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Fiel é a Palavra e digna de inteira aceitação. 1 Tm 4:9 

 



A ECONOMIA DIVINA 

“INTRODUÇÃO” 
 

 PROPÓSITO DO CURSO: 

1) Aprender os princípios Bíblicos para prosperidade do espírito, alma, corpo e financeira 

2) Saber que o Deus que habita em cada crente, também faz prosperar espírito, alma e corpo 

3) Que as leis para prosperidade não são desvinculadas das demais mandamentos  

4) Que prosperidade pertence à redenção, então todos os filhos de Deus 

5) Os princípios de prosperidade divina são aplicados pelo o mundo e funcionam lá também 

6) Não ser confundidos entre as palavras benção e prosperidade, são, de fato, sinônimas 

7) Tomar conhecimento que os princípios de prosperidade funcionam durante o prazo longo 

8) Entender o princípio de sementeira e colheita é o principal pelo qual todo o reino funciona 

9) Para cada aluno entender como Jeová ver a relação entre aliança e dízimos 

   10) Ser convencido, pela Palavra de Deus, que o Senhor não fará exceção somente por você 

 

OBJETIVOS DO CURSO: 

1) Cada aluno aplicar os princípios para prosperidade; espiritual, mental, físico e financeira 

2) O aluno ser praticante da Palavra na área de sementeira e colheita 

3) Crescer em fé mediante a aplicação pessoal das promessas de Deus 

4) Aprender a fidelidade de Deus e todas as áreas da sua vida 

5) Receber as verdadeiras riquezas para, depois, receber bênçãos naturais 

6) Crescer em graça, sendo assim maior benção para sua própria Igreja local 

7) Plantar para depois receber do Senhor 

8) Ser convencido pessoalmente dos princípios da prosperidade financeira vem de Deus 

9) Ser parte do remanescente dos últimos dias, com quem Deus vai confiar as riquezas  

   10) Glorificar Deus, na sua vida, mediante a libertação de todas as obras do diabo 

 
 
 
 
 

 



A ECONOMIA DIVINA 

“O QUE É PROSPERIDADE”  
LIÇÃO UM 

 

I - Não Seja Conformado Ao Mundo: 

A) Verdadeira prosperidade; “Tendo suficiente para sua família e abençoar o corpo” 
1 - Deus manifestando-se mediante a Sua Palavra: Jo 14:21 
2 - A habilidade de Deus para alcançar as necessidades de humanidade em qualquer  
      esfera de vida: 1 Ts 5:23 

  3 - Bem sucedido; bem estar econômico; situação favorável; fortunado, feliz 
  4 - Rico; Abundância de suprimento; suficiência para seus necessidades e outros 
  5 - No hebraico; “empurrar para frente e estourar aos lados”; ação duma semente 

B) O pensamento do mundo é apenas; prata, ouro e bens materiais, ou seja, materialismo 
1 - O mundo pensa em pedir emprestado. Deus pensa em dar: Pv 22:7 
2 - O mundo pensa quando ver, depois, vou crer: Jo 20:29 

C) Andando na verdade, a Palavra, é prosperidade ampla. Fazendo a vontade de Deus. O 
     homem que está fazendo a vontade de Deus, andando no chamado é prospero! 3 Jo 2-4 

 

II - A Verdadeira Prosperidade Inclui A Da Alma: 

A) Verdadeira prosperidade depende na prosperidade  da sua alma; a mente, vontade e 
sentimentos, porque a prosperidade do perverso o destrói: 3 Jo 2; Pv 1:32 

1 - Se prosperidade for mal, porque João, pela inspiração do Espírito desejava que  
     seus discípulos tivessem? 
2 - Se substituir a palavra, prosperidade, para a palavra, benção, ninguém  
     argumenta, todos crentes crêem na benção: 1 Tm 6:4; 2 Tm 2:14; Dt 30:19; Ef 1:3 

  3 - Prosperidade do espírito é receber vida eterna e andando no espírito. A paz de  
     Cristo é a mais rica prosperidade que pode possuir: 1 Tm 6:12a 

  4 - Prosperidade da mente é renovar a e controlar a pela Palavra, em vez da mente  
         controlar você. Prosperidade é proporcional quanto a mente é renovada: Rm 12:2 

5 - Prosperidade física é andar em saúde e força divina: 1 Pd 2:24 
6 - Prosperidade financeira é ter o sucesso e multiplicação sobrenatural de Deus  
     como resultado de praticar sementeira e colheita: Gn 8:22 

B) Preguiça espiritual leva o homem desejar uma só forma de prosperidade em vez de 
receber tudo que Jesus comprou para você: Mt 11:12; 1 Ts 5:23 

C) A Palavra de Deus é legal e é vital; 
1 - Legalmente o que é seu mediante o decreto divina na Palavra: Nm 23:19 
2 - Vital, ou seja vida / realidade, quando tomar posse pela fé: 1 Tm 6:12 
3 - O legal, ou seja, lógos, torna ser vital = vida mediante fé na Palavra: Mt 4:4 

D) Quando nos pensamos, prosperidade, pensa as promessas de Deus: 2 Cor 1:19-21 
E) Verdadeiro, é aquilo que pode ser confirmado pelos sensos. A verdade é aquilo 

confirmado pelo Espírito e a Palavra e opera libertação do natural: Jo 8:32 
F) Prosperidade opera progressivamente, não instantaneamente nem automaticamente:  
G) Começa onde você se encontra hoje, não amanhã ou mês que vem: 2 Cor 6:2 
H) Prosperidade é a idéia de Deus para abençoar Seus filhos: Sl 35:27 



A ECONOMIA DIVINA 

“AUTORIDADE DAS ESCRITURAS”  
LIÇÃO DOIS 

 

I - Procurai Compreender Qual A Vontade Do Senhor: Ef 5:17 

A) Deus ordena nos conhecer a Sua vontade a respeito tudo quanto que está escrita 
B) Para não conhecer as Escrituras leva o homem ao erro: Mt 22:29 
C) O Senhor deu as Escrituras para todos ter o mesmo entendimento: 2 Pd 1:20,21 
D) Podemos exercer fé a partir de conhecer a vontade de Deus expresso na escrituras: 
E) Interpretação Bíblica vem mediante os dois testamentos: 

1 - O novo no velho é escondido, e a velha no novo é revelada; John Wesley 
2 - As sombras do real existem no V.T. : Hb 10:1 
3 - Os fatos são declarados no N.T. com a demonstração exemplificado: Hb 11:1 
 a - Na vida de Jesus; Ele herdou tudo para dar a nós: Hb 9:15; 1 Pd 3:9 
 b - Os patriarcas do V.T. A vida de Abraão, Moisés, José, Josué, Davi etc 
 c - No livro dos Atos dos Apóstolos: 
 d - Ensinado nas epistolas às Igrejas: 

F) As escrituras dão forte consolação da Sua vontade: Hb 6:18 
G) A vontade de Deus não é provado mediante experiência primeira, porém, as Suas 

mui grandes e preciosas promessas, pelas quais tornamos participantes: 2 Pd 1:4 
 

II - O Espírito Revela Entendimento Da Palavra: 

A) As doutrinas mais básicas e fundamentais ainda precisam a luz do Espírito para nos; 
1 - Ganhar o verdadeiro entendimento que o Espírito pretende: 2 Pd 1:20 
2 - Aplicar a Palavra pessoalmente em nossas vidas: Jo 14:26 

B) Em todas as áreas de redenção houve a necessidade do Espírito restaurar a verdade; 
1 - Salvação, santificação, fé, batismos, ressurreição dos mortos: Hb 6:2,3 
2 - Tudo comprado em redenção; sendo redimido de satanás pelo sangue de Cristo e  
     sua morte, ressurreição e ascensão ao trono pertence a cada crente: Ef 1:7 

C) Tudo que Adão perdeu, Jesus comprou de volta por o homem: 1 Jo 3:8b 
1 - Adão perdeu vida, Jesus comprou de volta: Rm 5:17 
2 - Adão perdeu domínio e autoridade, Jesus comprou de volta: Mt 28:18; Mc 16:17 
3 - Adão perdeu sua justiça, Jesus comprou de volta: 2 Cor 5:21 
4 - Adão perdeu comunhão com o Pai, Jesus comprou de volta: Hb 10:20 
5 - Adão perdeu direitos como filho, Jesus comprou de volta: Rm 8:16 
6 - Adão perdeu aliança com o Senhor, Jesus comprou de volta: Jo 6:53 
7 - Adão perdeu todo sorte dos bênçãos do Senhor, Jesus comprou de volta: Ef 1:3 

D) A perfeita vontade de Deus é expresso em Cristo na cruz, para redimir todos: Gl 3:13 
E) Redenção é para todos, mas sobre de todos que crêem: Rm 3:22 
F) De tudo que Cristo supriu para o homem, o único benção que opera automaticamente é 

a salvação. Se confessares Jesus como Senhor com a sua boca: Rm 10:9 
G) Depois a salvação tudo é recebido pela fé e paciência nas promessas: Hb 6:12 
H) Nós não vamos participar das promessas porque está escrita na Bíblia, mas porque 

recebemos a revelação do Espírito e insistimos acima da aliança: Lc 1:37,45 



A ECONOMIA DIVINA 

“AUTORIDADE DAS ESCRITURAS”  
LIÇÃO DOIS (continuação) 

 

III - Porque Crer Em Prosperidade Divina / Bíblica: 

A) Deus é Deus de provisão, Seu nome é Jeová Jiré, o Senhor que proverá: Gn 22:14 
B) Prosperidade; bem sucedido; bem estar econômico; situação favorável; fortunado, feliz 
C) Rico; abundância de suprimento; suficiência para suas necessidades e ajudar outros 
D) Antes da queda, houve abundância de provisão; Jesus ensinou orar: assim seja feita a Sua 

vontade na terra como está lá no céu, não existe falta com Deus: Mt 6:10 
E) Deus criou a terra com recursos naturais suficiente para suprir abundantemente para todo 

ser humano no planeta: Gn 1:11,12 e 22 
F) Redenção é o grande ato que devolveu para homem aquilo que o diabo roubou; vida, paz, 

justiça, saúde, liberdade e abundância / prosperidade: 1 Jo 3:8 
G) Aliança significa; tudo que pertence a uma pessoa, agora passa a ser também daquele 

com tem aliança: Gn 17:2-8 
  1 - Se Deus tiver vida, e não der a você, em aliança com Ele, isto quebra aliança 
  2 - Se Deus tiver poder, e não der a você, em aliança com Ele, isto quebra aliança 
  3 - Se Deus tiver bens, e não der a você, em aliança com Ele, isto quebra aliança 
  4 - Se Deus tiver qualquer coisa, e não der a você, em aliança com Ele, isto  
        quebra aliança. E Deus nunca quebra aliança com você: 1 Tm 4:9 
H) As Escrituras confirma o que pertence a nós mediante a vida dos patriarcas, e todos eles 

experimentavam abundância de provisão: 1 Cor 10:11; Gn 13:2; 26:12,13; 30:43; 41:49,52 
I) O Senhor prometeu abençoar as obras da tua mão: Sl 90:17 
J) O Senhor declarou que Ele tem prazer na prosperidade dos Seus servos: Sl 35:27 
K) Jeová dá força para adquires riquezas para confirmar Sua aliança: Dt 8:18 

  1 - Pobreza é uma confirmação que Deus não pode suprir para Seus servos, desde  
               que Deus é Deus de provisão, isto não glorifica / honra Ele: Pv 15:15 
  2 - Uns crentes pensem que a aliança do Senhor com eles faz lhes pobres! 

