comecemos a agradecer pelo que temos... 
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3.7. O que é Mesmo ser Próspero? 
 

Há muitas pessoas pobres que são 
esplêndidos cristãos. 

Não é este o caso da viúva pobre, que 
continuou pobre, embora elogiada por 
Jesus (Lucas 21)?  

A teologia dos amigos de Jó e dos 
fariseus (a da prosperidade e riqueza) de 
então era que a desgraça de uma pessoa 
seria fruto dos seu pecado pessoal ou da 
maldição hereditária (João 9:3). 

 
A teologia da prosperidade ensina que Deus promete riqueza material a quem 

for fiel ao Senhor. Isto significa que Deus é um deus de barganha, de troca-troca. 
“Me passa a fidelidade que te dou a riqueza. Faça o sacrifício de vir 
constantemente à minha igreja e eu te abençoarei e multiplicarei sua riqueza.” 
Tipo “só vou te abençoar se você fizer assim e assado.” “Ou se não cometer 
pecado1 vou te inundar de coisas.” 

Se isto é verdade como explicar a dificuldade passada por Jó? 
E as aflições e o espinho na carne de Paulo? 
E a morte por crucificação, na boca de leões, decapitado, virando tocha nos 

jardins dos palácios dos imperadores que os discípulos e os cristãos primitivos 
passaram? 

E a vida e morte de Ghandi e de Martin Luther King? 
E a morte de tantos missionários na mão de sanguinários? 
 
“Afinal, somos filhos do Rei. Se somos fiéis, ele tem que nos trazer emprego, 

saúde, conforto, fama e dinheiro.” 
Tem muita igreja cheia por prometer essas coisas. 
Deus nos faz prósperos, mas seu conceito de prosperidade é 

decepcionantemente outro. Segundo o Salmo 37, ser próspero é viver segundo 
os padrões do Pai (versículo 1), alimentando-se da verdade que procede do seu 
coração (versículo 3). Próspero é quem entrega a ele as suas ansiedades 
(versículos 3 e 5) e tem prazer em fazer o que é correto (versículo 23). 

Ser próspero é viver de modo a contribuir para que nenhum justo mendigue o 
pão, num estilo de vida que nos possibilite dizer, hoje e ao fim de nossas vidas, 
que também não vimos (porque não permitimos) miseráveis entre nós. 

 
1 Uma grande balela, uma vez que não existe quem não cometa pecado. Veja o que diz I João 

5:17 Toda injustiça é pecado;... Então pecamos constantemente... 
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Uma Ilustração de Prosperidade 
Gosto de contar uma história verídica sobre este assunto. 
Esta história iniciou no começo do Plano Real do Fernando Henrique, quando 

os salários e preços eram congelados. Tinha um homem que não tinha nada, 
nem casa, nem carro, somente seu emprego. 

 
Ele ganhava R$ 700,00 por mês. Ele pediu por prosperidade na igreja e 

recebeu esta profecia, pelo missionário na época, de que sua vida a partir de 
então seria próspera, que ele iria receber tudo o que queria. 

 
Quase 10 anos depois, aquele missionário voltou àquela igreja e lembrou 

deste homem, porque o viu no culto. No final da reunião, foi até ele curioso e 
perguntou sobre como ele estava e a família. 

 
Ele feliz da vida diz: 
- Pastor. Lembra aquela reunião 

sobre a minha profecia. Pois pastor, 
sou dizimista fiel desde aquela 
época e hoje tenho casa própria, 
carro e até uma casa na praia, 
Pastor. Deus tem sido muito bom 
para nossa família. 
 

O missionário estava encabulado 
de perguntar, mas no meio da 
conversa não se conteve, ganhou 
coragem e perguntou: 

- Fulano, quanto é o seu salário hoje? 
- Ah Pastor. Ganho R$ 700,00 por mês. 
 
A verdadeira prosperidade é isto. Você não gastará mais com remédios e 

desastres. Seu gás em vez de um mês, vai durar 3 a 4 meses. As mercadorias 
em sua dispensa multiplicarão que você nem entenderá como. Grandes negócios 
vão aparecer para você, negócios que nem pai faz para filho. Tudo terá uma 
durabilidade muito maior e raramente alguma coisa se quebrará ou se estragará 
em sua casa ou empresa. 

 
Agora tenho certeza de que você entendeu... 
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3.8. Perseguição e Deserto: Passagens Bíblicas 
Organizado pelo autor: Edson de Almeida e Franzen 

1. Pobre Perseguido, atribulado - Não buscando riqueza ou poder 
At 14:22 
Gl 3:4  
I Co 9:18  
I Tm 6:10 
I Ts 1:6 
I Ts 3:4 
II Co 11:23-27 
II Co 8:15 

II Tm 2:1-4  
II Tm 3:12 
II Tm 4:5 
Jo 16:1-4  
Jo 6:26-27  
Lc 12:15  
Lc 16:11-12  
Lc 21:34 

