
 

 

SÉRIE TEMÁTICA – VIVENDO UMA VIDA FINANCEIRA LIVRE 
PRINCÍPIO DA MULTIPLICAÇÃO  

 

SENTINDO 
Creio que em algum dia de sua vida você já tenha pensado, desejado, orado para Deus 
multiplicar seu dinheiro. 

De repente, você já aplicou seu dinheiro, comprou dólar, emprestou dinheiro e cobrou juros tudo 
isso para ver o seu dinheiro Multiplicar. 

Pois bem tenho uma boa notícia para você, Deus pode fazer isso. 

Você já imaginou seu dinheiro multiplicado? 

Na verdade isso não era para ser novidade para nos, pois há tantas histórias nas escrituras que 
registram estas multiplicações. 

Deus multiplicou o azeite e a refeição de uma pobre viúva e de seu filho. Ele multiplicou pães e 
peixes em duas montanhas da Galiléia. 

 

APRENDENDO 

 

Lucas 9.10-17 - “Ao voltarem, os apóstolos relataram a Jesus o que tinham feito. Então ele 

os tomou, e retiraram-se para uma cidade chamada Betsaida; mas as multidões ficaram 

sabendo, e o seguiram. Ele as acolheu e falava-lhes acerca do Reino de Deus e curava os 

que precisavam de cura. Ao fim da tarde os Doze aproximaram-se dele e disseram: “Manda 

embora a multidão para que eles possam ir aos campos vizinhos e aos povoados, e 

encontrem comida e pousada, porque aqui estamos em lugar deserto”. Ele, porém, 

respondeu: “Deem-lhes vocês algo para comer”. Eles disseram: “Temos apenas cinco pães 
e dois peixes—a menos que compremos alimento para toda esta multidão”. (E estavam ali 

cerca de cinco mil homens.) Mas ele disse aos seus discípulos: “Façam-nos sentar-se em 
grupos de cinquenta”. Os discípulos assim fizeram, e todos se assentaram. Tomando os 
cinco pães e os dois peixes e, olhando para o céu, deu graças e os partiu. Em seguida, 

entregou-os aos discípulos para que os servissem ao povo. Todos comeram e ficaram 

satisfeitos, e os discípulos recolheram doze cestos cheios de pedaços que sobraram.” 
 

O QUE APRENDEMOS COM ESTA LIÇÃO SOBRE A MULTIPLICAÇÃO? 
 
QUE PRECISAMOS EXERCITAR ALGUMAS ÁREAS DE NOSSAS VIDAS: 
 

� Jesus sempre tem algo a nos ensinar e a nos revelar seus tesouros de forma especial 

a cada um de nós. 

� Jesus sempre está disposto a nos acolher, a nos curar. 

� Jesus está sempre interessado em nos dar ensinamentos, estratégias e planos para 

superar as nossas dificuldades.  

� Jesus sempre tem um projeto, pessoas e recursos para nos doar, capacitar. 

� Jesus quer sempre desenvolver seu caráter e sua natureza em nós, pois obra maiores 

iremos realizar em seu nome assim como os discípulos fizeram ao longo de sua 

história. “Digo a verdade: Aquele que crê em mim fará também as obras que tenho 

realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai.” 

João 21:41 . 
� Administrar bem os recursos que Deus nos deu. 

� Saber planejar tudo, seja em curto, médio ou a longo prazo. “Consagre ao Senhor 

tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos.” Provérbios 3:61 . 
� Praticar a nossa fé. “Por isso, pela graça que me foi dada digo a todos vocês: 

Ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter; mas, ao 

contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus 

lhe concedeu.” Romanos 3:21 . 
� A fé cresce e se desenvolve a medida que a empregamos, ou seja precisamos por em 

prática, os discípulos tiveram que acreditar no que o Mestre estava orientado, em 

que eles deveriam alimentar a multidão. 

� Precisamos de resultados sobrenaturais em nossas vidas, o modo para obtê-los é 

deixar Deus ser Deus. Não tente ser Deus na multiplicação da suas finanças, somente 

Ele pode fazer isso quando confiamos em suas verdades nesta área. 

� No sistema do mundo você trabalha duro e então recebe a sua recompensa, na 

economia de Deus você confia profundamente nEle, e então recebe a sua 

recompensa. Os discípulos não se frustaram ao trazer os peixes e pães, ao entregar 

tudo Jesus multiplicou, fez o que ele sabe melhor fazer o milagre. 