L) Jesus ensinou Seus discípulos; pede e recebe. Será isto é para tudo a menos R$: Mt 7:7 
M) Jesus confirmou que, se a Palavra da aliança habita em te, pede: Mt 7:7; Jo 15:7 
N) A vida de Jesus demonstrou provisão em abundância: Mc 6:41; 8:6-9; Lc 22:35 
O) Jesus tinha um tesoureiro ladrão, mesmo assim não houve falta: Jo 12:6 
P) A provisão do Senhor veio ao menino Jesus mediante os reis magos: Mt 2:11 
Q) Sem R$ dinheiro não pode fazer a obra do Senhor plenamente: Lc 6:38 
R) Sem dinheiro não pode vestir, comer, pagar o colégio dos filhos: 
S) Deus não é contra seus filhos tendo dinheiro, mas sim, dinheiro tendo eles: 1 Tm 6:10 
T) Deus deu Salomão grandes riquezas, mesmo sabendo ele iria desviar do Senhor: 2 Cr 1:12 
U) A pessoa de prosperidade habita em cada crente mediante a pessoa do Espírito: Rm 5:5 
V) Paulo prosperou em fazer tendas tanto que pude bancar todo seu ministério: 1 Cor 4:12 
W)  Pessoas que não prosperam são aqueles que nunca dão na oferta porque não tem! 
X) Todos as Igrejas crêem em prosperidade na hora de construir seus templos! 
Y) Se você não crer em prosperidade, porque suplicar Deus na hora de necessidade? 
Z) Nada tendes, porque não pedis; Pede e recebe: Tg 4:2b; Mt 7:7 



A ECONOMIA DIVINA 

“PROSPERIDADE - MALDIÇÃO OU BENÇÃO”  
LIÇÃO TRÊS 

 

I - Propósito Original: 

A) Deus criou o homem para participar com Sua natureza, caráter e bênçãos: Gn 1:26 
B) Eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor; pensamentos de paz 

e não de mal, para vos dar o fim que desejais: Jr 29:11 
  C) A perfeita vontade de Deus para a provisão do homem é como será no céu: Mt 6:10 

D) A queda do homem trouxe maldição para; espírito, físico e financeiro: Gn 2:17; 3:16-19 
E) A aliança com Jeová nós resgatou e colocou de baixo o propósito original: Rm 6:23 

 

II - A Lei Foi Estabelecida Para Exigir Conduto Santo Para Os Em Aliança:  

A) A transgressão da lei era, literalmente, a transgressão da aliança, ou pecado: 1 Jo 3:4 
B) Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que 

viesse o descendente a quem se fez a promessa: Gl 3:19 
C) A maldição da lei foi dada para proclamar as conseqüências aos que não andaram em 

aliança com Jeová: Dt 28 
D) Mas, eu pensei que Deus era Deus de amor? Deus da verdade, deu a lei, Deus de amor 

pagou o preço. A justiça e amor foram reconciliados na cruz: Rm 11:22 
E) Outro disse; as bênçãos para Abraão e outros era todos para o V.T. : Rm 3:3,4 

1 - Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso  
lugar porque está escrito: Maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, 
para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, em Jesus Cristo, a fim de 
que recebêssemos, pela fé, o Espírito prometido: Gl 3:13,14 

a) A bênção também tinha três aspectos; espiritual, física e financeira 
b) A bênção de andar com o Senhor elimina os efeitos da queda do homem 

2 - A bênção de Abraão é para os da fé de Abraão / ou seja, os da promessa: Gl 3:9 
3 - E, se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a  
     promessa: Gl 3:29 

a) Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para justiça; espiritual: Gn 15:6 
b) Foram os dias da vida de Abraão 175 anos; físico: Gn 25:7 
c) Era Abrão muito rico, possuía gado, prata e ouro; financeira: Gn 13:2 

F) Se Cristo nós resgatou, então somos livres de toda a maldição de lei: G; 3:13 
1 - Pobreza, não o pobre, é uma maldição, Cristo pagou o preço: Dt 28:16-19,38-40 
2 - Prosperidade financeira e física é declarada ser uma bênção: Dt 28:1-15 

 

III - A Incredulidade Trouxe Tradição Para A Igreja:  

A) Muitos crentes pensem pobreza é sinônimo com humildade, portanto, benção. A Bíblia 
não declara abençoada são os pobres. Declara, sim, bem-aventurados os mansos, 
porque herdarão a terra: Mt 5:5,6 

B) Com os monges veio voto de pobreza, como meios de negar-se e ao mundo: 1 Tm 4:9 
C) Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por 

amor de vós, para que, pela sua pobreza, vos tornassem ricos / substituição: 2 Cor 8:9 



A ECONOMIA DIVINA 

“PROSPERIDADE - MALDIÇÃO OU BENÇÃO”  
LIÇÃO TRÊS (continuação) 

 

III - A Incredulidade Trouxe Tradição Para A Igreja:  

 C) continuação 
  1 - Pessoas dizem; sim, mas aquilo foi pobreza espiritual, não financeira. 

a) O pobre espiritual não consegue converteu água para vinho: Jo 2:7-9 
b) O pobre espiritual não consegue limpar o leproso: Mc 1:41 
c) O pobre espiritual não consegue não cura o paralítico: Mc 2:5 
d) O pobre espiritual não consegue dar visto ao cego: Jo 9:11 
e) O pobre espiritual não consegue multiplicar pão para multidões: Mc 6 e 8 
f) O pobre espiritual não consegue andar sobre o mar: Mt 14:25 

D) Não permite que seus diretos da nova aliança sejam roubados mediante incredulidade: 
 

IV - A Carne Sempre Persegue O Espírito:  

A) Caim perseguiu Abel, um tipo de descendente da promessa: Gn 4:8 
B) Isaque, filho de Agar, perseguiu Isaque, filho da promessa: Gn 21:9 
C) Saul, o rei carnal, perseguiu Davi, quem tinha coração segundo Deus: 1 Sm 18:9 
D) Os fariseus perseguiram Jesus: Mt 22:15-19 
E) A circuncisão perseguiu Paulo e os discípulos: At 16:3; Gl 2:3 
F) Incredulidade continua perseguir a promessa / prosperidade até hoje: Hb 6:12 

 

V - A Promessa Não É Automática, Opera Pela Fé:  

A) Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante?  
Presta atenção, pode até ter a fé, porém, a fé permanece dormente sem ação: Tg 2:20 

1 - Quase todos os crentes querem que Deus os dê prosperidade, porém, mas não  

      são dispostos obedecer a Palavra  submeter-se a Deus pela Palavra: Hb 13:8 
a) Dizimar, ofertar e semear: Hb 7:8; Lc 6:38; 2 Cor 9:7 
b) O equivalente de pedir que Deus mudasse Sua Palavra por eles: Ml 3:6 
c) Ou que Deus praticar acepção de pessoas, o qual é pecado: Tg 2:9 

2 - O Senhor transmitiu a Sua Palavra aos homens, mas Ele não o opera: Jo 17:8 
a) Nos, quem crê, é quem opera a Sua Palavra mediante obediência: Rm 2:13 
b) Quando nós agirmos, em obediência, a Palavra, Deus confirma: Mc 16:20 

B) Se fizermos nosso parte, é garantido que o Senhor fará a Sua parte: Tt 1:2,9; 3:8 
C) A semente da Palavra nunca se corrompa, até se cumprir: Mt 24:35 
D) A promessa não se cumpre por que está escrito, cumpre porque alguém crê: Mc 9:23 
E) Tendo o mesmo espírito de fé, como está escrito: Eu cri; por isso, é que falei. 

Também nós cremos; por isso, também falamos: 2 Cor 4:13 
F) A ação de agir, acima da direção da Palavra de Deus, se chama crer: Mt 14:29 
G) Crendo a Palavra sempre libera o poder dela, ou seja, reprodução da semente: Jo 1:12 

 
 
 



A ECONOMIA DIVINA 

“AUTORIDADE PARA FINANÇAS”  

LIÇÃO QUATRO 
 

I - Deus Fez O Mundo E A Plenitude Nele Para O Homem: 
A) Quando Deus fez o mundo, o criou com tudo necessário para o homem: Gn 1:29,30 
  1 - Fizeste-o, no entanto, por um pouco, menor do que Deus e de glória e de honra o  
      coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão: Sl 8:5,6 
  2 - Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém: Sl 24:1  
  3 - Minha é a prata, meu é o oro, diz o Senhor dos Exércitos: Ag 2:8 
B) Todos os recursos naturais, foram depositados para os filhos do Altíssimo Deus; vê Lição 

Três - subi ponto um, propósito original: Rm 8:32 

C) O mundo, como é atualmente, é uma perversão da perfeita vontade de Deus e os filhos do 
adversário estão em posse daquele que é do Senhor: 1 Jo 2:15 

 

II - Redenção Aplica Para O Homem, Espírito, Alma, Corpo E Financeira: 
A) Para isto se manifestou o Filho de Deus: para destruir as obras do diabo: 1 Jo 3:8b 
  1 - O Senhor não redimiu nosso espírito, e permitiu que o adversário continuasse  
        com autoridade acima dos outras áreas das nossas vidas:  
  2 - As obras do diabo são todas as obras do diabo: At 10:38 
B) Tudo que Adão perdeu, Jesus restaurou ao homem; toda sorte de bênção: Ef 1:3 
C) Todas as coisas que conduzem à vida e à piedade: 2 Pd 1:3 
  1 - Quem pode negar que dinheiro pertence a vida? Rm 3:3,4 
  2 - O Senhor está interessado em todas as áreas da sua vida: 1 Ts 5:23 

a) Casamento, negócio, educação, desafios ou problemas: Jo 14:14; 16:23 
b) Venha a mim todos que estão cansados e sobrecarregados: Mt 11:28 

D) Muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por 
meio de um só, a saber, Jesus Cristo; reinamos por meio da revelação de graça: Rm 5:17 

 

III - A Igreja Recebeu Autoridade Para Estabelecer A Vitória De Cristo Na Terra: 

A) Dando graças ao Pai, que vos fez idôneos, capacitados, à parte que vos cabe da herança 
dos santos na luz e a herança dos santos é o próximo versículo; libertou do império das 
trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor: Cl 1:12,13 

B) Fomos libertos legalmente, agora, pelo sacrifício de Cristo, e recebido mediante o exercício 
de autoridade nós dado pelo Espírito e a Palavra: Mt 28:18; 2 Cor 2:14; Jo 16:23 

C) O crente precisa reivindicar seus diretos de redenção em Cristo; Digam-no os 
remidos do Senhor, os que Ele resgatou da mão do inimigo: Sl 107:2; Rm 10:8 

  1 - Reconhece sua redenção libera você de todo o domínio do adversário: Ef 1:3,7 
  2 - Ordena satanás tirar as mãos daquilo que é seu / chaves: Mt 16:19; 1 Tm 6:12  
D) Finanças são a única coisa que não terá, ou seja, a manifestação da mesma, no instante 

que crer, porque o dinheiro não está no céu, mas aqui na terra. O Espírito vai convencer 
pessoas até que alguém obedece, enquanto, você permanecer em fé: Mc 11:24; Lc 6:38 

