“Há quem dê generosamente, e vê aumentar
suas riquezas; outros retêm o que deveriam
dar, e caem na pobreza.” Provérbios 11:24

SEMANA 28 DE SETEMBRO
À 04 DE OUTUBRO DE 2020.

DINHEIRO, RIQUEZA E PROSPERIDADE!
Em nossa reunião conversaremos sobre a
definição de prosperidade, compreender melhor o dinheiro
e saber a diferença entre ser próspero e enriquecer.
A palavra de hoje é de um capítulo do livro do
Pastor Arão Henrique Xavier (Cadê a vaca gorda), e
temos certeza que seremos muito edificados com este tema
tão importante para ser aplicado em nossas vidas.
1º) Definição de prosperidade:
A prosperidade é termos as condições materiais
de satisfazer todas as nossas necessidades ao longo da
vida, sendo ela resultado de dois fatores que devem ser
aplicados simultaneamente: boa administração e fidelidade
a Deus.
Logo, precisamos ter entendimento sobre a
questão administrativa (a boa prática) e a fidelidade a Deus
(as implicações espirituais.
Entenda que a pessoa pode ser formada em
administração de empresas, até mesmo um doutor nesta
área administrativa e de contabilidade, porém pode estar
vivendo uma vida amarrada por lhe faltar a outra parte
(fidelidade a Deus).
A Bíblia nos diz: “Tendes semeado muito e
recolhido pouco; comeis, mas não chega para fartar-vos;
bebeis, mas não dá para saciar-vos; vesti-vos, mas
ninguém se aquece; e o que recebe salário, recebe-o para
pô-lo num saquitel furado.” (Ageu 1.6)
2º) Compreendendo melhor o dinheiro;
Precisamos compreender o dinheiro e o seu
verdadeiro valor, pois a Igreja Romana conseguiu
impregnar em muitas pessoas que a nossa aproximação a
Deus deve resultar em afastamento ao dinheiro. A
principal fala deles era: “Se você esta próximo de Deus,
abstenha-se de dinheiro, de riqueza e de prosperidade”.
É importante romper com esta mentira, pois a
bíblia não diz que o dinheiro é maldição e sim que ele é
uma benção. A Bíblia nos ensina é que o apego ao dinheiro
ou o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males (1
Timóteo 6.10).
O dinheiro na mão de um homem ou uma mulher
que tem um coração ajustado à visão de Deus é uma
grande benção. O cuidado que precisamos ter é o fato de
amar o dinheiro, já que há o risco de que o dinheiro se
torne maldição, ao passo que de fato ele é um grande
concorrente de Deus no coração do homem.
3º) A diferença entre ser próspero e
enriquecer;
Para apresentar a diferença entre prosperidade e
riqueza, veremos em seguida dois personagens:

1– O Pobre - herdou dos pais um terreno com
três cômodos nos fundos, uma bicicleta e uma vaga de
emprego na empresa que o pai trabalhava;
2 – o Rico - herdou cinco fazendas com cinco mil
cabeças de gado em cada uma delas;
Os dois nasceram e cresceram e o que herdaram
foi o relatado acima e passados trinta anos eles receberam
uma nova visita para ver o que tinha acontecido com os
dois:
1 – O Pobre - trabalhando naquela vaga de
emprego deixada pelo pai, ele deixou os visitantes
impactados, pois deu o seu melhor na empresa e já era um
Gerente de setor; Além disso, ele conseguiu construir na
frente do terreno uma boa casa para morar e adquiriu o
terreno ao lado e construiu duas pequenas casas para
alugar; Ele se casou, nasceram cinco filhos; Comprou um
bom carro. LOGO, OBSERVE QUE ELE ATÉ
CONTINUA POBRE (por conceitos absolutos), MAS
CERTAMENTE ELE É UMA PESSOA PRÓSPERA.
2 – O Rico – continuou com as cinco fazendas e
com as cinco mil cabeças de gado em cada uma delas.
OBSERVEMOS QUE ELE CONTINUA RICO, MAS NÃO
PROSPEROU.
Assim, podemos entender que há uma diferença
entre ser rico e próspero. Tais conceitos atualmente se
encontram distorcidos, já que de uns tempos pra cá uma
enxurrada de “teologias da prosperidade” mentirosas
afirmam erradamente que todos aqueles que vem para a
Igreja e se converte, ficará rico. Com isso, algumas
pessoas vêm para a Igreja e ficam cinco ou dez anos,
firmes na obediência a todas as coisas que seria capaz de
torna-la rica, mas não enriquece. Então, ela entra em
conflito na vida cristã.
Conclusão: Entenda uma coisa: há uma promessa
de Deus na sua palavra de que os Seus filhos serão
prósperos. Há uma afirmação de benção sobre sua vida.
Porém, somente alguns vão enriquecer e devemos
lembrar que a promessa é de prosperidade vinda da parte
de Deus. E, prosperidade fala de crescimento.
Prosperidade é crescer naquilo que você tem, pois
existem muitas pessoas que são ricas, mas não são
prósperas.
Seja Próspero naquilo que Deus te deu para
administrar.

