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PROSPERIDADE BÍBLICA

 O empreendedorismo de Cristo não pode ser 
confundido com a teologia da prosperidade. O 
empreendedorismo de Cristo é a responsabilidade do 
crente diante da mordomia de Deus. 

 A teologia da prosperidade garante bençãos 
para todos os filhos de Deus em todas as áreas da 
vida simplesmente pelo fato de estarem do lado 
certo. Mas, afinal, o que há de errado com essa 
Teologia? Por que mesmo sendo uma teologia sem 
fundamentação teológica ainda encontra eco na vida 
de milhares de pessoas? 

 Uma das razões pela qual os evangélicos têm 
dificuldade em perceber o que há de errado com a 
teologia da prosperidade é que ela é diferente dos 
erros de interpretação bíblica que rotineiramente 
estamos acostumados. A teologia da prosperidade é 
um tipo diferente de erro teológico. Ela não nega 
diretamente nenhuma das verdades básicas do 
cristianismo. Ela apenas realça uma parte do 
resultado da vida cristã como se fosse o todo. Não 
ensina a verdadeira mordomia, não entende o 
empreendedorismo cristão, o confundindo com 
riqueza e prosperidade financeira. 

 O que torna a teologia da prosperidade difícil 
de ser desmascarada é que ela analisa um 
pensamento bíblico e explora somente um ângulo, 
ocultando os sentidos do texto bíblico. Partindo 
desta afirmação, vamos analisar o que é verdadeiro 
na teologia da prosperidade e o que está do outro 
lado da moeda, à luz da própria Bíblia e do que 
entendemos como empreendedorismo bíblico.
 A teologia da prosperidade diz que Deus tem 
prazer em abençoar Seus filhos com bençãos 

materiais. Isto é realmente uma verdade, mas na 
visão do empreendedorismo cristão esta verdade se 
complementa com dizer que qualquer benção vinda 
de Deus é graça e não um direito que nós temos e que 
podemos reivindicar ou exigir dEle, sente a 
diferença? 

 É uma questão de ênfase, mas que faz total 
diferença. A teologia da prosperidade está certa 
quando diz que podemos pedir a Deus bençãos 
materiais. Não há erro nenhum nisto pois, o próprio 
Jacó pediu e recebeu essa benção de Deus. Mas o 
que o empreendedorismo cristão esclarece é que 
Deus tem o direito de negar quando achar por bem. 
Sem que isto seja por falta de fé ou fidelidade de 
nossa parte. Deus sabe o que é melhor para a vida 
espiritual de cada um de Seus filhos. Muitas vezes 
riquezas materiais só lhe afastará dos caminhos do 
bem. É melhor a pessoa ser pobre materialmente e 
rica espiritualmente. E isto é viver o 
empreendedorismo cristão em outra área da vida.

 A teologia da prosperidade acerta quando diz 
que devemos sempre declarar e confessar de 
maneira positiva que Deus é bom, justo e poderoso 
para nos dar tudo o que precisamos. Mas no 
empreendedorismo cristão estas declarações 
positivas não têm poder algum em si mesmas para 
fazer com que Deus nos abençoe materialmente. 
Pois o querer e o efetuar a Deus pertencem e Ele é 
quem sabe o que é melhor para seus filhos.

 A teologia da prosperidade diz que devemos 
dar o dízimo e as ofertas, mas erra quando deixa de 
dizer que isto não obriga Deus a nos pagar de volta. 
No empreendedorismo cristão acontece justamente 

o contrário. Nós não entregamos o dízimo para ser 
abençoados, mas sim porque já fomos agraciados 
recebendo recursos que possibilitam a entrega como 
reconhecimento e gratidão a Deus. “Se todos que 
Deus tem abençoado com as riquezas da Terra 
tivessem obedecido Seu plano dando fielmente um 
décimo de todo seu rendimento, e se eles não 
retivessem suas ofertas de pecado e suas ofertas 
de gratidão, a tesouraria estaria constantemente 
abastecida". (Conselhos sobre Mordomia. p. 61).

 A teologia da prosperidade diz que Deus faz 
milagres e multiplica o azeite da viúva, mas erra 
quando deixa de dizer que nem sempre é vontade de 
Deus executar o milagre que está em nosso coração 
pois, a resposta pode ser como foi para Paulo: Minha 
graça voz basta! Isto é ser um empreendedor de 
Deus, submeter nossos desejos aos planos de Deus.