E) Às vezes resultados são como relâmpago, outras vezes crendo contra esperança. Deus 
está sempre operando e a resposta é absolutamente garantida: Mt 17:24-27; Rm 4:18 



A ECONOMIA DIVINA 

“OS CAMINHOS DO SENHOR”  

LIÇÃO CINCO 
 

I - Os Caminhos De Deus Provam Que Cristo É Senhor Em Nossas Vidas: 

A) Deus não olhe, nem pense como o homem, porque Deus vê o coração: 1 Sm 16:7 
B) Os primeiros serão últimos e os últimos primeiros: Mt 19:30 
C) Crê que recebe e terá: Mc 11:24 
D) Quando sou fraco, então torna ser forte: 2 Cor 12:10 
E) Morrer para viver: Jo 12:24 
F) Dar para receber e plantar para colher: Lc 6:38 
G) Mais abençoado é para dar do que para receber: At 20:35 
H) Para ser grande, primeiro aprender servir: Mc 10:43 
I) Deus não escolheu muitos sábios, fortes, ou nobres: 1 Cor 1:26 
J) Um mais um = 10.000: Dt 32:30 
K) Israel ficou no deserto por não aprender os caminhos do Senhor: Hb 3:10,11 

 

II - Não Por Força Nem Violência Mais Por Meu Espírito: 

A) Todos querem prosperidade financeira, poucos querem pagar o preço: Pv 23:23 
B) Deus não abençoa por necessidade, mas princípios da Palavra: Hb 11:6a; 2 Rs 7:1-20 
C) Prosperidade não venha por muito trabalhar ou merecimento natural: Sl 127:1 
D) Não devemos desejar qualquer benção mais do que Ele mesmo: Ap 3:17,18 
E) Aprende desancar nas promessas de Deus; permite que o Espírito opere: Zc 4:7b 
F) Não limita Deus no meio de necessidade, como Israel no deserto: Sl 78:32,41 
G) Nunca inverter os dois princípios de obediência e fé: 

1 - Primeiro, obedecer à vontade, os mandamentos e a direção de Deus: 1 Sm 15:23 
2 - Depois que tem feito tudo, aplicar fé nas promessas como se não tivesse tinha  
     feito nadinha; exemplo - Jesus na cruz, com fé no Pai: At 2:25-27; Ef 6:13 

 

III - Conhecereis A Verdade E A Verdade Vós Libertará: 

A) Para a verdade operar na sua vida, precisa ouvir e praticar: Jo 8:32; Tg 1:22 
B) Não é questão de uma verdade operando na vida, porém, a totalidade da verdade: 
C) Se não esteja sendo liberto, então não está ouvindo a verdade ou, aquilo que está 

praticando não é a verdade. Porque, a qualidade da verdade é operar liberdade: Jo 8:32 
D) As maiorias dos crentes estão procurando mais uma verdade, aquilo que seja a chave 

principal, em vez de obedecer toda a Palavra: 
E) Se obedecer em dar, porém, não em perdoar, a Palavra será abafada: Mc 11:25 
F) Todos querem prosperar sem exercer muito esforço / sacrifício: 2 Tm 2:11 
G) A vida é como um corrente, é somente tão forte do que o elo mais fraco: Tg 2:10 
H) O novo nascimento vivifica o espírito humano, porém, oração vivifica a alma: Ef 5:14 

1 - Muitos não estão podendo aproveitar bem os ensinos porque estão  
      sem uma vida de oração, meditação ou buscando o Senhor: Mt 6:33 
2 - A Palavra de Deus só produz os resultados prometidos em solo bom: Mc 4:14-20 

  3 - Quem é que determina se o solo do seu coração é bom? Deus ou você? 



A ECONOMIA DIVINA 

“AS VERDADEIRAS RIQUEZAS”  

LIÇÃO SEIS 
 

I - O Senhor Mesmo É Verdadeira Riqueza Para O Crente: 

A) Prosperidade; bem sucedido; bem estar econômico; situação favorável; fortunado, feliz 
B) Rico; abundância de suprimento; suficiência para suas necessidades e ajudar outros 
C) Se, pois, não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos 

confiará a verdadeira riqueza? Lc 16:11 
  1 - Da sabedoria e o conhecimento de Deus é declarado ser da riqueza: Rm 11:33 
  2 - Conhecendo a profundeza da redenção pelo sangue de Cristo é a chamado a 
                    riqueza da sua graça; insondáveis riquezas de Cristo: Ef 1:7; 2:7; 3:7,8; 
  3 - Sendo iluminado no conhecimento dos seus diretos em Cristo é chamado a  
                    riqueza da glória da sua herança: Ef 1:18 
  4 - O Seu Espírito no homem interior é chamado a riqueza da Sua glória: Ef 3:16 
  5 - A riqueza da glória do mistério é Cristo em vós a esperança da glória: Cl 1:27 
D) A sabedoria de Deus é declarada ser incomparavelmente melhor do que bens naturais; 
  1 - Porque melhor é o lucro que ela dá do que o da prata, e melhor a sua renda do  
       que o ouro mais fino. Mais precioso é do que pérolas, e tudo o que podes desejar  
       não é comparável a ela: Pv 3:14,15 
  2 - Aceitai o meu ensino, e não a prata, e o conhecimento, antes do que o ouro  
                     escolhido. Porque melhor é a sabedoria do que jóias, e de tudo o que se deseja  
        nada se pode comparar com ela: Pv 8:10,11 
  3 - Quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro! Pv 16:16; 1 Tm 6:6 
  4 - Há ouro e abundância de pérolas, mas os lábios instruídos são jóias: Pv 20:15 
  5 - As palavras do Senhor são mais desejáveis do que ouro: Sl 19:10 

 

II - Prosperidade Divina Venha Como Conseqüência De Prioridades Corretas: 

A) A fascinação de riquezas naturais leva o homem ao amor de dinheiro: Mc 4:19 
B) O amor de dinheiro é o raiz de todo mal: 1 Tm 6:10 
  1 - Dinheiro representa; poder, independência, sucesso e aceitação 
  2 - Apreciação desproporcionada para dinheiro leva o homem a fazer qualquer coisa 
        para ganhar R$; matar, roubar, enganar e mais 
  3 - A raiz de todo mal e conseqüência de fazer R$ seu deus! Confiança despro-  
                     porcional do valor de R$. Deus ordena-nos confiar nEle:  
   a - Guerra, guerra civil, toda forma de violência 
   b - Divórcio, crise conjugal 
   c - Nárco trafico  
   d - Pornografia, sexo ilícito 
   e - Enfermidade, doença, dor ou tormento 
C) A aliança declara que as bênçãos do Senhor correrão atrás Seus filhos: Dt 28:8; Mt 6:33 
D) Todos, na Bíblia, que Deus confiou muitos bens, eram pessoas que reinaram em vida com 

O Senhor e depois os bens chegaram; Abraão, José, Moisés, Davi: Sl 125:1 
E) Se o Senhor é seu pastor, supridor, protetor, guia e confiança, então não faltará: Sl 23:1 



A ECONOMIA DIVINA 

“O SENHOR É MEU PASTOR”  

LIÇÃO SETE 
 

I - Quando O Senhor É Seu Pastor:  

A) O Senhor é meu pastor, nada mi faltará, é uma declaração de fé: Sl 23:1 
B) O Senhor tem prazer na prosperidade do Seu servo: Sl 35:27 

1 - Nosso relacionamento com Deus é dupla na N.A. filhos de Deus / servos de Cristo 
2 - Tenha a certeza que nasceu de novo: Jo 3:3 
3 - Tenha a certeza que está obedecendo a Cristo: Jo 15:14 

C) Quando estamos andando no Senhor, no espírito e em amor, pede e recebe, nenhuma 
condenação para os que estão em Cristo Jesus que não andam na carne: Rm 8:1 

D) Jesus pôde dizer; Pai eu sabia que sempre mi ouves: Jo 11:42 
E) Jesus testificou; Eu faço sempre o que lhe agrada: Jo 8:29 
F) Prosperidade vem do Espírito passa o espírito humano e filtrado na alma. A consciência 

é uma faculdade, dados por Deus, para nós julgar nos mesmos se merecem: 3 Jo vs2 
G) Não recebemos do Senhor devido merecimento, porém pela fé. Entanto, se a alma não 

esteja prosperando em Cristo, a desobediência permite auto condenação e, 
conseqüentemente não pode receber a promessa: 1 Cor 11:31; 2 Cor 13:5; 1 Jo 3:20,21 

H) Quem determine resposta de oração é a gente, não Deus. A resposta dele é sempre sim 
e amém para todos os Seus filhos; Esta é a confiança que temos para com ele; que, se 
pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve: 2 Cor 1:20; 1 Jo 5:14 

I)   Prosperidade depende numa vida completamente entregue ao Senhorio de Cristo 

 

II - Jesus É O Grande Eu Sou: 

A) Jesus é tudo que você precisa em vida: 2 Pd 1:3 
1 - Jesus declarou; Eu sou o pão da vida: Jo 6:48 
2 - Jesus declarou; Eu sou a luz do mundo: Jo 8:12 
3 - Jesus declarou; Eu sou a porta das ovelhas: Jo 10:7 
4 - Jesus declarou; Eu sou o bom pastor: Jo 10:14 
5 - Jesus declarou; Eu sou a ressurreição e a vida: Jo 11:25 
6 - Jesus declarou; Eu sou a videira: Jo 15:5 
7 - Então Jesus lhes disse: Sou Eu: Jo 18:5 

B) Quando Cristo vive em você, todas as formas de prosperidade, também: Cl 1:26 
C) Jesus é Senhor da sua vida mediante a Sua Palavra; Santifica na Palavra: Jo 17:17 
D) A Palavra de Deus opera prosperidade em nossas vidas em todas as áreas: 1 Ts 5:23 
E) Quando a Palavra reina em sua vida, então sua alma está prosperando: 3 Jo vs 2 

1 - Somente é possível prosperar em vida até a medida que sua alma prospera: 
2 - Prosperidade sem a prosperidade da alma, opera destruição: Pv 1:32 
3 - Prosperidade da alma; salvação da alma: 1 Pd 1:9 
 a - A mente é renovada: Rm 12:2; Ef 4:24 
 b - A vontade é completamente entregue a Deus: Mt 26:39 
 c - Os sentimentos dominados pelo espírito recriado em Cristo: 2 Cor 5:7 

F) A questão é se R$ é seu senhor, confiança, alegria ou se Cristo é: Mt 6:25-33 



A ECONOMIA DIVINA 

“LEIS DE PROSPERIDADE”  

LIÇÃO OITO 
 

I - Leis Do Espírito: 
A) Tudo no mundo natural é governado pelas leis naturais, tudo no mundo do espírito é 

governado pelas leis de Deus. Nada é pelo acidente, tudo Deus deu ao homem é 
perpetua e funciona tanto quanto 4.000 anos atrás do que o dia de hoje: Ml 3:6; Hb 13:8 

1 - As leis da Palavra sempre funcionam quando aplicado corretamente: Mc 11:24 
2 - A lei do espírito da vida em Cristo Jesus; governa, vida eterna, salvação: Rm 8:2 
3 - Aquilo que é revelado é para nos e nossos filhos; é perpetua: Dt 29:29 

