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O PRINCÍPIO DA MULTIPLICAÇÃO



Você acredita que você foi 
CRIADO POR DEUS   

para ser PRÓSPERO?



Cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça, e digam 
continuamente: O SENHOR, que ama a prosperidade do seu 
servo, seja engrandecido.   - Sl 35.27 (RC) 

Deus faz que o solitário more em família; tira os cativos para a 
prosperidade; só os rebeldes habitam em terra estéril. - Sl 68:6 

Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, 
assim como é próspera a tua alma. — 3 João 1:2
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3 pontos

• 1 — Como pensa o pobre, o rico e o próspero 

• 2 — As leis espirituais da multiplicação 

• 3 — Como multiplicar o que você tem
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1 - Como pensa o POBRE, o 
RICO e o PRÓSPERO?
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MENTALIDADE DE POBREZA MENTALIDADE DE PROSPERIDADE

Um problema em cada  
oportunidade

Uma oportunidade em cada 
problema

Vive para o hoje Vive para deixar um legado

Pensa sempre em seus direitos
Sente-se cheio de poder para 
realizar e abençoar a outros

Tem medo do futuro
Cria uma nova história, um novo 
futuro
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MENTALIDADE DE POBREZA MENTALIDADE DE PROSPERIDADE

Culpa os outros por sua condição
Se responsabiliza por coisas que 
não são sua culpa

O que você vai fazer por mim? Em quem vale a pena investir?

Procura outros descontentes para 
apoiar suas acusações

Procura influenciadores poderosos

Vota em candidatos que aumentarão 
seus privilégios e benefícios

Vota em pessoas que sacrificam o 
conforto de hoje em favor das 
próximas gerações
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MENTALIDADE DE RIQUEZA MENTALIDADE DE PROSPERIDADE

Identidade baseada no que possui: 
roupas, carros, casas, dinheiro.

Identidade baseada em quem elas 
são, não no que possuem

Gastam tempo tentando não perder 
dinheiro, ou gastando dinheiro com 
elas mesmas.

O dinheiro é reflexo de quem elas 
são; elas descansam no seu bem-
estar.

Pessoas ricas trabalham para o dinheiro
Pessoas prósperas fazem o dinheiro 
trabalhar para elas

Pessoas ricas pensam em seus bens
Pessoas prósperas sonham em deixar 
um legado
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MENTALIDADE DE RIQUEZA MENTALIDADE DE PROSPERIDADE

Pessoas ricas doam para outras 
pessoas — esmolas e assistencialismo.

Pessoas prósperas investem em outras 
pessoas esperando retorno — verem a 
vida do outro transformada.

Pensam que seu dinheiro as protege, 
e que podem estar acima da lei

São profundamente humildes e gratas, 
pois sabem que a fonte de provisão é o 
Senhor

Pensam nas coisas que podem 
comprar.

Pensam no legado que vão deixar

Pessoas ricas competem por dinheiro.
Pessoas prósperas são movidas pelo 
seu senso de destino.
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MENTALIDADE DE RIQUEZA MENTALIDADE DE PROSPERIDADE

Pisam nas outras para chegar 
ao sucesso.

Medem seu sucesso pelas 
pessoas que ajudam a avançar e 
a crescer.

A meta profissional é ganhar 
mais dinheiro.

A meta é servir bem as pessoas, 
e como resultado obtém lucro 
com o seu trabalho.



Você pensa como… 
Pobre? 
Rico? 

Próspero?



2 - As leis espirituais da 
multiplicação



1a Lei: PROSPERIDADE VEM DO DAR,  
E NÃO DO RECEBER

“Não julguem, e vocês não serão julgados. Não condenem, e não 
serão condenados. Perdoem, e serão perdoados.  

Dêem, e lhes será dado: uma boa medida, calcada, sacudida e 
transbordante será dada a vocês. Pois a medida que usarem 

também será usada para medir vocês”.  

Lucas 6:37-38 (NVI-PT) 
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A prosperidade começa com o 
DAR e não com receber

• TODOS neste mundo tem o potencial de serem prósperos, 
porque TODOS podem dar. 

• Todo mundo tem algo para dar.  Tempo, habilidades, sabedoria, 
força, encorajamento, talentos, dinheiro. 

• Comece a dar a partir do que você já tem! 
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A prosperidade é ATIVADA quando nós 
DAMOS aquilo que já temos

• Se a prosperidade fosse baseada em RECEBER, ninguém seria 
capaz de produzir riqueza porque todos esperariam receber e 
ninguém daria nada. 

• Mas como a prosperidade é ativada pelo DAR, cada um 
determina quando ativar este dom divino e assim receber o 
poder de Deus para ser próspero e produzir riqueza.
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Meu nível de generosidade determina o nível 
da benção de Deus em minha vida: a mesma 
medida que eu usar Deus usará para comigo.   

Para sair de uma vida de pobreza 
é preciso ser GENEROSO e DAR. 



2a Lei - Semear e colher
• Você colhe do mesmo tipo que semeia 

• Quem planta milho, colhe milho 

• Se você é gentil com seus clientes, é bom para os negócios, mas não vai 
ajudar no seu casamento. 

