
 Você já viajou em um avião ? Normalmente, as   

pessoas embarcam, elas se sentam quando estão no avião. 
Há até quem ouça música ou leia ou faça uma atualização 
enquanto relaxa. Eles nem se perguntam se chegarão ao 
destino ou não. 
E a maioria de nós nunca viu o piloto do avião subindo a 
milhares de quilômetros acima do solo.  
Mas confiamos na tecnologia porque todos os princípios 
estão muito bem encaminhados e tornam a aeronáutica 
confiável.E quanto a Deus? E da sua palavra ?  
Aquele que está na origem de todas as coisas? 
 
Ensinando Larry Panarello, traduzido do inglês  
por Celestin Mbanianga  
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I Coríntios 16:  
1 Ora, quanto à coleta que se faz para os santos, fazei 
vós, também, o mesmo que ordenei às igrejas da 
Galácia. 2No primeirodia da semana, cada um de vós 
ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua 
prosperidade, para que se não façam as coletas quando 
eu chegar  
 
O primeiro dia da semana é domingo, eu acho que este é o 
momento em que as pessoas vão à igreja, um ótimo momento 
para dar, então não esperamos pela minha chegada para      
coletar doações. Que dizer que não é necessário o tempo todo 
adiá-lo.  
 
Filipenses 4: 
17 Não que procure dádivas, mas procuro o fruto que 
abunde para a vossa conta.  
 
Queridos irmãos e irmãs, quando receberem sua semente 
abundante, deixem-se orar agradecendo a Deus por ter feito 
você prosperar novamente e abrindo para você as fechaduras 
do céu; Que Ele te cubra com abundantes bênçãos e te dê 
boa saúde; Lhe agradecer. Sempre considere por que você dá, 
não faça isso mecanicamente. Você segue os princípios, tenha 
a certeza de vigiar os princípios da bênção. Você dá e a 
comida vai para a casa dele. É só a casa dele que te dará 
comida. Apoie sua igreja. Se você não tem uma igreja, você 
pode nos ajudar em nosso trabalho de espalhar a Palavra em 
nosso ministério do Bem Amado de Deus. Bem, sua pista foi 
limpada e você está pronto para decolar, desejamos-lhe as 
bênçãos de Deus e ter uma boa viagem. 
__________________________ 



A todos os que amam a Deus e a sua Palavra 
Para aqueles que acreditam em suas promessas  

Vocês são homens feitos? Você praticou os princípios básicos 
da verdade? A comida sólida está disponível na minha casa? 
Ou você é um bebê que precisa de leite? Há muita 
oportunidade de acreditar em qualquer nível espiritual. Em 
uma igreja saudável ou assembléia de crentes, há comida que é 
adequada para todos. Você consegue realmente discernir o 
que é bom? E o que está errado? Não importa como o 
mundo a perceba; quanto mais próxima a falsificação da 
autenticidade, mais as pessoas são enganadas até que chegue o 
momento em que você tem que perceber que as pessoas 
gastam tempo estudando finanças, economia e serviços 
bancários e, no entanto, elas não, nunca tropeçar na verdade 
sobre como produzir recursos para fazer o bem porque a 
prosperidade é de natureza espiritual. Em Malaquias é dito, 
um homem embuste a Deus? Imagine o que eles estavam 
fazendo um com o outro? Há um período de 400 anos de 
Malaquias a João Batista. É um longo período de tempo sem 
comida; em III João 2, lemos ...  
 
III João  
2 Amado, desejo que te vá bem, em todas as coisas, e 
que tenhas saúde, assim como bem vai à tua alma;  
 
A comida em sua casa prospera sua alma, bem como sua 
prosperidade e saúde, tirando a nossa prosperidade para que 
possamos sentar e ler ou ouvir música; devemos também 
praticar os princípios com fidelidade e regularidade.  
Então, quando devemos dar? A resposta está em 1 Coríntios 
16 ao versículo 1 e 2 ...  
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REMOVA NOSSA PROSPERIDADE  
 