B) As leis do Senhor para prosperidade são importantes para aprender porque; 
1 - A Palavra de Deus contém as chaves da lei do Espírito: Jo 6:63 
2 - As leis do Espírito governam as leis naturais: Hb 11:3 
3 - Satanás opera na esfera natural: 2 Cor 4:4 

C) Quando souber o que Deus tem falado é impossível ser decepcionado: Jo 17:17 
D) Sua fé será diretamente proporcional ao nível da Palavra no coração: Rm 10:10,17 
  1 - O coração, aqui, é o espírito humano, onde habitam as fontes da vida: Pv 4:23 
  2 - Se continuamente ouve a Palavra, porém, não a praticar decepciona-se: Tg 1:22 
  3 - A coração honesto vai sempre achar praticando a verdade: Lc 8:8 
  4 - Quando a Palavra de Deus está dominando, a razão não reina: Mt 14:29 
E) Deus liberou Seu poder mediante a Sua Palavra e sustenta tudo assim: Hb 1:3 
F) Como matar; 

1 - Uma pessoa - Parar seu sangue de fluir livremente 
2 - Um corpo de água - Parar ela de fluir livremente 
3 - Os financies do corpo de Cristo - Parar R$ de fluir livremente em depósitos 

G) Multidões querem receber sem dar. Isto é equivalente a; 
1 - A terra produzindo fruto ou cereais sem plantar 
2 - O fogão produzir calor sem gás ou lenha 
3 - Ser formado da faculdade sem estudar 
4 - Ganhar a guerra sem ir à batalha 

H) Egoísmo nunca mantém o que constrói. Deus é o autor de dar e continua sendo o dono 
de tudo: Jo 3:16; Ap 13:8 

I) Tudo aquilo que Deus deu ao homem pertence a ele até ao fim: Gl 3:29 
 

II - Você É Quem Opera As Leis Da Palavra, Não Deus: 
A) Deus não faz acepção de pessoas; isto significa que: Rm 2:11; At 10:34 
  1 - Ninguém é isento das leis, mandamentos, ordenanças, preceitos ou caminhos 
  2 - A Palavra de Deus funciona igualmente para todos, na mesma forma 
B) Quando andamos nos Seus caminhos, chegamos a Seu destino: Sl 103:7; Jr 29:11 
C) Praticando a Palavra, obriga o Senhor a cumprir por causa de aliança: Sl 89:34 
D) Legalmente não é necessário orar para receber respostas, porém, oração é uma das 

formas que o crente libera a fé: Jo 11:42,43 
 



A ECONOMIA DIVINA 

“LEIS DE PROSPERIDADE”  

LIÇÃO OITO (continuação) 
 

III - Leis Do Espírito: 
A) Plantar  Esperar  Colher 
B) Sempre plantar sua melhor semente: Jo 3:16; Gl 6:7-9 
C) Plantar na medida que pretende colher: Lc 6:38; Jo 12:24 
D) Plantar em bom solo; aquilo que já tem produzido bons resultados: Mc 4:20; Lc 8:15 
E) Expectativa é noventa porcento de fé; não espera nada, não receba nada: Rm 8:25 
F) Plantar é um ato de violência contra o solo / arar a terra quebra o solo duro:  
G) Sacrifico é dependência total: Gn 22:10-14 
H) Sementes produzem conforme sua própria espécie / reprodução e multiplicação = o 

poder da semente: Gn 1:24 
I) Quando plantar, tenha certeza que perdão está operando em sua vida: Mc 11:25 
J) Obediência é operando a aliança: Hb 3:18,19 
K) Entender e crer a sua posição em Cristo Jesus como filho: Fl 4:13 

L) Crer na integridade da Palavra  Deus escreveu o que Ele quer e quer o que escreveu 
M) Conhecer e andar na sua justiça em Cristo / retidão perante O Senhor: Rm 3:22 
N) Conhecer seu direito usar o nome de Jesus em autoridade para finanças: Jo 14:14 

O) Plantar para o baixo  o estrangeiro, viúva e órfão: Pv Dt 10:19; 19:17; Rt 2:9, 20 

P) Investir para acima  os dons ministeriais: 1 Sm 2:30; Mt 10:40-42; 1 Tm 5:17 
Q) A Igreja local nunca vai prosperar além do que seu pastor prosperar: vê lição 16 
R) Crescimento financeiro venha mediante trabalho durante o prazo longo: Pv 13:11 
S) Prosperidade é proporcional à parte do mundo em que vive: 
T) Plantar R$ não anula outras coisas e outras coisas não anulam R$ / estas coisas deve 

fazer sem deixar de fazer as primeiras coisas:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



A ECONOMIA DIVINA 

“A ALIANÇA ESTABELECIDA”  

LIÇÃO NOVE 
 

I - Como Abraão Estabeleceu Aliança: 
A) Abraão deu seu melhor, deu seu filho como holocausto na aliança: Gn 22:16-18 
B) Antes, te lembrarás do Senhor, teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires 

riquezas; para confirmar a sua aliança, que sob juramento, prometeu a teus pais, como 
hoje se vê: Dt 8:18 

1 - Um memorial de andar em aliança com o Senhor é pagar dízimos: Hb 7:8 
2 - Circuncisão é outro memorial, porém, não pertence hoje: Gn 17:11; Gl 5:6 
3 - O sangue de Cristo também serve para memorial: 1 Cor 11:25 

C) O dizimo é a declaração do crente que está em aliança com Jeová, assim tudo do crente  
      pertence ao Senhor, e tudo dele pertence ao crente: 1 Cor 6:19; Ef 1:3 
D) Quando Israel andava em aliança com Jeová, nenhum inimigo pôde vencê-los: Dt 28:7 
E) Andando em aliança com o Senhor, nenhum inimigo pode te tocar: Sl 91:1 
F) O Senhor não deseja tirar de você, mas sim, dar você abundantemente: Ml 3:10 

 

II - Não Andando Em Aliança Com O Senhor Convida Os Gafanhotos: Jl 1:1-20 

A) O profeta Joel falava sobre os últimos dias e como a adversário tem acceso ao crente 
B) Os gafanhotos são espíritos malignos que tem direito atacar os sem aliança: Jl 1:1-4 

1 - O gafanhoto cortador; mora na lavoura, e o agricultor fica desesperado tentado  
expulsá-lo da lavoura, mas nada funciona. O gafanhoto cortador tem o poder de        
cortar parte do fruto e as folhas, não deixando-o cem por cento, sempre comendo 
uma parte, ele tem o poder de estragar um pedaço do fruto. Assim, o agricultor 
nunca colhe o fruto por completo. 

2 - O gafanhoto migrador, não mora na lavoura, mas voa em bandos, de lugar para  
lugar, agindo de surpresa, comendo mais um pedaço do fruto e os galhos da 
arvore. Esse chega, estraga e vai embora, aumentando seu prejuízo.  

  3 - O gafanhoto devorador, é mais violento e tem o poder de levar o agricultor ao  
      falência e come até a casca da arvore. 
4 - O gafanhoto destruidor, é o bando que possui maior poder de extermínio, arrasa  
     cem por cento, com poder para ferir o próprio agricultor. Ele consome até os  
     raízes da arvore.  

C) Antes desses gafanhotos a terra diante deles era como o Jardim do Éden. Depois está 
assolado, e a terra de luto, porque o cereal está destruído, a vide se secou, as olivas se 
murcharam: Jo 1:10-14 

D) Joel falou do devorador; Fez da minha vide uma assolação, destroçou a minha figueira, 
tirou-lhe a casca, que lançou por terra; os sarmentos se fizeram brancos: Jl 1:7 

E) Estes gafanhotos são legiões de demônios que atacam o patrimônio de homem: 
1 - Destruem; casas, carros, roupas, mantimento, empresas, aviões, navios, prédios,  
      salários, famílias, igrejas e mais 
2 - A missão deles é para literalmente; matar, roubar e destruir: Jo 10:10 

F) Quando não obedecemos ao Senhor, isto abre uma porta para o adversário: Ef 4:27 



A ECONOMIA DIVINA 

“A ALIANÇA ESTABELECIDA”  

LIÇÃO NOVE (continuação) 
 

III - Como Agem Os Legiões: 
A) Quem anda e exerce fé na aliança com o Cristo está isento; Trazei todos os dízimos à  

casa do Tesouro . . . por vossa causa, repreenderei o devorador, para que não vos 
consuma o fruto da terra; a vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos: 
O anti veneno do devorador é dizimar fielmente ao Senhor; Ml 3:10,11 

B) O Cortador; permanece 24 horas por dia na vida do homem que não obedece a Deus.  
Ele come parte das riquezas, bens e salário, ou seja tudo que ganha. Através do 
cigarro, bebida, jogos, farras, a farmácia, o ladrão mora em sua casa constantemente 
quebrando eletrodomésticos, casa, roupa, carro. Sempre gastando dinheiro em 
prejuízos, como se fosse jogando seu dinheiro fora! 

C) O Migrador; vem com inconstância, de vez em quando, mês e mês ou algumas vezes  
por ano.  Quando o migrador visitar, o estrago é maior, porém, dá para leva a diante. 

D) O Devorador; Esse demônio toma emprego, carro, casa, apartamento, fazenda rápida e 
aparentemente sem razão. Quando sair, pessoas estão passando fome, com dividas e 
prejuízos que não consegue sair. Trabalham em áreas de negócios sombrios, perigosos 
e desonestos. Estas levam aos processos e penhor dos bens. Todos os amigos fogem 
porque não querem ser parte. Pessoas que são vitimas do devorador somente contem 
desgraça e ruindade na vida. Todas as portas, onde anteriormente ganharam dinheiro, 
agora fecharam de vez! A família não te quer mais e declara que não vale nada. Insônia 
é comum depois o devorador visita. 

E) O Destruidor: é assassina, prega na pessoa insistindo em suicídio. Provoca desastre e 
caos em grande números. Provocam acidentes desastres de carro, trem, aviões. Usam 
muito os intempéries da natureza como; fogo, tromba d´água, ventania para exterminar. 
Ação destes demônios são manchetes das jornais e televisão. 