Lc 6:20 
Mc 16:29 
Mc 6:27-31  
Mc 8:36 
Mt 6:19-21 
Tg 2:5-7 

 
2. Pobre, Perseguido, Atribulado, mas daí é que sou forte 
I Co 9:22  
II Co 12:9 
II Co 4:16-18 

II Co 8:9 
Mt 20:26-27 
Rm 8:35 

I Pd 3:14 
Hb 5:2 e 8 

 
3. Fé e esperança que brota da perseguição e da dificuldade 
Gl 3:11 
I Co 10:13  
I Tm 1:18-19 
I Ts 3:7  

II Co 4:7-11 
II Co 6:10  
Jo 16:33 
Rm 8:18  

Rm 8:26-28 
Tg 1:2-4 
Tg 5:13-16 

 
4. Gostar de sofrer por Jesus, pois sabe que está a serviço de Deus e 

com o próprio Deus 
At 5:41 
Cl 1:24 
Fp 1:21  

Fp 3:7-8 
I Pe 2:19-20  
I Pe 4:12-14,19 

II Co 12:10 
I Pd 3:14 

 
5. Semea => Colhe: ajuda outros mas sem esperar que os outros ajudem 
At 2:43-47 
At 4:32-35  
Cl 3:23  
Ef 4:28 

Gl 6:7-10 
I Jo 3:17 
II Co 9:6  
Lc 8:3 

Mt 19:21-30 
Mt 6:2-4 
Tg 4:17 
Tt 3:14 

 
6. Não murmurar, apenas confiar 
I Co 10:10 O livro de Jó inteiro Fp 2:14 
 
7. Na correção, castigo e tribulação que somos disciplinados 
Ap 3:19 Hb 12:11 Hb 12:5-7 
Rm 9:15 => Deus faz como quer - Porque Deus é soberano: Faz como e quando quer: 
Hb 5:2 e 8 I Pd 3:14 Fp 2:14 
 
8. Falando Mal dos Corruptos - Ricos 
Tiago 5:1-6 
 
9. Quer cobrir Multidão de Pecados? 
Tiago 5:20 - salve uma alma 
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Dízimo no AT 
Dízimo no NT 

 
 
 

Toda desolação dos pobres tem que ser 
remida, e nós temos que tomar parte 

nisso. Porque só partilhando com eles, 
nós os poderemos remir, levando Deus 
para sua vida e levando-os assim para 

Deus. Madre Teresa de Calcutá 
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4. Dízimo no Antigo e no Novo Testamento 

Como pode num livro sobre Prosperidade Bíblica ainda não ter aparecido 
a palavra dízimo em nenhuma de suas páginas? 

Em primeiro lugar porque a verdadeira prosperidade depende antes de 
mais nada de: 

1. novos conhecimentos sobre a atuação do bem e do mal,  
2. de uma mudança de conduta de sua parte,  
3. muito mais até do que sua fidelidade em relação ao dízimo e às 

ofertas, que também é importante, mas está na 3ª colocação. 
Foi a propósito então que deixei este assunto por último. 
Algumas denominações, líderes, alguns pastores liberais e autônomos 

dizem que não se deve dar dízimo, pois é uma instrução do tempo da lei, do 
Antigo Testamento, e sim deve-se fazer contribuições e ofertas completamente 
voluntárias. Eles se baseiam nas poucas ocorrências da palavra dízimo no Novo 
Testamento. 

Outras denominações, pastores e líderes afirmam que a ordenança do 
dízimo é Bíblica e vale para hoje, e que Jesus assim manteve a determinação 
quando citou a necessidade do dízimo no Novo Testamento. 

Nós, de maneira quase impossível, concordamos com as duas correntes 
de interpretação bíblica. Mas vamos além. 

Damos um outro sentido à contribuição bíblica, ao mandamento bíblico e 
ao mandamento dos estatutos das denominações. 

Para chegar especificamente neste assunto, precisamos tratar outros 
assuntos ainda. Portanto se você estava esperando para ver sobre dízimos 
agora, terá que esperar ainda algumas páginas. 

 

4.1. Não Desperdice o que Deus te Dá 
Veja o trecho a seguir da pregação de Silas Malafaia sobre Mateus 14:19-21:  
Tendo mandado às multidões que se reclinassem sobre a relva, tomou 

os cinco pães e os dois peixes e, erguendo os olhos ao céu, os abençoou; 
e partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos às multidões. 

Todos comeram e se fartaram; e dos pedaços que sobejaram 
levantaram doze cestos cheios. 

Ora, os que comeram foram cerca de cinco mil homens, além de 
mulheres e crianças. 

 
- Cinco pães e dois peixes: pode ser pouco, insignificante, que ninguém 
dá valor - Jesus sempre vai transformar o pouco para melhor. 
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- Você tem que levar pra Jesus porque ele vai abençoar e vai te devolver 
aquilo que era insignificante de forma tão extraordinária que vai 
abençoar você e vai alcançar outras pessoas. 
- A bênção de Deus vai abençoar você, gente que você nem conhece e 
vai abençoar gente que está em lugar que você nem sabe, porque a 
bênção dEle é sobrenatural. 
- Não desperdice a bênção de Deus: o que ele te dá não é para 
ser jogado fora. 
- Não desperdice aquilo que Deus te dá. Nunca diga:  

- Eu não sei por que vim parar nesse “apertamento”.   
- É que esta porcaria de emprego... 
- Este carro não vale nada. 

- Tem gente que está muito mais qualificada que você e está doida 
querendo estar no seu lugar e você tá querendo jogar fora e depois não 
vai achar. 
- Abra a sua boca e dá glórias a Deus pelo que você tem e por tudo que 
ele tem te dado. 
- Se tem uma coisa que Deus se aborrece é com a ingratidão, é o 
desperdício, é a pessoa que não reconhece a bênção dele. 
- Não permita que ninguém menospreze a bênção de Deus e nem faça 
más comparações com os outros. 
 
Grandes verdades... Tome estas verdades para sua vida. 
 

4.2. Desfaça-se das coisas velhas, limpe os armários 
 

O primeiro e principal item da Qualidade 5S, o modelo 
de qualidade oriental muito utilizado hoje nas empresas 
de todo o mundo, é o senso de utilização. Para iniciar o 
Plano de Qualidade 5S precisa PRIMEIRO identificar 
materiais, equipamentos, ferramentas, utensílios, 
informações e dados necessários e desnecessários, 
descartando ou dando a devida destinação àquilo 
considerado desnecessário ao exercício das atividades. 