Deus vos abençoe. Esta manhã vou ensinar o que foi 
ensinado pelo Sr. Larry Panarello do Ministério Bem Amados 
de Deus. Uma lição intitulada "Remova nossa prosperidade", 
uma lição que nos foi dada durante esse período de crise    
global.  
Você já viajou em um avião ?  
Normalmente, as pessoas embarcam, elas se sentam quando 
estão no avião. Há até quem ouça música ou leia ou faça uma 
atualização enquanto relaxa. Eles nem se perguntam se 
chegarão ao destino ou não. E a maioria de nós nunca viu o 
piloto do avião subindo a milhares de quilômetros acima do 
solo.  
Os vôos são baseados em princípios; impulso, elevação, 
penetração no ar, aerodinâmica.  
Mesmo se não vemos essas leis; Todos são responsáveis pelo 
seu uso. Querido Amado, se não tivéssemos certeza de que o 
aparelho deixaria o solo antes da pista; Se não soubéssemos a 
duração do voo, se não tivéssemos certeza de que a aeronave 
tocaria o solo no destino, isso poria em risco a indústria da 
aviação.  
Estamos cientes de que essas leis não serão abruptamente 
suspensas; a aeronave decola e aterra sete dias por semana e 
24 horas por dia em todo o mundo.  
De fato, Deus certamente estabeleceu as leis da prosperidade 
neste mundo para que a prosperidade possa decolar.  
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Dê a medida certa. Comida na minha casa não fala sobre bife. 
Sua casa é o templo e o que deve acontecer no templo? É 
ensinar a Palavra de Deus. Ouça estas preciosas promessas e 
veja o poder de Deus se manifestar em suas vidas.  
 
Hebreus 5:  
11 Do qual muito temos que dizer, de difícil 
interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para 
ouvir. 12Porque, devendo já ser mestres, pelo tempo, 
ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais 
sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e 
vos haveis feito tais que necessitais de leite, e não de 
sólido mantimento;  
É difícil dizer quando as pessoas não querem aplicar os 
princípios básicos da Palavra de Deus, elas não querem ouvi-
las, elas têm idéias sobre suas próprias vidas, elas nem 
conseguem entender os primeiros princípios no verso 13 ...  
 
13 1orque qualquer que ainda se alimenta de leite não 
está experimentado na palavra da justiça, porque é 
menino.  
 
A palavra leite e comida sólida fala de entendimento 
espiritual; a falta de experiência é encontrada na prática 
daquilo que a Palavra de Deus ensina a fazer na vida; não é 
por falta de desafio nas situações em que nos encontramos, 
mas é relutante em fazer o que as escrituras dizem  
 
14 Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, 
em razão do hábito, têm os sentidos exercitados para 
discernir tanto o bem como o mal.  



Se quisermos alcançar nosso destino de prosperidade, 
devemos aplicar as leis e princípios para que possamos 
navegar sem dificuldade e aterrissar nas promessas de Deus.           
Mas uma coisa que devemos primeiro ter em mente é que a 
prosperidade é de natureza espiritual.  
 
Deuteronômio 8: 18 Antes, te lembrarás do Senhor, teu 
Deus, que ele é o que te dá força para adquirires poder; 
para confirmar o seu concerto, que jurou aos teus pais; 
como se vê neste dia.  
 
A prosperidade é espiritual e existem duas forças espirituais 
neste mundo; o Deus Pai de Jesus Cristo e Satanás, o deus 
deste mundo. Em segundo lugar, a força é necessária para   
obter riqueza e há duas forças no mundo. O verdadeiro Deus 
como ele diz em Provérbios 10 ao verso 22, e o deus deste 
século como ilustrado em Provérbios. 
 
Provérbios 15: 6 Na casa do justo, há um grande tesouro, 
mas nos frutos do ímpio, há perturbação  
 
Um nos estabelece sem tristeza e o outro nos coloca em 
apuros. Quando chega a hora de dar, devemos lembrar que é 
Deus quem nos dá força para adquirir riqueza. A palavra    
riqueza significa capacidade, a palavra hebraico para força 
vem da palavra que significa lagarto e significa resistência. 
Encontramos o lagarto na dança da floresta equatorial, bem 
como no deserto árido e árido. Não importa onde as 
circunstâncias, o lagarto pode se adaptar e prosperar. Onde 
outros animais mal suportam o meio ambiente, os lagartos se 
saem bem. Deus nos permitiu produzir e ter riquezas mesmo 
nos lugares mais áridos.  
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Para economizar em excesso, o que se precisa é não 
economizar na medida certa. Lembre-se! Diz-se dar e será 
dado a você! Vamos para Malaquias 3, do versículo 6 ao verso 
8,   
 
Malaquias 3: 
 6 Porque eu, o Senhor, não mudo; por isso vós, ó filhos 
de Jacob, não sois consumidos. 7Desde os dias dos 
vossos pais vos desviastes dos meus estatutos, e não os 
guardastes: tornai vós para mim, e eu tornarei para vós, 
diz o Senhor dos Exércitos; mas vós dizeis: Em que 
havemos de tornar? 8 Roubará o homem a Deus? todavia 
vós me roubais, e dizeis: Em que te roubámos? nos 
dízimos e nas ofertas alçadas.  
 