 

IV - O Destruidor Na Vida De Jó: 
A) Jó era o homem mais rico em Uz; Jó só conhecia Jeová no fim: Jó 1:1 - 4; 42:5 
B) Jó sacrificava em medo, assim destruindo o efeito do sangue: Jó 1:5; 3:25; Ec 10:8 
C) Disse o Senhor a satanás: Eis que tudo quanto ele tem está em seu poder: Jó 1:12 

1 - Em fato, o mundo inteiro já estava nas mãos de satanás mas ele não pude tocar  
      por causa do sangue: Lc 4:6; 1 Jo 5:19 
2 - Não era que Jeová entregou tudo para satanás. Em fato, Adão já fez isto: Gn 3 

D) O destruidor veio para reivindicar a vida, família e bens de Jó: Jó 1:14-21 
1 - Em um só dia tomou seu patrimônio, filhos e integridade: 
2 - Seu nome tornou-se sinônimo como pobreza e desastre: 
3 - Nem o esposa de Jó o quis mais: Jó 2:9 

E) Pela toda aparência Jó não era dízimista, porque o devorador veio: Ex 12:23,24; Ml 3:10 
F) Para o filho, andando em perfeita obediência, Jesus disse; o principe deste mundo vem 

mais não acha nada em mim; restauração venha mediante obediência: Jo 14:30; Jl 2:25 
G)  O maligno não toca nos que andam em aliança com Cristo: 1 Jo 5:19; Jl 2:;14,26,27 
H) Interessante que Jó não está em Hebreus 11 porque ele não andou pela fé: Hb 11 



A ECONOMIA DIVINA 

“A ALIANÇA ESTABELECIDA”  

LIÇÃO NOVE (continuação) 
 

V - Fazei Prova De Mim:  
A) O único lugar na Bíblia que convida o homem provar Deus é na área da aliança, isto  

sendo se nós obedecermos A Jeová Jiré, Ele suprirá: Ml 3:10 
 1 - Dízimos não são da V.A. nem na N.A., porém, simplesmente aliança: Gn 14:20-22 
 2 - O dizimo declare que tem fé na aliança com Jeová Jiré; Seu suprimento: Hb 7:8 
 3 - O dízimo é devolvendo 10% para o dono correto. Nunca sentirá a falta 

 daquilo que não é seu! 
 4 - Quando andamos em aliança, é a responsabilidade de Jeová Jiré repreender o  

devorador de nosso meio. Reparos do carro, eletrodomésticos, gastos na área de 
saúde, farmácia, roubos, acidentes e, em fim, tudo que rouba de você espírito, 
alma e corpo: Ml 3:10 

a) Insiste na sua aliança com o Senhor: Is 43:26 
b) Não admite, é assim mesmo, o que podemos fazer? Rm 3:3,4: Mt 28:18 
c) A aliança do Senhor é sobre natural, acima da esfera do mundo: 1 Tm 4:9 

B) Jesus confirmou categoricamente que dizimar era correta: Mt 23:23 
C) O Senhor designou o homem com a necessidade depender nele para sua provisão. 

Assim a sistema monetária exige que continuamente tenha suprimento, portanto, a 
necessidade continuamente crer o Senhor: 2 Cor 5:7 

D) O dizimo, é a declaração continua e constante que não era a minha força e o poder do 
meu braço me adquiriram estas riquezas, mas a aliança do Senhor: Dt 8:17 

E) Jeová designou que o suprimento para a casa do Senhor venha para eles que tem, 
primeiramente, tem recebido do Senhor: 1 Cor 4:7 

1 - Mantimento do ministério da Igreja local venha dos dízimos do povo do Senhor,  
     não a prefeitura, empresária ou o mundo em qualquer forma: 2 Cor 6:17 
2 - Mas bem aventurado é para dar do que receber: At 20:35 

F) Todo ato de obediência precisa ser acompanhado com a fé. Não mecanicamente 
cumprindo uma ordem, sem vida. Precisamos liberar fé que Deus galardoa Hb 11:6 

G) Se não existir uma aplicação de fé, nada acontecerá: Tg 4:2,3 
H) Dizimar acima do bruto ou o liquido? Se quiser a benção acima do bruto, então a 

resposta é o bruto. Não seja legalistica, se alguém der você uma casa, teria que vender 
só para dizimar, quando vender dizimar. Se receber um quilo de feijão, manga 

I) Cada vez dinheiro troca mãos, deve dizimar. Exemplo, pais aos filhos, marido à esposa 
 

VI - Ofertas São Investimento No Reino Acima Do Dízimo:  
A) Ofertas justas venham depois que pagar o que é certo. O dízimo não é oferta: Hb 7:9 
B) O tabernáculo de Moisés, tenda de Davi ou templo de Salomão não eram feitos dos 

dízimos, porém, ofertas voluntários: Ex 35:5-36:5; 1 Cr 22:14-19; 29:2-9 
C) O oferta que não custou nada, não é sacrifício, portanto, não aceitável: 2 Sm 24:17-25 
D) Multiplicação venha na sementeira, ofertas voluntários, não dízimos,: Mc 4:20; Lc 6:38 
E) Plantando é investir no solo bom. Dizimar é o ato de devolver ao dono: 2 Cor 9:7-11 



A ECONOMIA DIVINA 

“O DOM DE ADQUIRIR RIQUEZAS”  

LIÇÃO DEZ 
 

I - Os Nomes Do Senhor Indicam O Seu Caráter E Natureza: 
A) Nenhum nome de Deus, em se, pode indicar a totalidade de quem é Jeová, portanto  
    Jeová indicou sua natureza mediante um series de nomes redentivos: 

1 - Jeová-Tsidkenu: O Senhor justiça nossa: Jr 23:6 
2 - Jeová-M’kaddesh: O Senhor que santifica: Lv 22:3 
3 - Jeová-Shalon: O Senhor é nossa paz: Jz 6:23 
4 - Jeová-Shammah: O Senhor está sempre lá: Ez 48:35 
5 - Jeová-Rafá: O Senhor que cura: Ex 15:26 
6 - Jeová-Nissi: O Senhor bandeira nossa: Ex 17:15 
7 - Jeová-Rohi: O Senhor nosso Pastor: Sl 23:1 
8 - Jeová-Jiré: O Senhor proverá: Gn 22:14 

B) Abraão ofereceu seu filho, em sacrifício, Jeová substituiu suprindo um carneiro: Gn 22:13,14 
1 - Assim, o Senhor ensinou que Ele quer obediência, não sacrifício: 1 Sm 15:22 
2 - Que, depois obediência ao Senhor vem o suprimento do Senhor: 
3 - Que o sacrifício aceitável do Senhor é obediência: 
4 - Jeová Jiré é uma boa confissão de fé, declarando; Deus proverá! 

C) O nome, pelo qual, Abraão, e seus descendentes, conhecem Deus é El Shaddai, o Deus de 
provisão. Jeová, era o Deus da lei e da verdade: Ex 6:3 

D) Jeová Jiré supriu para Israel em todo tempo que andou em aliança com Ele: Dt 8:16-18 
1 - O maná no deserto: Ex 16:4 
2 - Água da rocha para três milhões de pessoas: Ex 17:6 
3 - Até codornizes em abundância: Nm 11:18 

E) Na nova aliança, com melhores promessas, será que Deus parou de suprir para seus? Hb 8:6 
F) Jesus supriu pão para os multidões, Ele é o mesmo para todo sempre, Amén: Mc 6:41; 8:9 

 

II - Sacrifício E Provisão Andam Juntos: 
A) Deus é Deus de sacrifício; digam justos, Deus é Deus de sacrifício. Quando Jeová Jiré  
     ver sacrifício, Ele manifesta. Sacrifício é a declaração de dependência total! Jo 3:16 
B) A situação ideal para Jeová Jiré operar na vida do homem é o deserto! Is 43:19 
C) Todas as vezes que alguém tomou o atitude de sacrificar ao Senhor, Jeová Jiré 

respondeu com o poder de multiplicação: Mt 2:11; Dt 28:12 
1 - Uma viuva, da cidade de Sarepta, deu tudo o que possuía para Elias: 1 Rs 17:13 
2 - Elias pediu água no altar para receber abundância de chuvas: 1 Rs 18:30-45 
3 - A viuva do discípulo de Eliseu forneceu vasilhas para azeite: 2 Rs 4:1-7 
4 - Gideão ofereceu ao anjo do Senhor, Jeová, e subiu fogo do altar: Jz 6:21 
5 - O Senhor apareceu ao Salomão depois mil holocaustos foram oferecidos: 2 Cr 1:6 
6 - Davi quis construir a casa do Senhor, e Jeová fez aliança com ele: 1 Cr 17; 29:2 

D) Jeová Jiré é o autor de sementeira e colheita: Gn 8:22; Jo 12:24 
E) Sacrificar é não ter opção. É dependência total! 
F) O homem só conhecerá o poder de Deus quando chegar ao fim de si:  2 Cor 12:10 
G) Crê no Senhor e será salva, crê nos Seus profetas e prosperaras: 2 Cr 20:20 



A ECONOMIA DIVINA 

“O DOM DE ADQUIRIR RIQUEZAS”  

LIÇÃO DEZ (continuação) 
 

III - O Dom De Adquirir Riquezas É DAR: 
A) Zaqueu seguiu o Senhor de todo o coração e deu, o homem rico não: Mt 19:21;Lc 19:8 
B) O conhecimento e pratica da verdade liberta o homem: Jo 8:32; Tg 1:22 
C) A fonte de renda, para o crente, não é seu trabalho ou profissão, mas o Senhor: Dt 8:17 
D) Aqui até ao final desta era Deus quer depositar as riquezas do mundo nas bolsas dos 

justos, a fim de evangelizar o mundo inteiro com o evangelho de Cristo: Pv 13:22 
1 - Uma pequena prova para você. Como vai saber se será fiel com R$100.00?  
       Resposta, o que esta fazendo com R$10,00? Como você vai saber se será fiel  
       com R$1000.000? Resposta, o que esta fazendo com R$100,00? Como você vai  
       saber se será fiel com R$1.000.000? Resposta, o que esta fazendo com  
       R$1.000? A maioria de pessoas pensem como Judas; Mc 14:3-5 
2 - Quem é fiel com pouco, será fiel em muito: Mt 25:23 
3 - Abraão era o pai da dom de adquirir riquezas, e ele recebeu dos pagões: Gn 13:9 
4 - Isaque herdou a benção de Abraão: Gn 26:12 
5 - Jacó recebeu a riqueza do sogro, Labão, o ladrão: Gn 31:1 
6 - José recebeu do faraó e Egito: Gn 41:40-42 
7 - Jesus herdou do Pai e deu para a Igreja: Gl 3:16,29; Ef 1:3 

E) Os propósitos corretos para receber o dom de adquirir riquezas: 
1 - Estabelecer o reino de Deus na terra; Rei Uzias: Mt 6:33; 2 Cr 26:3-5 
2 - Abençoar os filhos de Deus. Receber o dom de dar: Rm 12:8 

a) O dom de contribuir é como o dom de fé, praticar fé simples antes que 
tornar ser um dom. Também o dom de cura começa com a imposição das 
mãos. O dom de adquirir riquezas começa com aquilo que tem em mãos. 

b) Está ai um rapaz que tem cinco pães de cevada e dois, peixinhos; mas isto 
que é para tanta gente? Semente! Se que tens em mãos não é sua colheita, 
então é seu semente! Jo 6:9 

3 - Oferta de forma sacrificial. O que dê precisa ser revelada pelo Espírito: Rm 8:14 
F) Plantar semente é um ato de violência contra a terra. O solo é quebrado e a semente 

caia para morrer. O oferta sacrificial é um ato, no esfera do espírito, que libera o poder 
de multiplicação: Jo 12:24 

1 - A semente, tem o poder, em se, para multiplicar-se; isto é reprodução: Mc 11:23 
2 - O potencial da semente é liberado quando plantar. Dinheiro é plantado quando  
     der. Quando esteja fora da sua mão, não no envelope ou na gaveta: Jo 12:24 
3 - Bom semente, em bom solo, produz multiplicação. Você determina se você é 
     bom solo ou não pelo atitude de obedecer: Mc 4:20 

G) Tudo que Deus faz começa com a Palavra, mais nada. A definição de milagre é Deus! 
H) Esclarece o que deseja, depois plantar com propósito fixo no coração: Mc 11:23 
I) Se receber aquilo que queria, sem obedecer a Palavra, então não era Deus: Sl 78:22 

