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ENVENENANDO A PROSPERIDADE – ESTUDO 6 
“ então partiram do monte Hor, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom; porém a alma do povo angustiou-se naquele caminho. E o povo falou contra 

Deus e contra Moisés: Por que nos fizestes subir do Egito para que morrêssemos neste deserto? Pois aqui nem pão nem água há; e a nossa alma tem fastio deste pão tão 

vil. Então o SENHOR mandou entre o povo sementes ardentes, que picaram o povo; e morreu muita gente em Israel.Por isso o povo veio a Moisés , e disse:Havendo 
pecado porquanto temos falado contra o SENHOR e contra ti;ora ao SENHOR que tire de nós estas serpentes.Então Moisés orou pelo povo”Nm 21:4-7 

 

Introdução: Graça e Paz Queridos. Estamos aprendendo muito sobre Honra, no estudo passado falamos a 

respeito da semente de Honra que é a Prosperidade, e não podemos deixar de atentar para não Prostituir essa 

semente. Que Deus nos abençoe, e abra o nosso entendimento para entender a sua palavra. 

 

Desenvolvimento;  O texto narra a dificuldade de Moisés em administrar uma causa por conta de serpentes que 

entraram na prosperidade do povo, na caminhada do povo. Para ter uma jornada de êxito, é preciso não dar lugar 

à serpente. Os caminhos da prosperidade são desejáveis. Ninguém deve proibir a nossa prosperidade. 

O povo hebreu vivia dentro de um celeiro de palavras proféticas. No meio do caminho, um deles decidiu tomar a 

direção e passar na frente do líder para soltar uma palavra de murmuração.  E assim como Deus Se move na 

palavra profética, o diabo se move na palavra de murmuração. Da mesma sorte que a palavra profética tem 

poder, a palavra de murmuração também tem poder. Não podemos construir prosperidade sobre fundamentos de 

murmuração.  Toda pessoa crítica está zombando de Deus. Sabe aquela crítica que você faz do culto, do irmão, 

da irmã, do louvor... Tudo isso é uma zombaria. Deus diz em Apocalipse 21:8 que os zombadores não entram 

nos céus. A prosperidade vai embora ao momento em que a murmuração, a crítica, e a zombaria entram em ação. 

Entrou a crítica, entra a insegurança e com ela o medo. Todo crítico é medroso. Ser crítico é andar na defensiva 

para proteger a própria alma, não pense que é uma assimilação de espírito. Os críticos são almáticos. 

 

Todo murmurador que funciona apenas na alma, dá legalidade para que o espírito maligno aja em sua direção. O 

fundamento de murmuração, de crítica, de medo e de insegurança gera angústia. Há pessoas que vivem 

angustiadas, parecem que deram um nó na face. Quem fez isso com elas foi o diabo. O novo nascimento tem 

outra face, uma face de sorriso que arranca toda angústia. Deus tem a chave que pode abrir a sua face e lhe dar 

uma face nova. 

 

Se você é nascido de novo, precisa ter a face de alegria do Reino. Deus quer colocá-lo para sorrir e desestressar a 

sua face. Ele não opera em fundamentos de murmuração que têm por trás ingratidão. Os ingratos são rejeitados 

por Deus. Se você quer prosperar, precisa antes agradecer. Reconhecer o quanto Deus já abençoou. O homem e a 

mulher agradecidos atraem a glória de Deus. Você é Grato pelo seus Pastores? Por seu líder? Você já agradeceu 

a Deus pela vida deles? Tenha um coração grato, pois se você aceita o seu líder você aceita aquele que o enviou 

para cuidar de ti. 

 

Construa fundamentos de gratidão para atrair a prosperidade. Peça a Deus que remova os fundamentos errados 

para você se mova na palavra profética. Para isso, o fundamento maligno de murmuração, de insegurança, de 

medo, de crítica, de angústia de ingratidão precisa ser removido. 

 

Atos maravilhosos acontecem quando louvamos a Deus. Deus muda a sorte de alguém quando encontra um 

coração agradecido diante da Sua presença. Aprenda a anular a rota da murmuração, pois ela afasta a 

prosperidade da sua direção.  Deus quer dar a você a face da prosperidade. Ele tem a chave que muda 

circunstâncias, faces e dá um novo sorriso. 

 

Conclusão; Os caminhos de prosperidade serão construídos em seu favor quando você agradecer ao Deus Todo 

Poderoso. A gratidão abre a rota da prosperidade. Deus Se alegra de um coração agradecido. A gratidão anula o 

medo, a murmuração e todo mal. As serpentes não podem entrar no seu relacionamento nem na sua vida. Você 

tem motivos de sobra para agradecer a Deus. Esteja plantando em fundamentos corretos para que a sua 

prosperidade corra de forma mais veloz. Use a gratidão para anular o veneno da serpente, que é a Ingratidão! 

 

 


