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AS BENÇÃOS ESTÃO ME SEGUINDO
Deuteronômio 28:1 E será que, se ouvires a voz do SENHOR teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os 
seus mandamentos que eu hoje te ordeno, o SENHOR teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. 2 E 
todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus:

Shalom bênçãos de DEUS. Ricos e Prósperos! Receba em nome de JESUS! 
Quando vamos viajar, precisamos pegar as rotas certas, caminhos certos, direções certas para ter êxito na 
chegada. Precisamos ficar atento as placas, aos limites de velocidade, se não houve mudanças, ou alguma 
obstrução naquela rota. Quantos de nós já não passamos pelo transtorno de pegar uma rua ou avenida em obras? 
Aquilo atrapalha chegar, porém quem está certo de onde quer ir, não paralisa diante de uma “obra”, de um 
obstáculo e continua a procurar caminhos que o leva ao êxito!

Este texto de Deuteronômio é muito inspirador, é uma palavra que abre o nosso entendimento para viver as 
promessas de DEUS! Dt 28:1 E será que, se ouvires a voz do SENHOR teu Deus, tendo cuidado de guardar 
todos os seus mandamentos que eu hoje te ordeno, o SENHOR teu Deus te exaltará sobre todas as nações da 
terra.  
1º) Eu preciso OUVIR a VOZ do SENHOR! Preciso parar de ouvir a voz do desânimo, a voz do medo, a voz da 
derrota, e começar a ouvir a voz do SENHOR, pois ELE o SENHOR,  tem a palavra certa para mim! Preciso 
desejar, querer as promessas de DEUS! Isaías 1:19 Se quiserdes, e obedecerdes, comereis o bem desta terra.
2º TER CUIDADO DE GUARDAR TODOS OS SEUS MANDAMENTOS: Quando ganhamos um presente ou 
um valor importante, o que fazemos? Temos o cuidado de guardar, abrigar, cuidar daquilo que é precioso. A 
palavra de DEUS precisa ser guardada em nossos corações, não simplesmente jogar lá em uma “bagunça” e 
depois querer achar. Preciso guardar com cuidado tudo, todos os seus mandamentos. Acontece muito em 
guardar apenas algumas coisas, guardar o que me agrada e não guardar tudo, todos!  Para as bênçãos me seguir, 
preciso Ouvir o SENHOR  e Guardar Todos os Mandamentos.

Quando eu aprendo e coloco em prática este princípio - Ouvir a voz do Senhor e Guardar Tudo que ELE me 
manda- o mundo espiritual é movido a meu favor, então começa o romper de DEUS em minha vida. As bênçãos 
começam a seguir. A benção só segue quem sabe onde está indo, quem está resolvido! Você não precisa ir atrás 
da benção a benção, vem atrás de você!

Abrão e o seu sobrinho Ló tiveram que se separar, Gn13 narra a História, Abrão diz a Ele: Gênesis 13:9 Não está 
toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim; e se escolheres a esquerda, irei para a direita; e se a 
direita escolheres, eu irei para a esquerda. Começou haver contenda entre os trabalhadores de Ló e de Abrão, e 
então Abrão decidiu separar, apartar! Abrão sabia que por onde fosse seria abençoado, pois a benção estava sobre 
a vida dele, pois era homem Justo! Provérbios 10:6 Bênçãos caem sobre a cabeça do justo; porém a boca dos 
ímpios esconde a violência. Deus sabe o endereço da sua vida, da sua casa, e a direção de sua cabeça para 
ordenar a benção! A benção é determinada em sua direção, não importa se as pessoas tentam te passar a perna. 
Ló viu um lugar bom aos seus olhos: Gênesis 13:10 E levantou Ló os seus olhos, e viu toda a campina do 
Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do 
Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. 11 Então Ló escolheu para si toda a campina do 
Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Abrão foi para Canaã, a terra que se tornou 
benção, e foi prometida aos filhos de Israel no futuro! Sabe por quê? POR ONDE VOCÊ FOR A BENÇÃO DE 
DEUS IRÁ COM VOCÊ! As bênçãos certamente te seguirão e te alcançarão! 

Não importa onde você está, como você está... uma coisa é certa, se ouvir a DEUS, obedecer aos seus 
mandamentos, você começa a ser aeroporto de bênçãos, morada de milagres, tendas de promessas! Você se torna 
uma BERSEBA, um poço do juramento, lugar de aliança, lugar onde a promessa se materializa e se torna uma 
realidade! 

Seja muito bem vinda Prosperidade! Sejam bem vindas bênçãos! Podem me seguir!