 
 



A ECONOMIA DIVINA 

“O DINHEIRO”  

LIÇÃO ONZE 
 

I - Dinheiro É O Deus Do Mundo: 
A) Uns clamam; é do diabo e o sinal do antiCristo. Outras dizem; o sinal da verdadeira 

benção de Deus é prosperidade financeira. Se não tiver este sinal, então é porque não está 
andando em aliança com o Senhor. A resposta Bíblica nunca é extremos. Deus não quer nada 
dominando você, menos Seu Espírito; bebida, fumo, vocação, sucesso, ou R$: 1 Rs 18:21 

B) O amor de dinheiro perverte o coração do homem. Quando homem, na Bíblia, madureceram ao 
ponto que riquezas não os transformaram, então Ele deu tudo: Gn 13:9; 31:1; 41:40-42; Dn 2:48 

C) O Senhor não quer que você fazer R$ seu deus, ídolo, mestre. Satanás controle o dinheiro de 
fonte iníquo / mundano: Lc 16:13; 2 Cor 4:4 

1 - A alma do homem procure ser inspirado por algo. Se não for o espírito recriado  
      em Cristo Jesus, então a alma vai procurar outras fontes de inspiração que o  
      mundo oferece, e o mundo é governado pelo adversário: Rm 8:14; 1 Jo 5:19 
2 - Que o homem serve é seu deus! Não sabeis que daquele a quem vos  
     ofereceis como servos para obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois  
     servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça: Rm 6:16 

D) O mundo é limitado ao dinheiro fazer aquilo que for. O crente olha para Cristo: Fl 4:13 
E) Quando olhamos para O Senhor, Ele vai suprir R$; cremos no Senhor, não R$: Jo 15:7 
F) O dinheiro é o grande meio para os do mundo cumprir os seus desejos, então Deus 

escolheu justamente este meio para demonstrar que não somos do mundo: Jo 17:14 
1 - Dinheiro representa o espírito deste mundo, agora pode usar para a glória de  
      Deus quando usar o para o benefício do reino: At 4:35 
2 - Seu atitude sobre dinheiro pode ser aquilo que permite que você vai adiante com  
      o Senhor ou voltar para atrás: Mt 19:21,22 

 

II - Dinheiro Revela Intenção De Propósito: 
A) Dinheiro é um termômetro que revela o que está dentro do homem: 1 Tm 6:10 

1 - Se corrupção, manipulação, prostituição ou integridade está no coração, dinheiro  
     é um dos poucos meios que vai manifestar a presença de bem ou mal: Dt 30:19 
2 - Alguns pessoas virem, cabeça para baixo, depois tiver R$ nas mãos: Rm 12:1 
3 - Tendo dinheiro suficiente vai provar se você verdadeiramente é pessoa de  
      integridade ou não, da sua palavra ou não, honesta ou não: 
4 - Dinheiro é o meio que prova moral e a vida Cristã: At 2:45 
5 - Prova, no fim, se você é no mundo ou do mundo: 1 Cor 7:31 

B) O que dinheiro não pode comprar: 
1 - Uma cama mais não sono 
2 - Uma casa, porém, não um lar 
3 - Medicina, mas não saúde 
4 - Comida mas não um apetite 
5 - Cosméticos mas não beleza 
6 - Uma Bíblia, mas não salvação 



A ECONOMIA DIVINA 

“O DINHEIRO”  

LIÇÃO ONZE (continuação) 
 

III - O Que Jesus Falou A Respeito De Dinheiro : 
A) O mundo usa dinheiro como símbolo de valor humano e poder: Mc 12:41 
B) O contraste com o mundo e Jesus; 

1 - O mundo pergunta, quanto R$ tem? Jesus pergunte, quanto deu? 
2 - O mundo pergunta, quanto R$ deu? Jesus pergunte, quanto sobrou? 
3 - O mundo pergunta, olha quanto deu! Jesus olha para o tamanho do sacrifício! 

C) Em contraste ao reino do céu; 
1 - E elogiou o senhor o administrador infiel porque se houvera atiladamente, porque 
     os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da  
     luz: Lc 16:1 
2 - Ao mordomo que não usou o seu talento para o Senhor; Tirai-lhe, pois, o talento e  
     dai-lo ao que tem dez: Mt 25:28 
3 - Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza; porque a vida de um  
     homem não consiste na abundância dos bens que ele possui: Lc 12:15 
4 - Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro  
     no céu; depois, vem e segue-me: Mt 19:21 
5 - O bom samaritano; No dia seguinte, tirou dois denários e os entregou ao  

hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem, e, se alguma coisa gastares a mais, eu 
to indenizarei quando voltar. Qual destes três te parece Ter sido o próximo do 
homem que caiu nas mãos dos salteadores? Lc 10:35,36 

D) Dinheiro, quando usado para fins não egoisticos, torna ser um meio para fazer bem: 
 

IV - O Espírito Santo E Dinheiro: 
A) Se desejar ser guiado pelo Espírito, não permite que decisões sejam determinadas pelo  

fato que tiver o dinheiro suficiente ou não. Permite que Deus oriente a respeito da Sua 
vontade e depois, baseado na vontade dEle obedece a independente de R$: Mc 16:15 

B) O Espírito Santo toma posse do R$ dos crentes completamente entregue a Ele:  
     At 2:44,45; 4:34 
  1 - Uma prova da libertação total do mundo é ser liberto do que ele adora: Gl 1:4 
  2 - A chave em dar é, dar o que o Espírito orienta, onde Ele orienta: Rm 8:14 
C) O Espírito Santo opera mesmo sem dinheiro: At 3:6 

1 - Sua maior necessidade não é dinheiro, mas a graça de Deus: 1 Pd 1:2 
2 - Nunca limite o Espírito, como se fosse sem poder para operar sem R$: Sl 78:22 

a) Pede o Senhor bens não dinheiro em si: Jo 16:23,24 
b) Muitas pessoas têm dinheiro, mas não tem os bens 
c) Fé Bíblica é a moeda do céu: Hb 11:1 
d) Pode ter R$ e fazer zero para Cristo, podem ser sem R$ e ainda realizar 

proezas: At 3:6 
 



A ECONOMIA DIVINA 

“O DINHEIRO”  

LIÇÃO ONZE (continuação) 
 

V - O Espírito Santo E Dinheiro: 
D) O Espírito Santo prova os corações quando dar dinheiro: At 5:1-11 

1 - Ananias e Safira quiseram a honra ser juntos aos apóstolos, sem viver da mesma  
     revelação da graça eles tiverem: Mc 10:28 
2 - Ananias era doador fraudulento. Vemos que o Espírito julga não somente o que  
     está dado, mas também o propósito porque está dado: Hb 4:12 

E) O ministério não pode ser vendido, portanto, comprado: At 8:18-22 
1 - A atitude que pode comprar os ministros de Deus ou as bênçãos do Espírito 
     leva homem longe dos caminhos do Senhor: Nm 24:13 
2 - O Senhor não permite acepção de pessoas; fé recebe tudo: Tg 2:1-5 
3 - O rico se achar com o pobre nas pés de Jesus: Pv 22:2; At 4:36,37 

 

VI - A Graça Dada Mediante Ofertas Especiais: 
A) Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo que, sendo rico, se fez pobre por  
     amor a vós, para que pela sua pobreza vos tornásseis ricos; substituição: 2 Cor 8:9 
B) Graça revela a vida de Cristo; Um auto negação e dando de si: 1 Pd 1:13 
C) Em relação a dando e a obra de Cristo no crente, a palavra graça é empregada sete 
     vezes em segunda Coríntios; Deus pode fazer-vos abundar em toda graça a fim de que,  
      tendo sempre, em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra: 2 Cor 9:8 
D) Usando nosso dinheiro para a glória de Deus é uma forma ser vaso útil: 2 Tm 2:21 
E) Dando voluntáriamente / alegremente demonstra entregue total ao Senhor: 2 Cor 9:7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A ECONOMIA DIVINA 

“A LEI DE SEMEAR E COLHER”  

LIÇÃO DOZE 
 

I - Os Mistérios Do Reino Dos Céus: 
A) Porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus: Mt 13:11a,12 
B) Para aproveitar a vida em abundância é necessário receber os mistérios do reino: Jo 10:10 
C)  E eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem 

plenamente o mistério de Deus, Cristo: Cl 2:2 
D) Um chave para entendimento de todas as parábolas é a do bom solo: Mc 4:11-13 
  1 -  Não vai poder compreender os outros mistérios sem entender que tudo na terra  
         opera pela lei de plantar e colher; causa e efeito 
  2 - Buscamos o reino de Deus, é revelada que Sua vontade é para semear: Mt 6:33 
  3 - Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor,  
       verão e inverno, dia e noite. A lei que governa toda a planeta terra: Gn 8:22 
E) A prova que seus bens não são donos de você é a habilidade os dar-los: Lc 6:38 
F) Deus dá a semente ao semeador, então se você não é semeador, não vai receber 

semente. Se orasse que Deus te dá semente e depois usa para outra coisa, vai demorar 
para receber mais semente: Pv 20:6; 2 Cor 9:10 

G) O número um razão o cristão não semeia é medo que vai faltar: 1 Jo 4:18 

H) A lei de semear e colheita é; plantar  esperar  colher 
 

II - Três Leis Principais Para Semear E Colher: 
A) Primeiro; Você sempre colhe aquilo que semear: Gl 6:7-10 
  1 - A ordem divina é sempre planta primeiro, depois colher 
  2 - Plantando não garante a colheita, porém, é impossível colher sem plantar! 
  3 - Ele que terá amigos precisa mostrar se amigável; a lei de plantar e colheita  
       funciona em todos as áreas de vida: Pv 18:23 Rei Tiago 
  4 - Aprende semear seu melhor a Deus através do homem. Deus quis filhos e  
       semeou Jesus; se semear lixo, vai colher lixo: Jo 3:16 
  5 - Semeia na área em que deseja colher / sua necessidade; semente gera no  
       mesmo genro daquela plantada: Gn 1:24 
B) Segundo; A colheita sempre volta em forma multiplicada; Os que foram semeados em 

boa terra, são aqueles que ouvem a Palavra, e a recebem, frutificando a trinta, a sessenta e 
a cem por um: Mc 4:20 

  1 - Muitos proclamem cem vezes mais, na hora da oferta, porém isto é reservado  
        exclusivamente para quando deres tudo! Um oferta sacrificial: Mc 10:29,30 
  2 - Como reconhecer solo bom; 

a) Onde já está produzindo bons resultados: At 19:9,10 
b) Onde o Espírito Santo orienta você: Rm 8:14; Jo 7:24 
c) Igreja e ministérios pregando a Palavra revelada com demonstração do 

Espírito, onde pessoas estão sendo salvos, libertos e curados: Rm 15:19 
d) Não por causa de necessidade, dividas ou falência: 2 Cor 9:7 

 



A ECONOMIA DIVINA 

“A LEI DE SEMEAR E COLHER”  

LIÇÃO DOZE (continuação) 
 