Deus não muda. Ele é o mesmo para sempre. Os filhos de  
Jacó tiveram que ter uma crise financeira sem precedentes 
porque por um longo tempo eles não praticaram uma política 
financeira de acordo com a Palavra de Deus. O verbo para 
roubar significa embuste. Eles deveriam dar o melhor dos 
seus primeiros frutos, mas eles traziam os animais doentes e      
magros para Deus e mantinham o melhor para si mesmos. 
Tenho certeza que eles se convenceram com argumentos de 
significado com professores que lhes ensinaram o que eles 
queriam ouvir, mas há uma cura para o versículo 10 ...  
 
10 Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que 
haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de 
mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as 
janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, 
que dela vos advenha a maior abastança.  



A palavra riqueza é o recurso para produzir bem, seja qual for 
o local ou condições, temos a capacidade de produzir o bem. 
Deuteronômio 8:18 nos diz que o propósito é confirmar sua 
aliança que ele jurou a nossos pais. E isso nos dá muito 
conforto. Porque Deus nunca esquece os convênios. Temos 
absoluta certeza, enquanto não falharmos em nossas 
estabilidades, veremos suas promessas inesgotáveis.  
Deus nunca falhou em suas promessas. Vôos como eu disse 
são baseados em princípios e leis naturais e físicas. O impulso, 
o elevador, a penetração no ar e a aerodinâmica trabalhando 
em harmonia com as leis da gravidade. A prosperidade 
também é baseada na operação e confiabilidade dos princípios 
espirituais que são: dar, caridade e fidelidade em 
correspondência com as leis do amor.  
Vamos primeiro analisar a lei da doação. Como diz em Lucas 
6 ao verso 38 Luke 6: 38 38 Dá e ser-te-á dado; uma boa    
medida será derramada em teu seio, apertada, abalada e   
transbordante; porque eles vão medir você com a medida que 
você usou. Parece estranho que, para prosperar, devemos dar; 
Além disso, muitas pessoas não gostam desta parte.  
No entanto, quando começamos a modificar um plano,      
mudamos a dinâmica, por exemplo, se eu gosto das asas mais 
curtas um pouco ao quadrado, porque eu gosto, bem, violará 
os princípios de elevação quando eu tente mudar os 
princípios, eles não funcionam mais, você vê ?  
Isso não é o que eu prefiro, se eu quiser voar é sobre os 
princípios aos quais devemos aderir. É o mesmo com 
prosperidade. Eu vejo pessoas tentando construir 
prosperidade novamente.  
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II Coríntios 9:  
8  E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a 
graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, toda a 
suficiência, abundeis em toda a boa obra;  
 
Você não vai dar mais do que a Deus. Sempre haverá uma  
reserva para a sua boa obra. Não é uma bênção saber que 
Deus protegerá nossa prosperidade por meio das leis?        
Ele sabia que haveria pessoas desonestas roubando sua 
prosperidade. Lembre-se que João 10:10 diz que o ladrão só 
vem para roubar, matar e destruir.  
Assim, Deus absolutamente protegeria você e cumpriria sua 
provisão de tal maneira que você tem tudo para satisfazer   
todas as suas necessidades. Que você ainda tenha muito para 
cada boa obra. E que Ele sempre honre os princípios.       
Nós temos a garantia dele por uma aliança quem faz o jardim, 
se ele ou ela plantar e regar, sempre haverá sucesso; quem voa 
no avião, se ele aplica os princípios do vôo; ele chegará ao seu 
destino. Mas aqueles que amam a Deus têm, por assim dizer, 
um trunfo e podem colher mais abundantemente porque    
podemos plantar em amor e regar em ação de graças, por   
assim dizer. Deus amou o mundo, infelizmente o mundo não  
lhe amo, e perdeu a maioria das plantações. Vamos olhar em 
Provérbios. 
 
Provérbios 11: 24 Tal, que dá liberalmente, torna-se mais 
rico; E tal, quem poupa o excesso, só empobrece a si 
mesmo.  



Pode parecer bom no papel, mas o problema é que não vai 
decolar. O homem pode tentar modificar outro plano que 
outro homem tenha projetado. Quem pode mudar o que 
Deus concebeu? Para algumas pessoas, é um desafio. É o 
mesmo com aviões. Usando o empuxo, a elevação e a 
penetração de ar, o desafio foi superado. Dê e será dado a 
você.  
Dizem que o Mar Morto está morto porque tem apenas     
entrada, falta   saída.  
 
