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ESTUDO BÍBLICO
TEMA: PROSPERIDADE I
TEXTO: Joel 1:4 “O que deixou o gafanhoto cortador comeu-o o gafanhoto
migrador; o que deixou o migrador comeu-o o gafanhoto devorador; o que
deixou o devorador comeu-o o gafanhoto destruidor”

PENSAMENTO: O profeta Joel, ministro da época do Rei Joás, visualizou uma
invasão de gafanhotos (locustas, gafanhotos, pulgões, lagartos e insetos
vorazes) profetizando uma invasão de exércitos inimigos. Esta realidade pode
ser constatada atualmente nas crises financeiras. Eles agem contra patrimônios,
casa, carro, provocam acidentes, destroem famílias, casamentos e comunidades,
gerando miséria, desmoralizando, sujando nome, provocando vergonha, luta,
dor, angústias... suicídio. Vamos estudar isso com profundidade e aprender como
se livrar das suas ações.

1. A ASSOLAÇÃO DOS GAFANHOTOS
a) Jl 1:4 - Cortador – age nas lavouras estragando os frutos, arruína a lavoura.
b) Jl 1:4 – Migrador – age surpreendendo em bandos aumentando o prejuízo feito pelo
cortador.
c) Jl 1:4 –Devorador – tipo violento que leva ao prejuízo e à falência.
d) Jl 1:4 – Destruidor – poder de extermínio (escorpião): fere o agricultor e a família

2. 0S GAFANHOTOS TÊM SUAS ESTRATÉGIAS
a) Jl 1:6 – Destróem dia e noite

3. OS GAFANHOTOS TÊM UMA AÇÃO ESPECÍFICA
a) Jl 1:7 – Comem folhas, destroçam figueiras, tiram a casca, os sarmentos tornam-se
brancos, perdem as forças e ficam estéreis.

4. AS AÇÕES DOS GAFANHOTOS DEIXAM SÉRIAS CONSEQUÊNCIAS
a) Jl 1:12 – Vergonha, dor, lamento, pranto, luto, assolação, tristeza
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5. CADA TIPO DE GAFANHOTO REPRESENTA FORÇAS DIABÓLICAS QUE
AGEM EM PATRIMÔNIOS, BENS, SALÁRIOS E RIQUEZAS
a) Cortador – Atua na vida material do desobediente, come a renda, destróe o salário.
Come, através do cigarro, das bebidas, dos jogos de azar, remédios, eletro-domésticos,
roupas, carro (quebram) – joga fora o dinheiro.
b) Migrador – inconstante, age com prejuízos e despesas inesperadas.
c) Devorador – são arrasadores. Geram miséria, dor, dívidas, prejuízos, fome, insônia e
desemprego. Suas vítimas têm sua casa e bens tomados; não conseguem pagar
compromissos, são envolvidos em negócios desonestos e perigosos, seus bens são
levados a leilão, sofrem ameaças de morte por dívidas, ficam sem crédito, sem moral e
sem valor. Tornam-se um lixo, sendo rejeitadas até pelos amigos, só contam miséria e
desgraça. Portas se fecham, são despejadas, tudo que fazem é em vão e são levadas ao
alcoolismo e às drogas.
d) Destruidor – induz ao suicídio, desastres, morte, pavor, só restam cinzas.
6. SATANÁS ROUBA DE 4 MANEIRAS
a) Jl 1:7 – Assola, destroça, tira a casa, lança por terra.
7. DEUS ABENÇOA DE 4 MANEIRAS TUDO O QUE FAZEM POR ELE OU POR
SUA OBRA
a) Lc 6:38 – Boa medida, sacudida, recalcada e transbordante.
8. A SUJEIRA DEIXADA PELO GAFANHOTO
Comem 24 horas sem parar, defecam na mesma hora, sujando tudo. Quando agem na
vida do homem, sujam seu nome, deixando-o sem crédito, sem moral, sem honra.
9. A INVASÃO DOS GAFANHOTOS ACONTECEU PORQUE O POVO PAROU DE
CONTRIBUIR (Jl 1:13)

10. COMO VENCER O CORTADOR, MIGRADOR, DEVORADOR E DESTRUIDOR?
QUAL O ANTÍDOTO? COMO PARAR A AÇÃO DELES? COMO PROTEGER NOSSOS
BENS, PATRIMÔNIOS, E SALÁRIOS? QUAL O SEGREDO PARA O CRISTÃO TER
VITÓRIA SOBRE ELES?
a) O dízimo é o antídoto de Deus. Só o dízimo repreende, impede de agir no patrimônio,
bens e salários.
b) Ml 3:10,11 - Há a garantia de Deus aos dizimistas
c) Jl 2:14 – Só a obediência e fidelidade nos dízimos impede o ataque

PALAVRA FINAL: Não brinque com esses gafanhotos! Muito ou pouco, consagre seus
dízimos ao Senhor. Só assim, Deus terá um compromisso de proteger as suas finanças.
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