


6 - RIQUEZA POBREZA OU 
 PROSPERIDADE 



Pobreza e 
Riqueza são 

dois lados de 
uma mesma 

moeda!
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Muitos estão iludidos pensando que pobreza e 
riqueza são dois extremos de uma trajetória.
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1) - Pensamentos errados!
• Atingir a linha de chegada para mim 

significa ter deixado a pobreza para 
trás e ter ficado rico. 

• Eu nasci pobre mesmo! já que eu não 
vou conquistar nada mesmo, então 
vou viver do jeito que dá!!!
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Se você pensa assim você esta nesta roda de Ramister, certamente 
você ainda não conheceu o propósito de Deus para sua vida!!!
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POBREZA  

RIQUEZA

• Viverá Enganado! 

• Viverá Condicionado! 

• Viverá Estressado! 

• Viverá debaixo de 
instabilidades!

Quando você 
pensa errado:
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Prosperidade Pobreza ou 
 Riqueza

ASPECTOS DE UMA VIDA



Salmo 1
•Como Deus  gostar de você:  você não aparece no Bar do Pecado, você não anda 
à espreita no Beco Sem Saída, você não frequenta a Escola dos Desbocados! 

•Pelo contrário, você vibra com a Palavra do Eterno, você rumina as Escrituras dia e 
noite. 

•Você é como uma árvore replantada no Éden, dando frutos novos a cada mês, 
Que nunca perde suas folhas e que está sempre florescendo. 

•Você não é, de jeito nenhum, como os perversos, que não passam de poeira ao 
vento —  Sem defesa nos tribunais, são companhia imprópria para as pessoas 
inocentes. 

•O Eterno traça o caminho que você escolhe. 

•Mas o caminho que eles escolhem é uma pista escorregadia..

�8



Ele é como árvore plantada junto a corrente de águas, que, no 
devido tempo, dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha; e 
tudo quanto ele faz será bem sucedido. 

Salmo 1:3 e 4
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Conceito de Prosperidade!!!



2 - Prosperidade e identidade!!! 
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• Pobreza e Riqueza tem a ver com BENS, e DINHEIRO e COISAS 
DESTE MUNDO. - CONQUISTAS - REINO DESTE MUNDO! 

• Prosperidade tem haver com pessoas. - SONHOS - REINO DE DEUS!

- Se é só para esta vida que esperamos em Cristo, 
somos de todos os homens os mais dignos de lástima.

King James Bible - I Cor 15:19



Se você quiser ser prospero você precisa:
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• Mudar sua maneira de pensar.  

• A prosperidade começa por convicções do Deus que te chama de 
filho-  

• E do Reino de Deus, que você esta inserido.   

• Uma pessoa só pode atingir a prosperidade quando ela conhecer 
de fato a natureza de Deus.. 



Quem é você???
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• Você é filho Amado de Deus. 

• Você não é escravo do medo e de nada! 

• Se existe alguém que pode alguma coisa neste mundo, este 
alguém é você.  

• Você possui a mente de Cristo.



VOCÊ FOI CHAMADO???
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PARA REINAR COM CRISTO

Se, pela ofensa de um e por meio de um só, reinou a 
morte, 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.

ROMANOS 5:17



"…se você não entender isto  
não tem como você ser 

prospero…"
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3) Qual a natureza de Deus e o seu Reino?
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• Uma Natureza de Bondade, sem nenhuma variação!!! 

• Ele quer te fazer bem! mais do que vc mesmo deseja!!! 

• A única coisa que Jesus fez foi revelar a natureza do seu Pai.  

• A igreja tem falhado em demonstrar o carácter do Pai. 

• A igreja credita a Deus tudo o que acontece de ruim. 



A VONTADE DE DEUS!
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A VONTADE DE DEUS É ABENÇOAR AS PESSOAS!!!

A VONTADE DE DEUS É CURAR AS PESSOAS!!!

A VONTADE DE DEUS É SALVAR AS PESSOAS!!!

VOCÊ PRECISA ESTAR CONVICTO DISTO!!!

A VONTADE DE DEUS É QUE NINGUÉM PEREÇA!!!



A VONTADE DE DEUS!
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• A VIDA ESTA CHEIA DE DIFICULDADES E PERDAS.  

• SE O SEU ENTENDIMENTO SOBRE A VONTADE DE DEUS NÃO ESTIVER INTACTO, 
QUANDO VOCÊ PASSAR POR UM PROBLEMA, VOCÊ CERTAMENTE QUESTIONARÁ 
A DEUS E A SUA BONDADE!!!      -      (OU ENTÃO QUESTIONARÁ A VOCÊ)

• Se seu sistema de valores, SOBRE DEUS O PAI não é 
moldado pelo conceito correto -  então você fará uma 
quantidade enorme de perguntas que vai ocupar boa 
parte de suas energias espirituais,   pessoais   e 
emocionais. 