 A Teologia da prosperidade acerta em 
identificar os poderes malignos e demônios por 
detrás da opressão humana. Mas o 
empreendedorismo cristão identifica outros fatores 
como: desonestidade, mentira e ambição como 
fatores comportamentais humanos que podem ser 
transformados pelo poder do Espírito Santo. Não 
com expulsão de demônios, mas com ações 
concretas de cunho espiritual.

 A teologia da prosperidade acerta quando diz 
que Deus costuma recompensar a fidelidade, mas no 
empreendedorismo cristão entendemos que 
fazemos parte de um conflito cósmico onde nem 
sempre o justo é recompensado com benção. Veja a 
história de Jó que sofreu mesmo sendo justo. Veja a 
história dos discípulos, cada um como servo fiel de 
Deus teve um fim trágico. Simão Pedro: segundo a 
tradição foi crucificado de cabeça para baixo; André: 
segundo a tradição crucificado numa cruz em "X", que 
a partir daí levou o nome de "cruz de Santo André"; 
Tiago, irmão de João: decapitado (At 12:2); Tiago: 
segundo a tradição crucificado no Egito; Judas 
Tadeu: segundo a tradição martirizado na Pérsia; 
Felipe: segundo a tradição morreu na Frígia; 
Bartolomeu: segundo a tradição morreu esfolado; 
Levi Mateus: segundo a tradição martirizado na 
Etiópia; Tomé Dídimo: segundo a tradição 
transpassado por flechas; Simão Zelote: crucificado; 
Judas Iscariotes: se suicidou após trair o seu Mestre, 
(Mateus 27:50); João: segundo a tradição o único a 
morrer por morte natural depois de tentarem matá-lo 
mergulhando-o em óleo fervente. O cristão 
empreendedor está com Cristo em qualquer 

circunstância.

 A teologia da prosperidade acerta quando diz 
que podemos pedir e orar e buscar prosperidade. Mas 
para o empreendedor cristão é Deus quem dá os 
recursos de acordo a capacidade de cada de aplicar 
no seu Reino. Como vemos na parábola dos talentos, 
quando oramos pedindo algo para Deus Ele responde 
com um “sim”, um “não” ou “espera um pouco”.

 A teologia da prosperidade quer criar um 
quinto evangelho, onde fica somente a “cereja do 
bolo” onde todo crente desfruta de alegrias, saúde e 
felicidade citando textos da Bíblia que ensinam que 
Deus recompensa com bençãos materiais aqueles 
que O amam. Mas no empreendedorismo cristão se 
entende que existem outras passagens na Bíblia que 
falam que no mundo teremos aflições, que o 
discípulo de Cristo seria perseguido, preso, 
humilhado etc.
  
 É certo dizer que o crente recebe muitas 
bençãos ao estar com Cristo mas o nosso amor a Ele 
nos dá forças mesmo nas mais cruéis provações. 
Empreendedorismo cristão compactua com a ideia 
de encorajar a busca por uma condição financeira 
melhor, mas não com a ideia da teologia da 
prosperidade. Esta diz que quanto mais uma pessoa 
der mais rica ficará. A ideia bíblica consiste em que 
quanto mais você dá mais você terá para que possa 
dar mais e melhor. A teologia da prosperidade erra 
quando deixa de dizer que a pobreza não é sinal de 
infidelidade e nem a riqueza é sinal de aprovação da 
parte de Deus.

 A teologia da prosperidade nos encoraja a 
buscar a Deus, mas erra quando induz os crentes a 
buscar a Deus em primeiro lugar somente por aquelas 
coisas que a Bíblia constantemente considera como 
secundárias, passageiras e provisórias. A teologia da 
prosperidade, à semelhança da teologia da libertação 
e do movimento de batalha espiritual, identifica um 
ponto biblicamente correto, o tira do contexto maior 
e o utiliza como lente para reler toda a revelação, 
excluindo todas aquelas passagens que não se 
encaixam. 

 Ao final, o que temos é uma religião tão 
diferente do cristianismo bíblico que dificilmente 
poderia ser considerada como tal.
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