II - Três Leis Principais Para Semear E Colher: 
3 - Vai voltar proporcional a medida que você dá / plantar: Lc 6:38 

a) Plantar R$1,00 a medida será R$1, plantar R$100 a medida será R$100,00 
4 - Maturidade opera crescimento na medida que usa para plantar 
5 - Os primeiros frutos; primeira entrada de salário, negócios, crias, frutas: Ex 23:16 
6 Ofertas, no singular ou plural, aparece mais do que trezentos vezes em Nm / Lv 

C) Sempre vai colher numa estação diferente do que plantou; 
  1 - E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não  
       desfalecermos; Colherá em tempo determinado e estação devido: Ec 3:1; Gl 6:9  
  2 - Lança o teu pão sobre as águas porque depois de muitos dias o acharás: Ec 11:1 
  3 - Não desenterrar seu semente esperando fruto antes do tempo; Nem digas diante  

     do mensageiro de Deus que foi inadvertência; por que razão se iraria Deus por      
     causa da tua palavra, a ponto de destruir as obras das tuas mãos: Ec 5:6; Jr 5:24 
4 - Colheita é unicamente para os que semeiam: 2 Cor 9:10 
5 - Não estabelece limites em quando o retorna vai chegando: Sl 78:22 

 

III - Princípios Sobre Sementeira: 
A) Uma das melhores formas de aprender andar pela fé é plantar diariamente: Rm 1:17 
B) As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas 

misericórdias não tem fim; renovam se cada manhã. Grande é tua fidelidade: Lm 3:22 
C) Pede Deus semente; o dinheiro dos crentes está na bolsa de Deus e o dinheiro de 

Deus está nas bolsas dos crentes. 
  1 - Todo dinheiro está aqui na terra, não no céu, ou seja, Deus vai usar o homem 
  2 - A razão plantar e colher funciona imperfeitamente é porque a Igreja / corpo de  
       Cristo, não obedecer à ordem de dar. Como resultado o Espírito tem que falar  
       com muitas pessoas para uma só obedecer; você está escutando? Hb 3:7,8 
  3 - Não come a sua semente. Assim, você torna-se seu próprio devorador: Ml 3:10 

a) A colheita já terminou se comer a semente / é impossível colher sem plantar 
b) Henry Ford, o montador, fez experiência plantando três grãos de milho, 

pegou a colheita e replantou, assim se fez por sete vezes, sempre 
plantando aquilo que as sementes reproduziu. Na final de sete vezes os 
grãos de milho encheram mais do que cinqüenta vagões de trem! 

D) Dê com alegria, não com tristeza. O jovem rico não sabia que qualificava por cem vezes  
mais: Mt 19:21,22; 2 Cor 9:7 
 1 - Em todos os bancos os depósitos são feitos antes de retirados: 1 Cor 13:11 
 2 - Somente crianças pensem que pode fazer um saque sem primeiro depositar 
 3 - Você é um depositante ou uma criança? 2 Cor 13:5  

E) Ser ousada em plantar. O agricultor planta com grande expectativa; 90% de fé: Hb 11:6a 
F) O ato de fé é plantar no solo certo; Deus dará o aumento: Tg 2:20; 1 Cor 3:6 

 



A ECONOMIA DIVINA 

“PRINCÍPIOS DE PROSPERIDADE”  

LIÇÃO TREZE 
 

I - Toda Forma De Prosperidade Habita Em Você Mediante O Espírito: 
A) O maior já habita em você mediante o Espírito Santo. Na mesma forma que seu amor está  

derramado em seu espírito mediante o Espírito, igualmente, tudo que Jesus comprou por 
nós já habita em nos, da mesma forma: 1 Cor 3:16; Rm 5:5; Cl 1:19 
  1 - Salvação, cura, libertação, sabedoria: 1 Cor 1:30 
  2 - O maior do que o mundo, diabo, tentação ou circunstancias: 1 Jo 4:4 

B) Toda promessa de Deus é condicional, ou seja, é legalmente nosso se realizamos todas as  
condições. Vida eterna exige; arrependei-vos e crer o evangelho. Receber o revestimento 
de poder exige; ser salvo, receber e falar / cumprir as leis de aliança: 2 Cor 1:20 

C) Tão somente sê forte e muito corajoso, para teres cuidado de fazer segundo toda a lei que  
 meu servo Moisés te ordenou; dela não te desvies, nem para a direita nem para a 
esquerda, para que sejas bem sucedido. Praticar a Palavra: Js 1:7; Jo 15:14; Tg 1:22 

  1 - As promessas da aliança dependem em obedecer  crer  ação: Dt 28:1-14 
  2 - Deus declare sim, o diabo declare não, seu é o voto que desempate: Dt 30:19 
  3 - A coragem é necessária para não permitir que a carne dominar: Ef 6:10-12 

D) Poucos crentes que aprendem andar pela fé, porque é completamente oposto o andar  
     pelos sensos e para negar os sensos é o equivalente de negar-se: 2 Cor 5:7; Lc 9:23,24 
  1 - Para declarar; eu tenho, quando os sensos dizem contrários: Mc 11:24 
  2 - Para confessar; pelos chegas de Cristo sou sarado: 1 Pd 2:24 
  3 - Testemunhar; obrigado Senhor minhas necessidades são supridas: Fl 4:19 
E) Qualquer coisa, situação ou acontecimento contrário a Palavra é apenas uma  
     circunstancia que precisa conformar a Palavra de Deus: Mc 11:23; Hb 10:35,36 
F) Você sabe que foi redimido da maldição da lei? Você sabe que pertence a benção? De fato,  

     Jesus não vai fazer mais nada para ti libertar  tudo é já realizado : Gl 3:13; Ef 2:6,7 
G) O Espírito revela a graça. Tudo que Cristo comprou já pertence à você: Ef 1:3; 2 Pd 3:18 

 

II - Compra A Verdade E Não A Venda:  
A) Compra a verdade e não a vendas; e a sabedoria, a instrução e o entendimento: Pv 23:23 
B) Qual é o preço de comprar a verdade? Continue crendo independente de tudo que o diabo 

pode lançar no seu rosto é crescer na firme convicção dos fatos que não se vê: Ef 6:13 
C) Morrer para si, isto é, a vida crucificada: Lc 9:23,24; Gl 5:16,17 
D) A única forma de servir a Deus com todo o espírito, alma, força e entendimento: Mt 22:37 
E) A verdade é adquirida com experiência em vida e continuando na verdade: Jo 8:32 
  1 - Cada vez que continua na Palavra você está comprando para si 
  2 - Negando a sua carne o direto de reagir está, não vendendo a verdade 
  3 - Abortando a semente, por meio de incredulidade, é vendendo a verdade: Rm 4:20 
F) O Senhor está oferecendo o linho fino, você o compra: Mc 15:46; Ap 15:6 
G) O Espírito e a noiva dizem: Vem! Aquele que ouve, diga: Vem! Aquele que tem sede venha, 

e quem quiser receba de graça a água da vida: Ap 22:17 
H) Em fim significa compromisso com a Palavra de Deus e Suas promessas: 2 Pd 1:4 



 

A ECONOMIA DIVINA 

“O LUGAR CHAMADO ALI”  

LIÇÃO CATORZE  
 

I - Andando No Seu Chamado Profética: 
A) A única coisa o Senhor prometeu abençoar na sua vida é a vontade de Deus, não 

a sua própria vontade: Mt 6:33; Ef 5:17 
B) Quando estamos fazendo a vontade do Pai, então Ele vai prosperar suas obras: Sl 90:17 
C) Jonas fugiu do chamado e, como resultado, foi frustado no seu caminho: Jn 1:1-3; 2:1 
D) Quando; quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra: Is 1:19 
  1 - Não existe prosperidade, em qualquer forma, sem andar na vontade de Deus: 
  2 - Obediência com ousadia libera a unção na sua vida: Jo 8:29; Jo 3:34 
E) Andar naquilo que Deus ordenou por todos Seus filhos até a perfeita vontade de Deus  
     seja revelado para você: Lc 2:51,52 
  1 - Não vai, um dia, simplesmente se achar dentro seu chamado, você entra: Is 2:3 
  2 - Fidelidade no pouco vai levar você ao muito: Mt 25:23 
G) Seu TRABALHO, como filho, é saber onde Ele quer você no ministério: Hb 4:11 

 

II - Ali É O Lugar Que Deus Escolheu Para Você: 

A) A Bíblia nós conta que os servos de Deus foram ao lugar chamado ali; 
  1 - Salomão ofereceu ali sacrifícios perante o Senhor: 2 Cr 1:6 
  2 - Sucedeu que ali a mão do Senhor Deus caiu sobre mim: Ez 8:1 
  3 - Achou a Deus, e ali falou Deus conosco: Os 12:4 
  4 - Raios brilham da sua mão; e ali está velado o seu poder: Hb 3:4 
  5 - Jesus , porém, lhes disse: Vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim  
               de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim: Mc1:38 
  6 - As Escrituras dizem, ali, para o Espírito ter a liberdade testemunhar pessoalmente  
               onde esteja o lugar chamado ali para cada um dos Seus filhos: Rm 8:14 
B) As características do lugar chamado ali; 
  1 - Um lugar de fé, que os sensos não agradem: Jo 7:24 
  2 - Um lugar desprezado por você ou outras em geral: Jo 4:9 
  3 - Um lugar que a razão ou a lógica não decidiu: Mt 17:27 
  4 - Um lugar onde o suprimento é milagroso, portanto, do Senhor:1 Rs 17:14 

 

III - Onde Deus Manda, Ele Também Sustenta: 

A) O Senhor ordenou que a chuva parasse e que o profeta Elias se escondesse junto à  
    torrente de Querite; ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem: 1 Rs 17:1-4 

 B) Mas passados dias, a torrente secou: 1 Rs 17:7 
  1 - O servo de Deus precisa aprender que Deus é Jeová Jiré e a confiar nele 
  2 - O Rio Sidrom secou e às vezes a fonte natural de sua renda vai secar 

C) Deus usa vasos fracos; ordenou a uma viúva que te sustente: 1 Rs 17:9 
  2 - Não um milagre, mas é dia a dia: 1 Rs 17:15,16 
  3 - Não só receber,  mas a prática de dar e receber todos os dias : vs 13 
 D) Se você está onde Deus mandou, pode ter confiança total no sustento dele 



A ECONOMIA DIVINA 

“A PALAVRÃO CHAMADO DIVIDA”  

LIÇÃO QUINZE  
 

I - Fé Compra A Vista: 
A) Não precisa de fé para fazer contas, ou seja, gastar dinheiro; Precisa de fé para receber  
     dinheiro e sabedoria em como gastar: Rm10:17 
B) Nos tornamos ser o devorador nós mesmos quando vai gastando R$ e fazendo contas  
     declarando, é pela fé irmão, como se fosse a responsabilidade do Senhor cobrir suas        
     dividas feito pelo falto de domínio próprio; fé começa onde Deus guia: Gl 5:16,17 
C) Seja honesta contigo mesmo, se não tiver a renda pagar aquilo, não divide em 1 + 10 com  
     cheques na praça desesperado porque não sabe como vai cobri-los:  
C) Aprender disser NÃO para si mesmo; comprando, sem controle, é um vicio, como 

 qualquer viciado, eles precisam aprender disser NÃO para drogas: Lc 9:23,24 
E) A vontade de Deus não é 9 nem 90. Comprando casa ou carro é um necessidade que  
    adquirir conforme sua habilidade pagar; fé não é independente de sabedoria: Lc 14:28 

 F) Um mercado nacional anuncia que juros de 4,5% ao mês = 69,59% ao ano e juros de 4,9%  
         ao mês = 77,54% ao ano. Ou seja, você paga esta quantia extra para comprar a prazo. 
 