• Se você precisa de dinheiro, semeie dinheiro 

• Se você precisa de amor, semeie amor…  

Não se deixem enganar: ninguém pode zombar de Deus. A pessoa 
sempre colherá aquilo que semear. - Gálatas 6:7 (NVT) 
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2a Lei - Semear e colher
• Sempre comemos do que semeamos no ano anterior 

• Não coma todas as sementes! Semeie hoje para colher na próxima estação. 

• Quanto mais sementes você planta, mais você colhe e mais sementes terá para 
plantar.  

• Dentro de cada semente tem uma planta inteira com muitas sementes!  

• Rompa o ciclo da pobreza, sacrificando com lágrimas hoje, para ter uma colheita 
próspera amanhã.  

Os que semeiam com lágrimas colherão com gritos de alegria. Choram enquanto 
lançam as sementes, mas cantam quando voltam com a colheita. - Salmos 

126:5-6 (NVT)
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2a Lei - Semear e colher
• A colheita é proporcional à semeadura:  

• semeia pouco, colhe pouco, semeia muito, colhe com abundância. 

• não é o valor absoluto do que você dá, mas o quanto sobra para 
você no final — exemplo da viúva pobre e dos ricos que davam 
grandes quantias do que lhes sobrava 

Lembrem-se: quem lança apenas algumas sementes obtém uma colheita pequena, 
mas quem semeia com fartura obtém uma colheita farta. Cada um deve decidir em 

seu coração quanto dar. Não contribuam com relutância ou por obrigação. “Pois 
Deus ama quem dá com alegria.” - 2 Coríntios 9:6-7 (NVT) 
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Dar em obediência

• O nível da obediência determina o nível da prosperidade 

• É fácil dar aquele pouco quando não se tem quase nada 

• Quando não se tem nada a perder, dar é mais fácil 

• Quando passamos a ter muito, e Deus nos pede muito, 
seremos tentados a RETER, a RACIONALIZAR. 
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DEUS PODE REDUZIR NOSSA PROSPERIDADE 
AO NÍVEL DA NOSSA OBEDIÊNCIA! 

Mas quando damos em obediência ele nos dá 
30, 60, 100 vezes mais. Nunca vamos superar a 

Deus no dar! Por isso todos os que dão em 
obediência a Deus sempre serão prósperos!



3 - Como multiplicar o que 
você tem



Lucas Capítulo 9 — A multiplicação dos pães e peixes  (NVI) 

12 Ao fim da tarde os Doze aproximaram-se dele e disseram: “Manda 
embora a multidão para que eles possam ir aos campos vizinhos e aos 
povoados, e encontrem comida e pousada, porque aqui estamos em lugar 
deserto”. 13 Ele, porém, respondeu: “Dêem-lhes vocês algo para comer”. 

Eles disseram: “Temos apenas cinco pães e dois peixes — a menos que 
compremos alimento para toda esta multidão”. 14 (E estavam ali cerca de 
cinco mil homens.) 

Mas ele disse aos seus discípulos: “Façam-nos sentar-se em grupos de 
cinqüenta”. 15 Os discípulos assim fizeram, e todos se assentaram. 
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Lucas Capítulo 9 — 

16 Tomando os cinco pães e os dois 
peixes, e olhando para o céu, deu 
graças e os partiu. Em seguida, 
entregou-os aos discípulos para que 
os servissem ao povo.  

17 Todos comeram e ficaram 
satisfeitos, e os discípulos 
recolheram doze cestos cheios de 
pedaços que sobraram.
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Precisa ser CONSAGRADO  
antes de ser multiplicado

• Se os discípulos distribuíssem os pães antes de ser ser 
abençoado por Jesus, não haveria multiplicação.  

• Precisa ser abençoado para multiplicar. 

• Os primeiros 10% pertencem ao Senhor. Tudo o que 
consagramos a Ele em primeiro lugar é que tem o poder de 
ser multiplicado!
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Precisa ser DISTRIBUÍDO  
antes de ser multiplicado

• Se os discípulos tivessem comido os pães depois que Jesus abençoou, 
não teria multiplicado. Teria o potencial de multiplicar, mas não teria 
multiplicado. 

• A multiplicação aconteceu nas mãos dos discípulos, na medida em que 
estavam distribuindo. 

• Para multiplicar é preciso repartir com outras pessoas: dê generosamente 
para o Reino, para as pessoas, segundo a direção de Deus. 
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Sempre sobra mais quando damos 
generosamente!

• 5.000 famílias foram alimentadas (quase 20.000 pessoas) 

• 5 pães e 2 peixes alimentaram uma multidão faminta, e 
sobraram 12 cestos de pães e peixes 

Quando você dá generosamente, todos ficam satisfeitos e 
ainda sobra muito mais do que você deu originalmente!

�28



Não creia mais em mentiras sobre 
prosperidade e multiplicação. 

  
Creia na verdade da Palavra de Deus, e não 

seja escravo da pobreza nem da riqueza,  
seja PRÓSPERO!



JOÃO 10:10 

O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para 
lhes dar vida, uma vida plena, que satisfaz.  (NVT) 
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É O QUE DEUS TEM PARA VOCÊ!