Dar é o primeiro passo, dar, você pode salvar o negócio por 
assim dizer. E quanto devemos dar? Bem, isso diz uma boa 
medida. Na cultura bíblica, quando você vende sementes no 
mercado, você tem que dobrar o seu avental na frente como 
se para formar uma espécie de selo pequeno, então você pega 
uma concha, você começa a encher a pequena vedação e 
então a agita para garantir que ela Não há uma bolsa de ar ou 
espaço oco e você repete isso e agita-se até que as sementes 
transbordem por todos os lados. Dê uma boa medida.  
Quando se trata dos princípios da prosperidade, o dízimo ou 
10% foi considerado uma boa medida.  
Mas não se esqueça de dar e será dado a você. A primeira vez 
que um termo é usado na Bíblia, Deus estabelece a definição 
e fornece outras informações necessárias para sua aplicação. 
Em Gênesis 14, há a história de Kedorloamer e outros reis 
que tomaram o sobrinho de Abraham Lot como refém e 
Abraão os perseguiu. Voltando de uma grande vitória sobre 
eles, encontraram Melquisedeque, rei de Salém, o sacerdote 
do Deus Altíssimo. Em Gênesis 14:19, temos a primeira  
ocorrência  
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Em sua abundância, esses ricos há muito esqueciam a fonte 
de seu suprimento. Muitas vezes tenho visto pessoas se 
moverem pela pobreza dos outros e se esquecerem de Deus 
que as abençoou para que elas dessem.  
Ela deu a cada quarto do fundo do seu coração. E os 
princípios da prosperidade podem funcionar para qualquer 
um e eles são uma vez para si. Uma pessoa mais ímpia e 
implacável pode semear um grão de milho e ter uma colheita 
abundante! As pessoas podem depositar sua confiança nas 
instituições de caridade que as honram e oferecer cadeiras 
mais baratas no jantar. Mas lembre-se do SENHOR, seu 
Deus, porque é Ele quem dá a você ou é Ele quem lhe dará a 
força para adquiri-los para confirmar como Ele faz hoje sua 
aliança que Ele    jurou seus pais.  
Que cada um de nós  dêem como ele resolveu em seu 
coração. O que você resolveu em seu coração? Porque 
devemos lembrar o que Deus fez por nós. O que todo mundo    
dá Qual sua preferência? As leis da prosperidade incorporadas 
nas leis do amor elevam-se às alturas do céu. Estamos 
olhando nos princípios de dar como todos resolveram em seu     
coração. Costumamos dizer de uma pessoa que gosta de dar 
que ele é uma pessoa com um grande coração. Quanto mais 
estamos conscientes dos benefícios de Deus, maiores devem 
ser nossos corações quando se trata de dar. Você pode 
determinar o tamanho do coração que você deseja. II 
Coríntios 9 a versículo 8 diz ...  



Gênesis 14:  
 
14 Ouvindo, pois, Abrão que o seu irmão estava preso, 
armou os seus criados, nascidos em sua casa, trezentos e 
dezoito, e os perseguiu até Dan. 15E dividiu-se contra 
eles de noite, ele e os seus criados, e os feriu, e os 
perseguiu até Hobah, que fica à esquerda de 
Damasco. 16E tornou a trazer toda a fazenda, e tornou a 
trazer,        também, a Loth, seu irmão, e a sua fazenda, e 
também as mulheres, e o povo. 17E o rei de Sodoma saiu
-lhe ao encontro (depois que voltou de ferir 
Chedorlaomer e os reis que estavam com ele) no vale de 
Schave, que é o vale do rei.  
18E Melquisedec, rei de Salem, trouxe pão e vinho, 
e era este sacerdote do Deus altíssimo. 19E abençoou-o, 
e disse: Benditoseja Abrão do Deus altíssimo, o 
Possuidor dos céus e da terra; 20E bendito seja o Deus 
altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos.          
E deu-lhe o dízimo de tudo.  
 
Ele (isto é, Melquisedeque) abençoou ... Abraão deu a 
Melquisedeque o sacerdote 10%, o representante de Deus.  
Mas 10% do que? Bem, 10% de tudo que ele tirou de 
Kedorlaomer e outros reis. E você, o que você tomaria? Não 
é valioso coisas como ouro, prata, jóias etc ...? Você não 
pegaria as pedras do prédio. E se você pegar as sementes, 
você pegará as melhores para poder semear quando chegar 
em casa, não é isso ?  