II - O Devedor É Servo De Quem Empresta: 
A) O rico domina sobre o pobre, e o que toma emprestado é servo do que empresta: Pv 22:7 
B) O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo e 

para abençoar toda obra das tuas mãos; emprestarás a muitas gentes, porém tu não 
tomarás emprestado. Isto é a perfeita vontade de Deus para sua vida: Dt 28:12 

C) Jeová Deus deseja ser Senhor do seu povo; Se o Senhor é Deus, segui-o: 1 Rs 18:21 
D) Dividas coloca o homem na posição de ser escravo ao quem empresta. Um opressão 

colocada voluntáriamente acima de si quando desenvolver o habito de gastar mais do que 
receber. Quem emprestou tem o direito de insistir em pagamento. Quando não tiver o 
dinheiro de pagar, isto leva para focar em algo que você não mais tem controle: Mt 6:25 

E) E sempre mais fácil para a carne arrumar um prestação, cheque ou adiantamento do que 
confiar no Senhor. Um grande parte de andar pela fé é na área financeira: Fl 4:19 

F) A carne não quer esperar no Senhor para poder chegar numa posição melhor 
financeiramente, por isto toma tudo nas próprias mãos, a qual, leva a destruição: Rm 8:5,6 

 

III - Para Os Noivos: 
A) Começando uma nova vida juntos, precisam de tudo. Isto não é motivo para entrares em 

dividas. Muitos casais desobedecem tais conselhos e arrumem dores: 2 Tm 2:26 
B) Si vocês podem controlar contra desequilíbrio financeira, então terá grande vantagem 

acima dos que são descontrolados: Sl 91:3a 
  1 - As maiores áreas de problemas em casamento são; comunicação, sexo, finanças  
                    e filhos. Se puder eliminar dividas, então vai melhor desfrutar de paz: Pv 23:23 
  2 - Se não puder conseguir as coisas, sem dividas, é melhor esperar: Pv 16:32 
C) Seu orçamento não deve ultrapassar 70% do liquido, independente do sua renda: Pv 2:4 

 D) Para o homem casar, uma das primeiras qualificações é emprego adequado: Gn 2:15 



A ECONOMIA DIVINA 

“HONRANDO SEU PASTOR”  

LIÇÃO DEZESSEIS 
 

I - Como Honrar Seu Pastor Biblicamente: 
A) Pagai a todos o que lhes é devido: a quem tributo, tributo a quem imposto, imposto a 

quem respeito, respeito; a quem honra, honra: Rm 13:7 
B) Porque aos que me honram, honrarei; Deus está honrado em obediência: 1 Sm 2:30b 
C) Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que 

presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Pois a 
Escritura declara: Não amordaces o boi, quando pisa o trigo. E ainda: o trabalhador é digno 
do seu salário: 1 Tm 5:17,18 

1 - O presbítero que preside bem, é o pastor da Igreja local: Ef 4:8,11; 1 Pd 5:4 
2 - As palavras; episcopado, pastor, e bispo aplicam para o mesmo autoridade; 1 Tm  
     3:1;1 Pd 2:25; At 20:28 
3 - Quanto é o salário que é digno? Depende nas condições reais de cada Igreja local  
      e a habilidade retornar como receberam: Lc 6:38 
4 - O oficio de pastor merece honra, não a pessoa / homem, mas a posição que ele  
      segura como dom ministerial: At 23:3,4 
5 - Amordaces o boi mediante não permitindo que ele prosperar. Igrejas limitem a  
      prosperidade deles mesmos mediante limitando seu pastor. O corpo não será  
      diferente do que a cabeça: Cl 1:18 

D) Quem jamais vai a guerra à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu 
fruto? Ou quem apascenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Porventura, 
falo isto como homem ou não o diz também a Lei? Porque na Lei de Moisés está escrito: 
Não atarás a boca ao boi, quando pisa o trigo. Acaso, é com bois que Deus se preocupa? 
Ou é, seguramente, por nós que ele o diz? Certo que é por nós que está escrito; pois o que 
lavra cumpre fazê-lo com esperança; o que pisa o trigo faça-o na esperança de receber a 
parte que lhe é devida: 1 Cor 9:7-14 

E) Porque digno é o trabalhador do seu salário: Lc 10:7 
F) Agora, vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os 

que vos presidem no Senhor e vos admoestam; e que tenhais com amor em máxima 
consideração, por causa do trabalho que realizabbm: 1 Ts 5:12,13 

G) Isto lhes pareceu bem, e mesmo lhes são devedores porque, se os gentios têm sido 
participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens 
materiais: Rm 15:27 

H) Mas aquele que está  sendo instruído na Palavra faça participante de todas as coisas boas 
aquele que instrui; A Bíblia tradução Viva declara; “Aqueles que são ensinados a Palavra 
devem ajudar seus professores mediante pagando-os”: Gl 6:6 

I) Filhos obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua 
mãe. Que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem, e sejas de 
longa vida sobre a terra; pais e mães espirituais também: Ef 6:1-3 

J) Permite que o Espírito mudar a idéia pentecostal; Senhor, tu mantenhas o pastor humilde, e 
nós vamos manter ele pobre: Rm 8:14 



A ECONOMIA DIVINA 

“O QUE PROVÉRBIOS ENSINA”  

LIÇÃO DEZESSETE 
 

I - As Promessas: 
A) Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda; e se 

encherão fartamente os teus celeiros: Pv 3:9,10 
B) O alongar-se da vida está na sua mão direita, sua esquerda, riquezas e honra: Pv 3:16 
C) Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se multiplicarão os anos de vida: Pv4:10 
D) Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser 

dia perfeito: Pv 4:18 
E) Filho meu, atenta para as minhas palavras .  . .  são vida para quem os acha: Pv 4:20-22 
F) Porque melhor é a sabedoria do que jóias, e de tudo o que se deseja nada se pode 

comparar com ela: Pv 8:11 
G) Riquezas e honra estão comigo, bens duráveis e justiça: Pv 8:14-18 
H) Porque por mim se multiplicam os teus dias, e anos de vida se te acrescentarão: Pv 9:11 
I) A benção do Senhor enriquece e, com ela, não traz desgosto: Pv 10:22 
J) O temor do Senhor prolonga os dias da vida: Pv 10:27a 
K) Mas na multidão de conselheiros há segurança: Pv 11:14b 
L) Quem fica por fiador de outrem sofrerá males: Pv 11:15a 
M) A quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais: Pv 11:24a 
N) Mas que teme o mandamento será galardoado: Pv 13:13b 
O) O homem de bem deixa herança aos filhos d seus filhos, mas a riqueza do pecador é 

depositada para o justo: Pv 13:22 
P) Mas com os muitos conselheiros há bom êxito: Pv 15:22b 

 

II - Diligência, No Campo De Trabalho, Produz Prosperidade: 
A) O preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco 

para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços em repouso, 
assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão, e a tua necessidade, como um homem 
armado: Pv 6:9-11 

B) O que lavra a sua terra será farto de pão, mas o que corre atrás de coisas vãs é falto de 
senso: Pv 12:11 

C) A mão diligente cominará, mas a remissa será sujeita a trabalhos forçados: Pv 12:24 
D) O preguiçoso não assará a sua caça, mas o precioso do homem é ser diligente: Pv 12:27 
E) O preguiçoso deseja e nada tem, mas a alma dos diligentes se farta: Pv 13:4 
F) Os bens que facilmente se ganham, esses diminuem, mas o que ajunta à força do trabalho 

terá aumento: Pv 13:11 
G) Não havendo bois, o celeiro fica limpo, mas pela força do boi há abundância: Pv 14:4 
H) Em todo trabalho há proveito; meras palavras, porém, levam à penúria: Pv 14:23 
I) O caminho do preguiçoso é como que cercado de espinhos, mas a vereda dos retos é 

plana: Pv 15:19 
J) Quem é negligente na sua obra já é irmão do desperdiçador: Pv 18:9 

 



A ECONOMIA DIVINA 

“O QUE PROVÉRBIOS ENSINA”  

LIÇÃO DEZESSETE (continuação) 
 

III - Justiça, Integridade E Ética: 
A) O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o 

ensino: Pv 1:7 
B) Porque serão diadema de graça para a tua cabeça e colares, para o teu pescoço: Pv 1:9 
C) Se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares: Pv 2:4 
D) Confia no Senhor de todo o teu coração e não estribes no teu próprio entendimento: Pv 3:5 
E) A sabedoria edificou a sua casa, lavrou as suas sete colunas: Pv 9:1 
F) A integridade dos justos os guia . . . A justiça do integro endireita o seu caminho: Pv 11:3,5 
G) Tão certo como justiça conduz para a vida: Pv 11:19a 
H) Quem ama a disciplina ama o conhecimento, aborrecer a repreensão é estúpido: Pv 12:1 
I) A mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata a derriba: Pv 14:1 
J) Peso e balança justos pertencem ao Senhor; sua são todos os pesos da bolsa: Pv 16:11 

 

IV - Porque Prosperidade Não Venha: 
A) Então, me invocarão, mas eu não responderei; procurar-me-ão, porém não me hão de 

achar: Pv 1:24-32 
B) Não maquines o mal contra o teu próximo, pois habita junto de ti confiadamente: Pv 3:29 
C) A maldição do Senhor habita na casa do perverso, porém a morada dos justos ele 

abençoa: Pv 3:33 
D) Afasta o teu caminho da mulher adúltera . . . para que dos teus bens não se fartem os 

estranhos, e o fruto do teu trabalho não entre em casa alheia: Pv 5:8-10 
E) Filho meu, se ficaste por fiador do teu companheiro e se te empenhaste ao estranho, estás  

enredado com o que dizem os teus lábios estás preso com as palavras da tua boca: Pv 
6:1,2 

F) Seis coisas o Senhor aborrece, e a sétima a sua alma abomina . . . Pv 6:16-19 
G) Assim será com o que se chegar à mulher do seu próximo; não ficará sem castigo todo 

aquele que a tocar: Pv 6:29-35 
H) O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal; a soberba, a arrogância, o mau caminho e 

a boca perversa, eu os aborreço: Pv 8:13 
I) Porque o que me acha a vida e alcança favor do Senhor. Mas o que peca contra mim 

violenta a própria alma. Todos só que me aborrecem amam a morte: Pv 8:35,36 
J) O que trabalha com mão remissa empobrece, mas a mão dos diligentes vem a enriquecer-

se: Pv 10:4 
K) Mas os anos dos perversos serão abreviados: Pv 10:27b 
L) Não havendo sábia direção, cai o povo: Pv 11:14a 
M) Ao que retém mais do que é justo, ser-lhe- á em pura perda: Pv 11:24b 
N) Quem confia nas suas riquezas cairá: Pv 11:28a 
O) Os perversos, o mal os apanhará em cheio: 12:21b 
P) Pobreza e afronta sobrevêm ao que rejeita a instrução: Pv 13:18a 
A) Onde não há conselho fracassam os projetos: Pv 15:22a 