O QUE ELE QUER FAZER NESTA TERRA?

�18

• MOSTRAR TODA SUA BONDADE. 

• FAZER COM QUE AQUI SEJA EXATAMENTE COMO É NOS CÉUS. 

• DEMONSTRAR O REINO VINDOURO.

O MUNDO VAI MELHORAR OU PIORAR?
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• Este livro ajudou popularizar uma escatologia de 
que Jesus iria voltar eminentemente. 

• O povo de Deus, pensou: " Já que Jesus vai voltar 
mesmo e tudo vai queimar "  -  para que eu vou 
progredir e fazer desta terra um lugar melhor? 

• Vamos aguardar o arrebatamento.  

• Se este mundo vai realmente piorar, vamos então 
apenas entregar uma mensagem de salvação dos 
pecados e nada mais.  

• ESTA TEOLOGIA SURGIU NA DECADA DE 70
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você conhece estes tres caras?

�21

GRAÇAS A DEUS ELES NÃO ERAM CRENTES 

ELES NÃO ESTAVAM ESPERANDO O ARREBATAMENTO!!!!



A EXPECTATIVA DO MUNDO!!!
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QUANDO O MUNDO OLHA PARA VOCÊ!!! 

• Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do 
tempo presente não podem ser comparados com a glória a 

ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação 
aguarda a revelação (MANIFESTAÇÃO) dos filhos de Deus. 

Romanos 8:18 e 19



O QUE ISTO TEM A VER COM PROSPERIDADE?
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DEUS FAZ HISTÓRIAS - UNGINDO PESSOAS PARA QUE 
VEJAM O FUTURO DA PERPECTIVA DELE E CHAMEM 

ESSE FUTURO A EXISTÊNCIA.  

OS FILHOS DE DEUS DEVERIAM ESTAR INSERIDOS EM TODOS OS  
POSTOS DA SOCIEDADE COMO CABEÇA. 

DITANDO O TOM DO REINO DE DEUS, E DO SEU AMOR. 



SUA VISÃO DE 
PROSPERIDADE ESTA 

ATRELADA AO QUE VOCÊ CRE 
QUE DEUS ESPERA DE 

VOCÊ!!!
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voce nasceu para mais!!



SUA RELIGIÃO E A SUA 
INCOMPREESÃO DE DEUS 
ESTA ROUBANDO A SUA 

HISTÓRIA E O SEU LEGADO.

voce nasceu para mais!!



E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção 
do dom de Cristo.  

Por isso, diz: Quando ele subiu às alturas, levou cativo o 
cativeiro e concedeu dons aos homens. 

Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido 
até às regiões inferiores da terra?  

Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de 
todos os céus, para encher todas as coisas.

EFÉSIOS 4:7 A 10



4) DECLARANDO A PROSPERIDADE!
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• Pedro e João não tinham dinheiro.  

• Não tenho (moedas) nem de prata e 
nem de ouro.  

• Mas o que tenho eu te dou em nome 
de Jesus o Nazareno, levante e ande. 

NÃO EXISTE PESSOA MAIS PRÓSPERA 
DO QUE AQUELA QUE SER TORNOU 

UMA PESSOA PROFÉTICA.



Note o que Pedro disse depois disto: 
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E todos os profetas, a começar com 
Samuel, assim como todos quantos 
depois falaram, também anunciaram 
estes dias. Vós sois os filhos - 
herdeiros - Semente - dos profetas e 
da aliança que Deus estabeleceu com 
vossos pais, dizendo a Abraão: Na tua 
descendência, serão abençoadas 
todas as nações da terra. 

Atos 3:24-25



Somos herdeiros dos Profetas:
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"OS PROFETAS IMPREGNARAM O ÚTERO DO AMANHECER” 

• Quando você se dispõe a liberar a palavra que você 
recebeu no seu coração, as pessoas ao seu redor ficarão 
impregnadas com o DNA do Pai e a Prosperidade brotará 
onde você andar, porque ela esta em você.

Declarando a Palavra - Sementes no grego é "esperma"  



4) O TESOURO QUE ESTA ESCONDIDO EM 
VOCÊ!!!
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DESTRUINDO AS MENTIRAS TRAZENDO LUZ PARA AS SOMBRAS



É O QUE DEUS TEM PARA VOCÊ!