7 10 

II Coríntios 9:  
7 Cada um contribua, segundo propôs no seu coração; 
não com tristeza, ou por necessidade, porque Deus ama 
ao que dá com alegria  
 
Lembre-se, a prosperidade é espiritual. Deus é um Deus de 
prosperidade, de fato. Ele escreveu prosperidade na própria 
estrutura da vida. Você semeia um grão de milho, por 
exemplo, você vê crescer, o talo aparece e você tem pelo 
menos um ponto no talo e quando você remove o envelope, o 
que você vê um grão de milho? Não! Você encontrará mais 
do que   você semeou e cada grão que você adiciona em seu 
campo será multiplicado para você por quê? Porque é a lei da 
prosperidade em si. Muitas vezes, após a colheita, as plantas 
crescem quando nunca foram plantadas. Porque ele é um 
Deus de abundância. Em comparação com a maior lei do 
amor em  Jesus Cristo, a semeadura pode corresponder ao 
dízimo. Qual é melhor? todavia, podemos dar, como 
decidimos em nossos corações, que podemos dizer que 
podemos ser motivados  pelo amor de Deus e pela lei da fé a 
semear abundantemente. 
Você conhece a história da pobre viúva em Lucas 21 no 
versículo 1, ...  
 
Lucas 21: 1 E, olhando ele, viu os ricos lançarem as suas 
ofertas na arca do tesouro;  
 
Muitas vezes, durante tempos difíceis, as pessoas vêem como 
Deus estava presente para apoiá-las; em primeiro lugar, não 
foi um ato desesperado, mas ela está tentando retribuir um 
grande obrigado.  



Abraão diz tudo. O dízimo é 10% de tudo que é valioso.  
Algumas pessoas dizem que sim, é o Antigo Testamento e 
nós estamos no Novo Testamento e estava sob a lei e não   
estamos mais sob a lei. Bem, o Antigo Testamento é tanto a 
Palavra de Deus quanto o Novo Testamento. Você se lembra, 
eles eram homens de Deus que falaram. Moisés foi um deles, 
assim como os outros profetas do Antigo Testamento.  
 
Quanto à lei, Abraão veio antes da lei, e as leis vieram com 
Moisés, lembra? É verdade que o dízimo era parte da lei. Isso 
deve nos ensinar como o dízimo é sustentável, funciona tão 
bem perante a lei quanto sob a lei.  
No Novo Testamento, não estamos mais sob a lei mosaica, 
mas devemos viver de acordo com uma lei alta, a lei do amor 
em Cristo Jesus. A lei diz que você não vai roubar. Você 
planeja roubar porque você não vive em mosaico ou planeja 
em sua vida viver além da lei mosaica?  
 
O dízimo é o alicerce espiritual da medida certa para decolar 
espiritualmente. Por que o avião não decolará enquanto      
rola lentamente ao longo da pista? Porque o empuxo não 
atingiu o nível básico para produzir sustentação suficiente sob 
as asas.  
Deve atingir uma velocidade mínima antes que o elevador a 
levante. É claro que, como os aviões, temos que ultrapassar a 
velocidade mínima quando deixamos o chão.  
Você pode resistir, mas quanto mais resistência houver, mais 
difícil será decolar.  
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Mesmo se você voar pelo ar, haverá muita turbulência a 
superar e isso não torna a nossa viagem agradável. Quanto ao 
pouso bem-sucedido, precisamos ter o equilíbrio entre o 
empuxo e o levantamento para concluir essa manobra.  
Não é por acaso ou par acidente que os aviões voam; é 
chamado um acidente quando eles não conseguem voar.  
Todo acidente é freqüentemente causado por erro humano ou 
por falha técnica e isso porque nós não respeitamos as leis do 
vôo ou porque eles não foram aplicados corretamente.  
Mas as leis sempre funcionam, eles não foram simplesmente 
aplicados corretamente, no entanto, os pilotos aprenderam 
essas leis para que pudessem se recuperar do erro e conseguir 
trazer o avião de volta ao controle.  
Às vezes seu avião passa por uma área de turbulência, mas 
usando os princípios, os pilotos fogem em silêncio e levam 
você com segurança ao seu destino. Eu acho que você não 
pode dirigir devagar na pista para o seu destino, talvez seja 
melhor você ir de carro.  
Além do dízimo, outro princípio é a medida básica correta. 
Somos livres no amor de ir além do dízimo; é como ir de um 
avião a hélice que, a propósito, funciona muito bem com um 
jato a jato que é um modo dinâmico. Quanto mais alto você 
voa, menos resistência você encontra, quanto mais alto você 
voa, menos efeito de ar haverá no avião, e menos combustível 
você levará mais longe. Em II Coríntios 9 a verso 7 nós 
lemos ...  


