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A bênção do SENHOR é que enriquece; e não traz consigo dores. Provérbios 10:22
I – INTRODUÇÃO
Para o povo de Deus, enriquecer é ter tudo que é necessário para viver. É não passar falta de coisa
alguma. É ter para si o necessário para viver e ainda ter para abençoar outras pessoas. Agora, para o mundo,
enriquecer é ter fortunas e mais fortunas, ter muitas propriedades, ter contas recheadas no banco e poder
juntar mais e mais sem parar.
No mundo, muitos se enriquecem às custas de roubos, de corrupção, de trabalhos ilícitos, de politicas
sujas. Constroem grandes impérios com dinheiro roubado, ganho de forma injusta. Mas essas riquezas para
pouco são proveitosas, pois sempre vêm acompanhadas de dores.
Sim, as riquezas que não têm a bênção de Deus sempre trazem consigo muitas dores e sofrimentos.
Tem até mesmo pessoas que tem dinheiro para comprar o que quiserem, mas não podem comer um prato de
comida com alegria, pois estão terrivelmente enfermas.
Doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco quer muito; mas a fartura do rico não o deixa dormir.
Eclesiastes 5:12
Há um mal que tenho visto debaixo do sol, e é mui freqüente entre os homens: Um homem a quem
Deus deu riquezas, bens e honra, e nada lhe falta de tudo quanto a sua alma deseja, e Deus não lhe dá poder
para daí comer, antes o estranho lho come; também isto é vaidade e má enfermidade. Eclesiastes 6:1-2
II – O SEGREDO É A BÊNÇÃO DE DEUS
O segredo de uma vida feliz e rica é ter a bênção de Deus em tudo, em todas as áreas de nossa vida. A
bênção de Deus é sua aprovação, é ser cercado com sua graça, é ser coberto com Sua justiça e Misericórdia. É
ser próspero em tudo que fizermos.
O que atrai a bênção do Senhor é o temor de Deus. Quem tem temor de Deus, será abençoado. Temor
de Deus não é medo de Deus, mas sim respeito por Sua santidade, é ter certeza de que Ele fará o que
prometeu. É saber que o pecado tem punições. É desejar de todo coração andar nos caminhos retos.
Quem teme ao Senhor correrá do pecado, pois sabe que Deus não anda com o pecado. Quem teme a
Deus, quer sempre estar em Sua presença. Quem teme a Deus não terá prazer na companhia de ímpios, pois
sabe que os ímpios não temem a Deus, por isso fazem tudo que desagrada a Deus. Então, temer a Deus é
desejar fazer tudo que lhe agrada.
III – ABRAÃO TEMIA AO SENHOR POR ISSO FOI RICAMENTE ABENÇOADO

Existe um segredo na vida de Abraão que atraia a bênção de Deus. Ele cria em Deus com toda certeza,
tanto que foi chamado pai da fé. Tudo que Deus mandava que ele fizesse, ele não questionava, simplesmente
obedecia. E, antes que viesse a Lei, ele deu ao Senhor o dízimo. Muitos hoje que são pão duros e mão fechada,
ficam se desculpando para não dar o dízimo dizendo que o dízimo é da Lei. Mas, Abraão deu o dízimo 430 anos
antes que a Lei existisse.
Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos.
Hebreus 7:4
E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abrão deu-lhe o dízimo
de tudo. Gênesis 14:20
Por isso, Abraão foi abençoado em tudo. Deus deu a ele tudo de melhor que um homem poderia ter
em sua época.
IV – O QUE DEUS DÁ NÃO VEM ACOMPANHADO DE DORES
Esse é o segredo para sabermos se as bênçãos que recebemos vêm de Deus. O que Deus dá não traz
consigo dores. Um exemplo: se um homem arruma uma namorada e com o passar do tempo ela se torna um
fel em sua vida, essa bênção não é de Deus, pois a bênção que Deus dá não vem acompanhada de dores. Da
mesma forma, se uma irmã arruma um namorado e esse vem a se tornar amargura em sua vida, pode sair fora,
pois não é de Deus.
Esau arrumou duas esposas fora do povo de Deus, ou seja, o que seria hoje, um casamento com
incrédulo, e essas esposas vieram a se tornar amargura para Isaac e Rebeca, seus pais. Esse casamento não foi
abençoado por ser um casamento misto. Não tinha a bênção de Deus.
Ora, sendo Esaú da idade de quarenta anos, tomou por mulher a Judite, filha de Beeri, heteu, e a
Basemate, filha de Elom, heteu. E estas foram para Isaque e Rebeca uma amargura de espírito. Gênesis 26:3435
Bem-aventurado aquele que teme ao SENHOR e anda nos seus caminhos. Pois comerás do trabalho
das tuas mãos; feliz serás, e te irá bem. Salmos 128:1-2
A bênção de Deus vem acompanhada de paz, alegria, felicidade, prosperidade. O temor do Senhor é a
porta de entrada para a bênção do Senhor. Quem é temente a Deus será cercado por Sua bondade e
fidelidade. Deus o abençoará com toda sorte de bênçãos. Se você deseja ser feliz, tema a Deus e obedeça a Sua
palavra que as bênçãos do Senhor te alcançarão.
E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do SENHOR teu Deus;
Deuteronômio 28:2
A bênção do Senhor faz muita diferença em nossas vidas. Ele promete que tudo que fizermos seremos
prósperos, quando entrarmos seremos abençoados, quando sairmos seremos abençoados, tudo quanto
fizermos dará certo, alcançaremos vitória.
CONCLUSÃO
Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo; as suas
folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Salmos 1:3
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