 
Portanto para você arrumar a casa, precisa primeiro 

descartar as coisas velhas ou que você não utiliza mais. 
Doar para quem precisa é uma ação coerente, justa e cristã. 

Tudo que você não usou nos últimos 5 anos, com certeza você não precisa e 
nem precisará mais e pode ser descartado. 

 
Portanto: 
Limpe os armários, desfaça-se do que não usa, desfazendo-se do velho, além 

de ajudar um irmão necessitado, também estará abrindo espaço para a entrada 
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de algo novo, evite usar toalhas e lençóis rasgados, além de utensílios trincados. 
Tire os novos das embalagens, utilize o que tem de melhor. 

 
Isto significa o seguinte: Deus olha lá de cima e diz: 
“- Vou dar um terno novo para aquele ali, uma geladeira nova para ela, e um 

skate novo para o filho deles. Ih... Mas ele tem 5 ternos (se bem que tudo velho e 
nenhum serve mais – mas está lá guardado), ela tem 2 geladeiras (uma não 
funciona mais e a outra está um desastre – mas não jogou fora), e o filho tem 
bicicletas, brinquedos e muitos bichinhos de pelúcia (que ele não usa, não brinca, 
e o que ele quer é um skate mesmo – mas os outros guarda não sabe bem 
porque).” 

E Deus então entrega suas bênçãos para outra família. 
Se os integrantes daquela família doassem ou jogassem suas coisas que não 

usam, abririam as portas de sua casa para novos objetos, novos presentes, 
novos utensílios e novas bênçãos de Deus. 

 
Como dizia o escritor Facundo Cabral: 
Por isso acreditas que perdeste algo, o que é impossível, porque tudo te 
foi dado de graça. 
Não fizeste um só cabelo de tua cabeça, portanto não és dono de coisa 
alguma.  
Além disso, a vida não te tira coisas: te liberta de coisas…  
Alivia-te para que possas voar mais alto, para que alcances a plenitude.  
 

4.3. Os Pobres e os Ricos 
 

Quero agora falar sobre outro assunto 
polêmico, mas ainda dentro da analogia 
da Teologia da Prosperidade. 

A Bíblia de Estudo Batalha Espiritual e 
Vitória Financeira diz assim sobre 
Pobreza: 

 
"Pobreza é escravidão! Ela amarra as 
pessoas, impedindo-as de terem as 
coisas que necessitam. A pobreza 
leva à depressão e ao medo. Não é a 

vontade de Deus que você viva na escravidão da pobreza. É hora de 
Deus acabar com a escravidão das dívidas e da pobreza no meio do seu 
povo! É chegado o momento da liberação de uma unção financeira 
especial, que quebrará as cadeias da escassez e o capacitará a colher 
com abundância!" (Bíblia de Estudo Batalha Espiritual e Vitória 
Financeira). 
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A palavra "pobreza" costuma ser usada para traduzir a palavra "poverty" do 
inglês, que significa "miséria". 

Se o tradutor usasse a palavra miséria em vez de pobreza ficaria assim: 
"Miséria é escravidão! Ela amarra as pessoas, impedindo-as de terem as 
coisas que necessitam. A miséria leva à depressão e ao medo. Não é a 
vontade de Deus que você viva na escravidão da miséria. É hora de 
Deus acabar com a escravidão das dívidas e da miséria no meio do seu 
povo! É chegado o momento da liberação de uma unção financeira 
especial, que quebrará as cadeias da escassez e o capacitará a colher 
com abundância!" 
 
Nesse caso a frase soaria mais bíblica, exceto a parte que fala da "unção 

financeira especial". 
Vamos analisar ainda mais. 
Pobre é aquele que tem apenas e somente o essencial para viver. 
Miserável é aquele que não tem nem o essencial para viver. 
 
Um cristão fiel pode ser pobre a vida toda, ou seja, ficar na pobreza 

permanentemente. 
Um cristão fiel também pode enfrentar tempos de miséria, mas não ficar na 

miséria permanente. 
Mesmo nos casos extremos de Jó e do Apóstolo Paulo a miséria foi algo 

temporário. 
Nenhum servo de Deus na Bíblia ficou na miséria a vida toda. 
 
O que está no conteúdo destas páginas aprendi quando estava nesta 

condição miserável no ano 2000, mesmo depois de estar na igreja por 25 anos. 
Apesar de estar ainda naquele ano um passo acima da miséria, realmente eu a vi 
bem de perto. Neste momento estava, todavia, no meu melhor momento 
espiritual. E não entendia como poderia estar tão bem espiritualmente e tão mal 
financeiramente. Foi quando Deus me mostrou a história completa de Jó vista no 
capítulo anterior. E o resto vocês estão vendo aqui. 

Mas o mais importante ainda foi entender por que existem por exemplo 
pessoas como monges beneditinos, franciscanos, madre Tereza de Calcutá e 
pessoas que querem se manter em estado de pobreza voluntária e muitas vezes 
absoluta. 

