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Tenha uma Vida Próspera! – 1 

Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, 

e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará.” 

( Salmos 1:3 – RC ) 

INTRODUÇÃO 

Próspero = 1 Favorável, propício. 2 Que tem bom êxito; afortunado, venturoso, feliz. ( dicionário ) 

Felicidade não é um presente que a vida dá a esmo a qualquer pessoa. 

Felicidade é uma caminhada em busca do propósito de Deus para sua vida! 

Como ter uma vida próspera? 

( II Reis 6:1-18 ) 

1. Inconforme-se com a realidade! 

“Quatro homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: Para que 

estaremos nós aqui sentados até morrermos?” ( II Reis 7:3 – RA ) 

“Aconteceu que, ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho, 

pedindo esmolas. E, ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. 

Anunciaram-lhe que passava Jesus, o Nazareno. Então, ele clamou: Jesus, Filho de Davi, tem 

compaixão de mim!” ( Lucas 18:35-38 – RA ) 

2. Disponha-se a correr riscos! 

Se dissermos: entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos lá; se ficarmos sentados aqui, 

também morreremos. Vamos, pois, agora, e demos conosco no arraial dos siros; se nos deixarem 

viver, viveremos; se nos matarem, tão-somente morreremos. 

( II Reis 7:4 – RA ) 

3. Conte com os extraordinários de Deus! 

“Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos siros ruído de carros e de cavalos e o ruído de um 

grande exército; de maneira que disseram uns aos outros: Eis que o rei de Israel alugou contra nós 

os reis dos heteus e os reis dos egípcios, para virem contra nós. Pelo que se levantaram, e, fugindo 

ao anoitecer, deixaram as suas tendas, os seus cavalos, e os seus jumentos, e o arraial como estava; 

e fugiram para salvar a sua vida.” 

( II Reis 7:6,7- RA ) 

CONCLUSÃO 

“Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, e paz, e alegria no Espírito Santo.” ( 

Romanos 14:17 – RA ) 

“…Porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui.” ( Lucas 12:15 

b – RA ) 


