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Gálatas 6: 7  
 

 

 

Em Gálatas 6: 7 encontramos uma infalível lei espiritual de Deus, chamada: A lei da Semeadura e da Colheita.  
Pouco importa se você acredita nela ou não, pois essa lei funciona na vida de todas as pessoas.  
Inevitavelmente, uma hora ou outra, você sempre vai colher aquilo que antes você mesmo plantou!  
É humanamente impossível que alguém plante limão e colha laranja doce. Queira você ou não, essa é a lei da vida. 
Cientes da importante lei da semeadura e da colheita, vamos desdobrá-la e compartilhar alguns princípios bíblicos 
para a prosperidade financeira. Vejamos: 
 
 

1. A benção que você rejeita, jamais entrará em sua vida: Gênesis 25: 27-32.  
Abraão recebe de Deus uma promessa de benção e repassa para o seu filho Isaque.  
Isaque por sua vez, recebe a promessa se benção de seu pai Abraão e repassa para o seu filho Jacó. 
Importante notar que na Bíblia, Deus é conhecido como o Deus de Abraão, Isaque e Jacó.  
Pela lógica não deveria ser assim! Deveria ser o Deus de Abraão, Isaque e Esaú por ser filho primogênito!  
Ocorre que Esaú rejeitou a promessa de bênção de seu avô Abraão por causa de um prato de lentilhas! 
E porque ele rejeitou a promessa, a bênção da primogenitura (porção dobrada) jamais entrou em sua vida. 

 Isso é um princípio bíblico espiritual! A bênção que você rejeita, jamais entrará na sua vida.   
Assim também é na igreja. As pessoas se abrem para receber oração pela família, para receber cura e 
libertação. Mas infelizmente, na hora de ofertarem e dizimarem a Deus, fecham o coração. 
Ao fechar o coração para ofertar, elas também fecham o coração para receber a bênção de Deus que é 
derramada sobre a vida do ofertante fiel. Lucas 6: 38 e Malaquias 3: 10-11  
Alegre-se em Deus na hora de ofertar e dizimar, abra a sua vida para receber o que Deus tem de melhor. 
Abra o coração para Deus, e dê boas-vindas a prosperidade dos céus em sua vida! 
 
 

2. A murmuração impede a bênção de Deus em sua vida: Números 13: 31-32.  
O povo outrora escravo, saiu do Egito debaixo de uma promessa do Senhor e começou a experimentar 
a tão sonhada prosperidade. Deus os colocou então diante da promessa. Curiosamente, ao invés de 
darem as boas-vindas à prosperidade com um coração grato, eles murmuravam e criticavam tudo o 
que Deus enviava na vida deles.  
O povo teve fome, Deus enviou o maná. Passou um tempo e o povo começou a reclamar do maná!  
O povo então desejou comer carne, Deus enviou carne, e o povo também reclamou da carne...  
Tudo o que Deus fazia pelo povo, o povo além de não agradecer criticava. E sabe qual foi o resultado? 
Perderam o que já era deles! Todas aquelas bênçãos com o tempo foram saindo uma por uma da vida 
do povo além de não poderem entrar na Terra prometida! Números 14: 22-24. 
Isso é muito sério! Muitas vezes nós não prosperamos mais em algumas áreas de nossa vida, porque 
nós nos tornamos muito críticos.  
E quando começamos a criticar as coisas que já entraram na nossa vida, estas coisas começam a sair! 
Infelizmente tem gente que critica absolutamente tudo!  
Ele critica as igrejas, critica os pastores, critica a palavra de Deus que é um tesouro de bênçãos para 
ele. E Deus acaba removendo a revelação espiritual de sua vida.  
A capacidade de enxergar as coisas espirituais lhes é retirada. 
Portanto, não fale mal daquilo que Deus deu a você!  
Nunca jamais infame as promessas de Deus na sua vida!  Tenha um coração grato!   
Se na hora da oferta, você fechar o coração e começar a criticar, a prosperidade sairá da sua vida!  
Mas se vir com um coração grato ofertar e trazer os seus dízimos com alegria, a prosperidade virá. 
 

Questões para o compartilhamento: 
a) Baseado nos princípios de prosperidade responda: Existe algo que você deixou de receber por ter rejeitado?  Explique! 
b) Qual dos princípios de prosperidade falou mais ao seu coração? Por quê?  

Quebra Gelo: Muitos quando passam por problemas financeiros, deixam de ser fiéis a Deus nos dízimos e ofertas. Por quê?  

RECADO 1: 02/03/20 – Escola de Líderes – Diretrizes para campanha de jejum do primeiro semestre – Não falte! 
RECADO 2: Incentive e motive os membros de sua célula a fazerem o curso Crown de Finanças – Anexo 
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Curso Crown de Finanças para adultos 

 

O sustento do trabalho de Cristo está em perigo. Enquanto os cristãos ao redor do mundo não forem 
treinados a ser fiéis, a Grande Comissão de fazer discípulos em todas as nações não se cumprirá.  
Um esforço mundial abrangente precisa ser iniciado, a fim de que pessoas de todas as idades sejam 
treinadas a lidar com dinheiro à maneira de Deus! 

 
Conteúdo do Curso: 

01 – Introdução 

Na primeira semana são compartilhadas as ideias que mais impactaram os participantes através da leitura 
do livro “O Seu Dinheiro”, comparando-as com a maneira pela qual a maioria das pessoas lida com o 
dinheiro. 
02 – A Parte de Deus 

Deus é o dono de tudo e distribui a cada um conforme a sua vontade. 
03 – Nossa Parte 

A nossa responsabilidade é a de sermos mordomos fiéis das posses que Deus nos confiou, sabendo que o 
Senhor nos pedirá contas de como as administrarmos. 
04 – Dívida 

Problema sério para muitos! Os participantes são encorajados a estabelecerem o objetivo de se livrarem 
das dívidas. 
05 – Conselho 

Todos devem buscar conselho quando necessitam fazer uma decisão financeira importante. 
06 – Honestidade 

Práticas desonestas são comuns, mas o Senhor exige absoluta honestidade e integridade. 
07 – Contribuição 

Nossa atitude ao contribuir determina nosso relacionamento com Deus. 
08 – Trabalho 

Entendemos que pode ser satisfatório ou frustrante, dependendo do nosso entendimento da perspectiva 
de Deus em relação ao trabalho. 
09 – Investimento 

Estudamos sobre as atitudes bíblicas relacionadas com economia e investimento; as estruturas bíblicas 
para economizar e investir. 
10 – Filhos 

Ensinar aos filhos os verdadeiros princípios, sendo bons modelos para eles e incluindo-os na administração 
dos recursos. 
11 – Perspectiva 

Estabelecendo o padrão de vida, aprendendo a estar contente em todas as circunstâncias. 
12 – Eternidade 

Uma reflexão a respeito da visão de Deus sobre o nosso tempo na Terra e a eternidade. Nossa vida é breve, 
e a forma como utilizamos nosso dinheiro terá reflexos na eternidade. 
 

Objetivo do Curso: 

Ensinar às pessoas os princípios financeiros de Deus, para que conheçam a Cristo mais intimamente e sejam 
livres para servi-lo. 
Desafiar cada participante a convidar Jesus Cristo para ser o Senhor de sua vida. 
Caso você tenha interesse em fazer o curso, acesse www.ieqalvesdias.com.br - fazer o download do 
formulário e enviar para o seguinte e-mail: andrea_utrila@yahoo.com.br 
Ou se preferir pode imprimir e entregar na secretaria da Igreja 