 
Vi que isto são dons. Dons estes que descrevo aqui: 

1. Disposição para o Sofrimento/Mártir 
Capacidade de sofrer pela fé, e até encarar a morte, transmitindo, mesmo 

assim, uma atitude de vitória e de alegria, que honra a Deus. 
Referências Bíblicas: At 7:54-60; Mt 5:10-12; At 8:1-4; At 20:22-24; At 21:4-

14; I Co 13:1-3; II Co 1:8-11; Fl 1:12-14; II Co 11:21b-33; II Co 12:9-10; I Pe 2:20-
25; I Pe 4:12-16 
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2. Estilo de Vida Simples 
Capacidade de renunciar a bens materiais e ao luxo, para adotar um estilo de 

vida adequado dentro de uma determinada sociedade. 
Referências Bíblicas: At 4:32-37; At 2:44-45; I Co 13:3; II Co 6:10; Fp 4:11-13 

3. Contribuição/Repartir 
 

Capacidade de contribuir com seus bens 
materiais para o reino de Deus com alegria e 
generosidade. 

Referências Bíblicas: II Co 8:2-5; Lc 3:11; 
Lc 21:1-4; Jo 12:3-8; At 4:32-37; At 20:35; 
Rm 12:8 

 
Então comecei a entender mais as pessoas diferentes de mim e a respeitá-las 

muito mais. A Bíblia, todavia, nos diz: Procurai com zelo os maiores dons (I 
Coríntios 12:31). Eu descobri, como você também descobrirá no livro sobre 
Dons do Espírito Santo, que uma pessoa pode ter TODOS os dons. E comecei a 
buscar até estes dons do Repartir, Vida Simples, Mártir... 

 
Comecei a entender porque Jesus dizia: 
Lucas 4:18-19: O Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me 

ungiu para anunciar boas novas aos pobres; enviou-me para proclamar 
libertação aos cativos, e restauração da vista aos cegos, para pôr em 
liberdade os oprimidos, e para proclamar o ano aceitável do Senhor. 

Lucas 6:20: Então, levantando ele os olhos para os seus discípulos, 
dizia: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. 

Lucas 7:22: Então lhes respondeu: Ide, e contai a João o que tens 
visto e ouvido: os cegos vêem, os coxos andam, os leprosos são 
purificados, e os surdos ouvem; os mortos são ressuscitados, e aos 
pobres é anunciado o evangelho. 

 
E porque a Bíblia diz que nunca deixará de existir pobre na Terra: 
Dt 15:11: Pois nunca deixará de haver pobres na terra; pelo que eu te 

ordeno, dizendo: Livremente abrirás a mão para o teu irmão, para o teu 
necessitado, e para o teu pobre na tua terra. 

 
Note que quando falamos em pobre aqui, sempre estamos fazendo 

referência, não ao miserável, mas sim ao que não está preocupado com riqueza, 
ao que está pobre por estar mais interessado em outros aspectos da vida secular 
buscando uma sintonia espiritual mais profunda e nobre. 
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Isto porque muitos entendem que: 
 
 
As riquezas amarram o homem a este 

mundo. 
 
 
Depois de ficar rico, você vai querer mais.  
Muitos acham que a riqueza vicia. Outros dizem 

que o poder também. 
 
Porque que será que quanto mais rico, mais 

“muquirana”? Mais quer? 
 
Por que será que alguém entra para a política e 

não quer sair mais? 
 
Existe diferença entre: 

- Ser uma Pessoa de Sucesso 
    x 
- Viver com bom êxito, num relacionamento com Cristo. 

 
Nós sabemos bem disto que um homem com muitas posses, muitos 

negócios, muitas ações, muitos funcionários, precisa estar constantemente 
cuidando de seu negócio sob pena de o perder. Não tem tempo para Deus. 

Sabemos que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. (I Tm 6:10). 
 
Marcos 10:13: Então Jesus, olhando em redor, disse os seus discípulos: 

Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas! 
 
Mateus 6:23: Ninguém pode servir a dois senhores; porque ou há de 

odiar a um e amar o outro, ou há de dedicar-se a um e desprezar o outro. 
Não podeis servir a Deus e às riquezas. 

 
Nós não sabemos com certeza, mas Deus sabe que muitos de nós, se formos 

ricos, prósperos, perderemos a salvação.  
A riqueza nós dará uma falsa sensação de estabilidade e segurança e 

sairemos da igreja que nós dá esta segurança verdadeira. Deus sabe disto e não 
deixa que isto aconteça. Deus sabe quando não estamos preparados. Muitas 
pessoas podem ser ricas somente se se prepararem. 

 
- Mas então Jesus está dizendo que devo ser um pobretão? 
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Não. Jesus está dizendo que a graça Dele te basta. Que o pouco que você 
ganha será o suficiente e ainda sobrará. Que você deve procurar a verdadeira 
riqueza, a sabedoria divina e não a riqueza do ouro e da prata, que virá para ti 
naturalmente, como diz Deuteronômio 28. 

 

O outro lado: Os Pobres Não são Respeitados 
 

Isto também é verdade e a Bíblia já 
avisava sobre este fato comum hoje. 

 
Eclesiastes 9:16 
Bíblia Viva: Foi aí que percebi 

que a sabedoria vale mais que a 
força. Mas, se o homem sábio for 
pobre, é desprezado e sua opinião 
posta de lado. 

NVI: Por isso pensei: Embora a 
sabedoria seja melhor do que a 
força, a sabedoria do pobre é 
desprezada, e logo já não se dá atenção às suas palavras.   

Bíblia Fiel: Então disse eu: Melhor é a sabedoria do que a força, ainda 
que a sabedoria do pobre foi desprezada, e as suas palavras não foram 
ouvidas.  

 
Provérbios 14:20: O pobre é odiado até pelo seu vizinho; mas os 

amigos dos ricos são muitos. 
 
Entendeu que precisa haver aí um meio termo? 
 
Precisa haver moderação... 
 
Nem tão pobre, a ponto de beirar a miserabilidade, nem ricaço a ponto de se 

amarrar a este mundo e esquecer Deus e os irmãos. 
 