� Precisamos ter atitudes, o que temos em nossas mãos pode parecer nada ou tão 

pouco, mas nas mãos do nosso Deus certamente irá multiplicar o milagre já está 

acontecendo. 

� Precisamos confiar, obedecer, crer e por em prática a nossa fé. 

� O nosso Jesus é organizado, pediu para que os discípulos colocassem todos sentados 

em grupos de 50. 

� Se os discípulos tivessem retido os pães e peixes certamente o milagre não 

aconteceria, assim pode estar acontecendo conosco quando retemos algo que seja 

de Deus ou o que somente Deus pode fazer. Impedidos o agir e realizar de Deus em 

nossas vidas. 

� Preocupação egotista. Os discípulos estavam preocupados demais com a situação, ao 

ponto de chegar até o mestre e tentar persuadi-lo em dispensar a multidão. “Da 

mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Sejam todos humildes uns para 

com os outros, porque “Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos 

humildes”. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele 

os exalte no tempo devido. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem 

cuidado de vocês.” 1º Pedro 7-5:5 .  
� De que modo você escolheu preocupar-se consigo mesmo no lugar de Deus cuidar de 

você? 



 

REFLETINDO 

 
AS DUAS CHAVES PARA MULTIPLICAÇÃO: 
 

1. Entenda primeiro o princípio é este: Algo precisa ser abençoado primeiro antes que 
possa ser multiplicado. O que muitos de nós não entendemos que para que o nosso 
dinheiro seja multiplicado primeiro ele precisa ser abençoado, em outras palavras, ele 
precisa primeiro ser dado ao Senhor. 
 

Somente Jesus tem a capacidade de multiplicar. 
 

2. Há um segundo princípio da multiplicação: Somente o que é dado que pode ser 
multiplicado. 
 

No o que acabamos de aprender, os discípulos é quem tinham o pão e peixes. Eles haviam sido 
abençoados, e assim tinham o potencial para se multiplicar. Mas se eles tivessem simplesmente 
comido entre eles, os pães e peixes teriam permanecidos cinco pães e dois peixes. Eles jamais 
teriam multiplicado. Eles apenas teriam dado algumas mordidas naqueles alimentos. Os 
discípulos tinham de dar para que pudessem ocorrer a multiplicação. Entregue tudo ao Senhor. 
 
Há uma diferença entre dízimos e ofertas. Dízimo é simplesmente devolver o que já era de Deus, 
porém a oferta é algo especial, pois o que Deus nos deixa decidimos entregar para que seja 
multiplicado. Tenha você está experiência.  
 
Importante sabermos e deixar claro que os dízimos não são inferiores a oferta, porém a 
oferta é um ato de FÉ e o dízimo é um ato de OBEDIÊNCIA. Em Malaquias 3.8- Dízimos e 
Ofertas.  
 

APLICANDO 

 

Deus quer que a suas finanças sejam abençoadas, Ele quer que as suas finanças sejam 

multiplicadas. Mas é vital entender que você jamais verá a multiplicação das suas finanças até 

que entenda dois princípios: 

1. Entregamos ao Senhor primeiro para que as nossas finanças sejam abençoadas. 

2. Entregamos mais e além dos nossos dízimos porque somente aquilo que é compartilhado 

pode ser multiplicado. 

Estes são os princípios da multiplicação. E eles são tão poderosos hoje quanto foram naquela 

montanha da Galiléia. 

 

ORAÇÃO 

 

 

Vamos orar a Deus pedindo para que o Senhor multiplique as nossas finanças e que 
possamos experimentar o sobrenatural da multiplicação. Pois melhor é dar do que receber. 
“Em tudo o que fiz, mostrei a vocês que mediante trabalho árduo devemos ajudar os 
fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: ‘Há maior felicidade em 
dar do que em receber’ ”. Atos 53:02 . 
 

Quero orar por você que está precisando viver este milagre em sua vida financeira, ver a 
multiplicação. A sua empresa precisa de um milagre quero orar por você. Você precisa de 
cura, precisa de sabedoria para praticar estas verdades venha deixa eu orar por você. 
 
Eu vou orar e vou liberar uma benção específica para cada um de vocês, porém você 
precisa por em prática para experimentar o milagre sobrenatural, assim como os 
discípulos fizeram. 
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