
Princípio de Administração

ProsperidadeProsperidade
“O preguiçoso fica pobre, mas quem se esforça no trabalho

enriquece.”   Provérbios 10:4

É difícil acreditar que essa frase esteja na
Bíblia; soa realmente mundana. Mas Deus
deseja abençoar seus filhos “abertamente”.
Nunca devemos duvidar do desejo e a
disposição de Deus de fazer prosperar
aqueles que seguem seus caminhos. Ele
disse que se ouvíssemos sua palavra e
seguíssemos seus caminhos, leis e
estatutos, nos mandaria bênçãos. Disse
também que teríamos tanto que não
poderíamos armazenar. Abençoaria cada
coisa boa que fizéssemos e faria que
fôssemos cabeça e não cauda. Também
disse que nos abençoaria na cidade, e no
campo, na família e na comunidade
(Deuteronômio 28). O desejo de Deus é nos
abençoar e nos fazer prósperos, para
mostrar ao mundo que sim, há recompensa
ao seguir seus caminhos. Deus não é um
chefe avarento e nem de recompensas
injustas. Ele paga bem pela obediência e
dedicação a seus princípios. Disse que se
seguíssemos suas leis e disciplinas por nós
mesmos, nas regras do jogo da vida,
ganharíamos. Seríamos como árvores
plantadas na beira de um rio, que dá fruto
em seu tempo e suas folhas nunca
murchariam e tudo o que fizéssemos
prosperaria.

Este provérbio não diz somente que: “os
que trabalham com empenho enriquecem”,
mas também quer dizer: “O Senhor não
deixará que um homem bom morra de
fome e nem deixará que as riquezas dos
malvados continuem para sempre”. As
pessoas preguiçosas empobrecem
rapidamente, os que trabalham duro
enriquecem. “Que equilíbrio”! Algumas
vezes parece que os malvados são os mais
prósperos, logo moldamos nossas vidas
segundo eles. Mas este provérbio diz que o
Senhor não deixará que as riquezas dos
malvados continuem para sempre. Se

opressores, então as boas notícias aos
pobres são prosperidade, e não pobreza.

Há princípios de paciência e trabalho
duro que vão de mãos dadas com a
prosperidade duradoura. Quando
trabalhamos duro e seguimos os princípios
de santidade, Ele nos abençoará e
magnificará nossos esforços para nos pôr
adiante. Nos dará bênçãos que manterão
nutrido nosso espírito produtivo. Um
desejo se desenvolverá dentro de nós e nos
levará a metas boas, metas que influenciem
e afetem a outros. Assim é como Deus
desenvolve sua gente. Ele põe uma visão
dentro deles que lhes dá um ardoroso
desejo de êxito. Eles amam trabalhar
porque gostam de se sentir auto
valorizados. O trabalho duro trará lucros,
mas falar demais é barato e traz pobreza. Se
você trabalha duro e segue os bons
princípios, será recompensado com êxito
duradouro, porque é desenhado por Deus.

obtivermos nossas riquezas com a
armadilha, a mentira ou a manipulação,
logo desaparecerão. Deus sabe que as leis
que estabeleceu significam vida, liberdade
e prosperidade. Mas também trarão
fracasso se forem violadas. Seguir seu
sistema é escolher uma boa vida.

De alguma forma, as pessoas pensam
que as riquezas são más e a pobreza boa,
especialmente entre os crentes religiosos.
Isso é mentira. Em nenhuma parte da Bíblia
encontramos que isso seja verdade. Jesus
repreendeu a Pedro por essa atitude
quando disse: “ O que tenha deixado casa,
irmãos, irmãs, pai, mãe, esposa, filhos ou
terras por amor de mim e por amor à causa
do entendimento do evangelho, receberá
ainda neste mundo cem vezes mais casas,
irmãos , irmãs, mães , filhos e terras, ainda
que com perseguições. E no mundo
vindouro receberá a vida eterna.” (Marcos
10:29-30) Jesus também disse:...” O Espírito
do Senhor está sobre mim. Me ungiu para
dar boas novas aos pobres, e me enviou a
curar aos quebrantados de coração, a
apregoar liberdade aos cativos, e dar vista
aos cegos, a pôr em liberdade aos
oprimidos. (Lucas 4:28) Se aqueles que
estão cativos obterão a liberdade, o cego
verá e os oprimidos ficarão livres de seus
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Sublinhe os conceitos importantes
encontrados neste princípio.

Pensamento para Reflexão:

Este princípio é parte do programa de

desenvolvimento de caráter em um ano:

Fundamentos para o Êxito.

A diferença entre o rico e o pobre é

como dirigem suas vidas.
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Avalie você próprio com nota

de 1 a 10

Porque você se avaliou 

com esta nota ?

Quais os benefícios que você

obeterá com nota maior de

avaliacão?

Quais acões específicas você pode

colocar em prática para testar os

benefícios deste princípio?

Lista de verificacão diária de

leitura dos princípios 
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Completado Não completado