A Bíblia tem um versículo especial para dizer exatamente isto: 
Provérbios 30:8-9: (...) Além disso, não me deixes ficar muito rico nem 

muito pobre! Dá-me somente aquilo de que realmente preciso. 
Eu não quero ser ingrato, confiando somente nas riquezas e Te 

deixando de lado; também não quero ficar tão desesperado por causa da 
pobreza a ponto de me tornar um ladrão e manchar o Teu santo nome. 
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Por isto que Deus nos quer Acima de Miseráveis e Abaixo de 
Multimilionários 
Mas nossos inimigos querem que sejamos miseráveis, paupérrimos, 

indigentes. E o diabo também quer o mesmo. Lembra o que o diabo foi permitido 
fazer com Jó? 

E parece que está conseguindo com uma grande parte dos crentes. 
Apesar de já sermos 40 milhões no Brasil, ainda não somos ouvidos nem 

levados em conta. 
 
A culpa é somente nossa? É sim. 
Um dos problemas maiores é que hoje temos tantas pessoas na igreja que 

conseguem acreditar 
- na palavra de um político 
- na palavra de um governo 
- na palavra de um prefeito 
- na palavra de uma pessoa do mundo 
Mas não conseguem acreditar na Palavra de Deus. 
 
Estamos apresentando aqui neste livro um plano que é eterno, que não falha. 

Um plano que te tira da condição de miserável, perdido, morto espiritualmente e 
te coloca na condição de próspero postulante da cadeira ao lado de Jesus nos 
céus. 

Com Ele Jesus e este plano de prosperidade, ninguém perde, só ganha. 
Deus é o autor deste plano. 
 
Antes de te mostrar o resto deste plano, completando todos os passos, 

precisamos ainda mostrar o que Jesus fazia quanto às ofertas e dízimos. 
 

4.4. Você Sabe Aonde Jesus se assentava quando ia 
na Igreja? 

Se Jesus viesse para um culto ou reunião evangélica hoje, onde Ele se 
assentaria? 

- No Altar? 
- No meio do povo? 
- Com os músicos? 
- Na porta cumprimentando quem entra? 

 
Não. Em nenhum lugar destes.  

 

Marcos 12:41: E sentando-se Jesus defronte do cofre das ofertas, 
observava como a multidão lançava dinheiro no cofre; e muitos ricos 

deitavam muito. 
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Jesus não está interessado na pregação 

nem na música 
nem na dança 
nem na adoração com os lábios... 

 
 Ele entra e procura pelo cofre das ofertas e se senta ao lado. 
 O povo está cantando 

está orando 
está louvando 
está dançando 
está pregando 

 E Ele não está interessado. 
 Ele está olhando o cofre das ofertas... 

 
Você vem para a Casa de Deus. 
Você... 

canta 
dança 
adora 
prega 

 
Mas Deus está ali para ver como as pessoas agem na hora da oferta. 
 
Por que Jesus está mais interessado na oferta do que... 
- na pregação? 
- na música? 
- na dança? 
 
Aqui está a resposta: 
Jesus 

não procura a sua música 
não procura a sua pregação 
não procura a sua dança 
não procura os seus louvores 

 
 

 
 

Ele procura  
neste momento do culto  
conhecer o seu coração. 
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Mateus 6:21: Porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o 
teu coração. 

 
Há pregadores que não dão oferta 
Há músicos que não dão oferta 
Há diáconos que não dão oferta

 
E Jesus Sabe 

     
Há cristãos que gritam: 
Amém pastor, Aleluia! 
E não dão oferta

 
E Jesus Sabe 

 
Jesus estava lá ao lado do cofre de ofertas e muitos ricos depositavam o 

seu dinheiro, vindo, porém, uma pobre viúva, deu duas pequenas moedas. Todo 
o dinheiro que tinha. 

 
Jesus então chama os discípulos: 
Venham, disse Jesus, e Eu vou mostrar a verdadeira adoração. 
 
Jesus diz em Marcos 12:44: 

porque todos deram daquilo que lhes sobrava; mas esta, da sua 
pobreza, deu tudo o que tinha, mesmo todo o seu sustento. 

 

 
 

Esta é a verdadeira adoração! 
Não é só cantar com os lábios 
Não é só dançar com os pés 
Não é só pregar com a sua mente. 
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Deus quer saber onde está o seu coração, por que onde você colocar o 

seu coração, ali você guarda o seu tesouro. 
 
Em resumo, temos ainda uma importante conclusão desta passagem: 
Se a oferta não tem valor para mim, ela também não terá valor para 

Deus, pois o fariseu deu uma quantia “gorda”, mas para Deus não vale 
nada, porque para o fariseu rico, aquela quantia não era muita coisa. 

Mas a viúva deu 100%. Note que ela deu tudo. 
 
O que damos para Deus, terá valor ou significado para Deus, se primeiro 

tiver valor e significado para nós. 
 
Deus quer que seu Reino fique cheio. Mas Ele não tem conseguido 

porque ao pobre ninguém ouve, os cristãos não acreditam na Bíblia - a Palavra 
de Deus, e o coração dos cristãos não está no Senhor, deixando todos os outros 
cristãos ainda mais pobres, o que leva as pessoas a não acreditarem nos 
cristãos, num ciclo vicioso de pobreza e miséria... 

  

4.5. O que o pastor deve fazer com meu dízimo e 
ofertas? 

Não te interessa! 
Desculpe a franqueza, mas é esta a resposta correta. 
 
Você pode ser uma daquelas pessoas que estão 

preocupadas como o pastor vai gastar o dinheiro do dízimo e 
das ofertas. 

Você também pode ser uma daquelas pessoas que 
tem certeza que o seu sacrifício de vir na igreja o máximo 
que puder é suficiente para Deus te despejar bênçãos sem 
medida. 

 
Estas pessoas estão erradas.  
Se o pastor não aplica bem o dinheiro dos dízimos e 

ofertas, o problema é dele e não seu. Ele que vai prestar contas com Deus. 
Mas se você não dá dízimos e ofertas porque acha que o pastor não está 

gastando bem, o problema é seu. Deus irá e está prestando contas contigo.  
 
Se você acha que o sacrifício de vir na igreja já é o bastante para tua 

prosperidade, lembre-se do que falamos até aqui. Deus sonda o coração. Deus 
sonda a tua generosidade, a tua oferta que tem um grande valor para ti. Jesus 
está ao lado do cofre das ofertas. 
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O pior inimigo da igreja hoje, não é os hereges, as seitas, os 
mulçumanos, os espíritas, os ateus, os Sadam Husseim. O pior inimigo da igreja 
hoje são os que estão dentro da igreja. 

Os da igreja podem trabalhar, cooperar, contribuir e não o fazem. 
São os que amaldiçoam, mentem, fofocam, inventam, humilham, em 

nome de Jesus. 
São os que não deixam que outros entrem e ainda retiram os que estão 

ali dentro em nome da inveja e do poder, de cargos e de reconhecimento. 
 
Temos hoje o poder de sermos mais nocivos à obra de Deus do que o 

diabo. Isto se não assumirmos a visão de compromisso que Deus tem nos 
mostrado para: 

- salvar almas, 
- sustentar igrejas e obras evangelísticas, 
- pregar o Evangelho. 

 
Portanto, se deu seu dízimo e oferta, fez a sua parte, cumpriu uma parte 

importante dos deveres de um verdadeiro cristão. Deixe que daí para frente a 
fiscalização venha de Deus. 

 

4.6. Dízimos e Ofertas 
1. Qual é o valor do Dízimo? 
A palavra hebraica para “dízimo” 

(ma’aser) significa literalmente “a décima 
parte”. Portanto 10% de seu salário. 

 

2. Como eram os Dízimos e 
Ofertas no Antigo Testamento 

Fonte: www.boasnovas.tv e www.vivos.com.br 
(1) Na Lei de Deus, os israelitas tinham a 

obrigação de entregar a décima parte das 
crias dos animais domésticos, dos produtos da terra e de outras rendas como 
reconhecimento e gratidão pelas bênçãos divinas (ver Lv 27:30-32; Nm 18:21,26; 
Dt 14:22-29; ver Lv 27:30). O dízimo era usado primariamente para cobrir as 
despesas do culto e o sustento dos sacerdotes. Deus considerava o seu povo 
responsável pelo manejo dos recursos que Ele lhes dera na terra prometida (cf. 
Mt 25:15 nota; Lc 19:13). 

 
(2) No âmago do dízimo, achava-se a idéia de que Deus é o dono de tudo (Êx 

19:5; Sl 24:1; 50:10-12; Ag 2:8). Os seres humanos foram criados por Ele, e a 
Ele devem o fôlego de vida (Gn 1:26,27; At 17:28). Sendo assim, ninguém possui 
nada que não haja recebido originalmente do Senhor (Jó 1:21; Jo 3:27; 1Co 4:7). 
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Nas leis sobre o dízimo, Deus estava simplesmente ordenando que os seus lhe 
devolvessem parte daquilo que Ele já lhes tinha dado. 

 
(3) Além dos dízimos, os israelitas eram instruídos a trazer numerosas 

oferendas ao Senhor, principalmente na forma de sacrifícios. Levítico descreve 
várias oferendas rituais: o holocausto (Lv 1:6.8-13), a oferta de manjares (Lv 
2:6:14-23), a oferta pacífica (Lv 3:7.11-21), a oferta pelo pecado (Lv 4:1-5.13; 
6:24-30), e a oferta pela culpa (Lv 5:14-6:7; 7:1-10). 

 
(4) Além das ofertas prescritas, os israelitas podiam apresentar outras ofertas 

voluntárias ao Senhor. Algumas destas eram repetidas em tempos determinados 
(ver Lv 22:18-23; Nm 15:3; Dt 12:6,17), ao passo que outras eram ocasionais. 
Quando, por exemplo, os israelitas empreenderam a construção do Tabernáculo 
no monte Sinai, trouxeram liberalmente suas oferendas para a fabricação da 
tenda e de seus móveis (Êx 35:20-29). Ficaram tão entusiasmados com o 
empreendimento, que Moisés teve de ordenar-lhes que cessassem as oferendas 
(Êx 36:3-7). Nos tempos de Joás, o sumo sacerdote Joiada fez um cofre para os 
israelitas lançarem as ofertas voluntárias a fim de custear os consertos do 
templo, e todos contribuíram com generosidade (2 Rs 12:9-10). 

Semelhantemente, nos tempos de Ezequias, o povo contribuiu 
generosamente às obras da reconstrução do templo (2 Cr 31:5-19). 

 
(5) Houve ocasiões na história do AT em que o povo de Deus reteve 

egoisticamente o dinheiro, não repassando os dízimos e ofertas regulares ao 
Senhor. Durante a reconstrução do segundo templo, os judeus pareciam mais 
interessados na construção de suas propriedades, por causa dos lucros 
imediatos que lhes trariam, do que nos reparos da Casa de Deus que se achava 
em ruínas. Por causa disto, alertou-lhes Ageu, muitos deles estavam sofrendo 
reveses financeiros (Ag 1:3-6). Coisa semelhante acontecia nos tempos do 
profeta Malaquias e, mais uma vez, Deus castigou seu povo por se recusar a 
trazer-lhe o dízimo (Ml 3:9-12). 

 
SÍNTESE DO ESTUDO DO DÍZIMO NA BÍBLIA - AT

1 Abraão e o Dizimo Gn. 14.20, 
He. 7.4-10 

Demonstrou submissão a Deus dando o dízimo ao sumo 
sacerdote Melquisedeque, antes da lei de Moisés.

2 Jacó e o dízimo    GN 28.22 Fez voto de que daria o dízimo de tudo que Deus lhe desse, 
em sinal de louvor e gratidão, edificando um santuário em 
Betel, antes da lei de Moisés.

3 A lei de Moisés e o dízimo- Lv. 
27.30-32, Nm. 28.29, Dt. 14.22-
23, 12.6-17, Ne 12.44, 2 Cr. 
31.5-12, Ml. 3.8-10 

Regulamenta e ensina sobre como dar o dízimo, as espécies 
de dízimos, o resultado do dízimo. Tudo visa o sustento do 
sacerdócio e do culto Divino. 

4 A quem era dado o dízimo - 
Nm. 8.21-24, Dt. 14.28, 26-12, 
Ne. 10.37-38, 13.5, Ml. 3.10, 
Hb.7.5 

Aos sacerdotes-levitas na casa do senhor. Esta era sua única 
herança entre as tribos do Senhor. 
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3. E os Dízimos e Ofertas do Novo Testamento 
É neste momento que daremos uma atenção especial. 
 

Zaque deu 50% de sua fortuna 
Lucas 19:8: 8 Zaqueu, porém, levantando-se, disse ao Senhor: Eis 

aqui, Senhor, dou aos pobres metade dos meus bens; e se em alguma 
coisa tenho defraudado alguém, eu lho restituo quadruplicado. 

 

Jesus sugere Dízimo de 100% 
Lucas 18:22: 22 Quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: Ainda te falta uma 

coisa; vende tudo quanto tens e reparte-o pelos pobres, e terás um 
tesouro no céu; e vem, segue-me. 

 

No tempo apostólico era dízimo de 100% 
Atos 2: 44-47: Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em 

comum.  
E vendiam suas propriedades e bens e os repartiam por todos, 

segundo a necessidade de cada um.  
E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão 

em casa, comiam com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e 
caindo na graça de todo o povo. E cada dia acrescentava-lhes o Senhor os 
que iam sendo salvos. 

 
Atos 4:34-35: Pois não havia entre eles necessitado algum; porque 

todos os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam o 
preço do que vendiam e o depositavam aos pés dos apóstolos.  

E se repartia a qualquer um que tivesse necessidade. 
 
 

SÍNTESE DO ESTUDO DO DÍZIMO NA BÍBLIA – NT
5 Jesus e o dízimo  

Hb 7.4-9 Mt. 
23:23, Lc 11:42 
Lc. 18:21 

Nos evangelhos há duas referências aos dízimos, em ambas Jesus estava 
condenando os fariseus: (1)“ ai de vós, escribas e fariseus.” Jesus não 
condenou a prática do sistema de dízimo, mas a falta de justiça e de 
espiritualidade. Este texto ilumina a prática do sistema do dízimo existente e 
a sua legalidade rígida. Esta legalidade Jesus está condenando. Ele está 
pronunciando “ai de vós” por causa da hipocrisia na vida, e não por causa 
do dízimo. (2) Jesus condena o legalismo- novamente a tentativa de 
autojustificação por meio de atos externos. Ele está comparando a condição 
espiritual do fariseu e o publicano. Jesus confirma a prática do dízimo. 

6 A igreja 
apostólica e o 
dízimo. At. 4.32, 
37; 5.2 

Os discípulos- membros da igreja apostólica do 1 século, reconheciam o 
dízimo como contribuição básica ao Reino de Deus. Porém, demonstraram 
na prática que nada do que possuíam era deles, TUDO era do Senhor para 
a extensão do Reino e o bem comum. Portanto, eles entregavam tudo! 
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7 O Cristão 
Moderno e o 
dízimo. (Ml. 3.9-
10). 

Mediante a compreensão bíblica da doutrina do dízimo, o cristão fiel se 
compromete com o plano financeiro de Deus para promover o avanço do 
seu Reino. A Bíblia é o manual da vida cristã, portanto, ele a obedece e 
recebe as bênçãos prometidas ao fiéis. Pratica a entrega do dízimo como 
“poupança celestial” básica, indo além do dízimo através de ofertas e 
contribuições voluntárias ao Senhor. Podendo testemunhar: “ninguém dá 
mais do que Deus”. Amém!

 

Considerações 
Tendo visto boa parte dos versículos que falam sobre dízimo no Antigo e 

Novo Testamento, podemos agora comentar. 
O amor é o principal motivo das minhas contribuições. Se amo, compartilho 

do que tenho. Amar é se doar. Como acreditar na conversão e entrega de 
quem não dá do seu tempo, não disponibiliza seus recursos, não participa 
com suas ofertas? A fé sem obras é morta! Tg 2:20. 

 
I Co 13:4: O amor é sofredor, é benigno; o amor não é invejoso; o 

amor não se vangloria, não se ensoberbece, 
Rm 13:10: O amor não faz mal ao próximo. De modo que o amor é o 

cumprimento da lei. 
Jo 14:15: Se me amardes, guardareis os meus mandamentos.  
 
O homem é apenas um possuidor temporário dos bens que ajunta neste 

mundo, para comer, vestir e morar. Não é dono de nada. É na verdade um 
administrador dos bens terrenos que pertencem a Deus. A isto chamamos de 
mordomia. Somos mordomos das coisas de Deus, “o patrão”. 

 
Como administrador, deve prestar conta fielmente do que não lhe pertence, 

devolvendo a parte de Deus. 
 
Lembremos que “onde está o vosso tesouro aí estará também o vosso 

coração”. 
 
Nós acreditamos fielmente que o dízimo no Novo Testamento deveria ser de 

100% conforme determina o livro de Atos, capítulo 2 e 4 e outras passagens. 
Todavia, no tempo primitivo, com igrejas pequenas, vida mais simples, os 
diáconos faziam o trabalho de administração facilmente. 

 
Isto hoje não daria certo. Tentaram fazer até um sistema de governo para 

juntar tudo num lugar e repartir a cada um segundo a sua necessidade. Este 
sistema de governo é chamado de Comunismo. Sabemos que não deu certo. 
Mas comunismo era o que os apóstolos faziam. 
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Se sua igreja no Estatuto diz que você Precisa Devolver o 
Dízimo, você precisa fazer isto... 
Existem muitas denominações e igrejas diferentes. Você não é obrigado a 

participar de nenhuma. Você se associa como membro da igreja que você acha 
adequada se associar. Portanto, depois de fazer parte do rol de membros, você 
deve respeitar o estatuto daquela denominação. Se aquela denominação diz que 
não há contribuição nenhuma, não haverá contribuição nenhuma. Se outra 
denominação diz que você deve contribuir com10% do seu salário, ao tornar-se 
membro você aceita o estatuto desta denominação com norma de vida e de fé. 

Se outra diz que deve devolver 10% e ainda no 1º domingo deve dar oferta de 
primícias e no 3º domingo deve dar ofertas missionárias, você, ao tornar-se 
membro desta denominação acata seu estatuto. Se não cumprir, você está 
sendo desobediente do estatuto e da Bíblia que determina que, além do “daí a 
Cesar o que é de Cesar”, determina também: 

Romanos 13: 1-2: Toda alma esteja sujeita às autoridades 
superiores; porque não há autoridade que não venha de Deus; e as que 
existem foram ordenadas por Deus. 

Por isso quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus; e os 
que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. 

 
Portanto além do que determina a Bíblia com relação ao dízimo, você 

precisa saber o que determina o estatuto e o regimento interno de sua 
denominação e igreja. 

Veja que aqui acrescentei o Regimento Interno, porque algumas igrejas 
acrescentam em seus Regimentos Internos, que quem não é dizimista não pode 
exercer nenhum ofício ministerial dentro da igreja. 

Isto está também em alguns estatutos gerais de denominações. 
Esta última ordenança é facilmente justificada.  
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Como pode um ministro orar para resolver os problemas financeiros de 
alguém estando ele em falta com Deus e sua igreja com relação às finanças? 

 

Veja o que acontece com a igreja católica 
A Igreja Católica tem também dízimo, mas não exige dízimo de ninguém e 

raramente vemos seus padres pedindo dízimos nas reuniões. Mas a maioria dos 
católicos praticantes sabem que quem quer se casar, batizar filhos, fazer crisma, 
1ª comunhão, missa de guardamento, missa de 7º dia, e outras atividades, se for 
dizimista não paga nada, ou quando paga, paga uma taxa pequena e simbólica. 

Precisamos pensar no dízimo também como uma taxa de afiliação e uma 
mensalidade de manutenção. Tem gente que paga anuidades, joias e 
mensalidades altas em clubes do mundo, mas na igreja, o “clube” que cuida de 
sua alma, da porta de entrada da eternidade e dos céus, não paga e ainda 
reclama. 

 

Perguntas a serem respondidas quanto ao Dízimo e Ofertas  
1. Como o dízimo deve ser dado? 

De toda renda bruta no caso de assalariados. Quando se tratar de 
empresário, o dízimo deve ser dado ou do pró-labore (se houver) ou do lucro, 
porque existem casos de indústrias ou empresas que a margem de lucro é tão 
pequena (2 a 5%) que se pagar 10% de dízimo do bruto, ocorrem grandes 
prejuízos e quebras... 

 

2. Se pertenço a uma igreja e estou frequentando outra, para 
quem mando o dízimo? 
Normalmente o dízimo deve ser dado na igreja que você está frequentando, 

pelas razões que citamos antes, igreja, clube, gastos para manutenção... Se 
você está usando as dependências e os serviços de uma determinada igreja é 
natural que você deixe o dízimo neste lugar que você está se servindo.  

 

3. Como, de modo prático, faço para dar o dízimo e estar 
completamente dentro da vontade de Deus? 
Assim que você receber, imediatamente separe o dízimo. A primeira coisa, 

isto é um sentido de primícias. No primeiro culto ou reunião que for realizada na 
igreja, vá e leve o dízimo para ser consagrado. Desta maneira nenhum erro, 
pecado ou maldição você cometeu e a plenitude da lei foi cumprida. 

 
Chegamos ao fim... Acredito que cumprimos nossa missão de apresentar a 

verdadeira prosperidade descrita nos dois testamentos bíblicos. Eu confesso que 
não pensava exatamente como está aqui, há 10 anos quando comecei a escrever a 
Coleção A Bíblia do Reino. Fico feliz em deixar este livro para ser um dos últimos a 
serem escritos, porque desta maneira pude buscar uma opinião própria e única, 
retirada das páginas da Bíblia, e não o que outras pessoas escreveram ou pensam 
sobre o assunto. 
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