
PALAVRA PROFÉTICA PARA 2017 

“O ANO QUE DEUS PROSPERARÁ 
A TUA CASA” 

TEXTO CENTRAL – Salmos 112 - Aleluia! Bem-
aventurado o homem que teme ao SENHOR e se 
compraz nos seus mandamentos. A sua 
descendência será poderosa na terra; será 
abençoada a geração dos justos. Na sua casa há 
prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece 
para sempre. Ao justo, nasce luz nas trevas; ele é 
benigno, misericordioso e justo. Ditoso o homem 
que se compadece e empresta; ele defenderá a sua 
causa em juízo; não será jamais abalado; será tido 
em memória eterna. Não se atemoriza de más 
notícias; o seu coração é firme, confiante no 
SENHOR. O seu coração, bem firmado, não teme, até ver cumprido, nos 
seus adversários, o seu desejo. Distribui, dá aos pobres; a sua justiça 
permanece para sempre, e o seu poder se exaltará em glória. O perverso vê 
isso e se enraivece; range os dentes e se consome; o desejo dos perversos 
perecerá. 
 
I – CONSIDERAÇÕES SOBRE A VISÃO DE DEUS PARA 
FAMÍLIA 

QUANDO DEUS OLHA PARA NOSSA CASA, ELE JÁ TEM UM PLANO PARA 
A NOSSA GERAÇÃO – A visão de Deus em sarar e prosperar a nossa casa, é 
que Ele está abençoado as gerações através da nossa. O justo deixa um legado 
de bênção para as suas gerações, u seja, os seus filhos, netos, bisnetos, etc, 
viverão debaixo do manto de cura e prosperidade do Senhor. 

• A sua descendência será poderosa na terra; será abençoada a geração 
dos justos. 

 
O PROPÓSITO DE DEUS É FAZER A TUA CASA PROSPERAR, PORÉM TRÊS 
COISAS SÃO NECESSÁRIAS PARA UMA CASA PROSPERAR – Para toda 
promessa de bênção de Deus existe uma premissa, ou seja, o que temos que 
fazer antes que gere o ambiente para a bênção se manifestar. 

Sl 112:1 - Aleluia! Bem-aventurado o homem que teme ao SENHOR e se 
compraz nos seus mandamentos. 



1º - A FAMÍLIA QUE TEME AO SENHOR – O temor a Deus é demostrado 
pela obediência aos princípios de dEle.  

• TEMER A DEUS NOS FAZ ABRIR MÃO DE MUITAS COISA QUE 
GOSTAMOS – O temor a Deus exige uma vida de renúncia, porque 
muitas vezes Deus só gosta de tirar o que gostamos. 
 

• TEMER A DEUS NOS FAZ MUITAS VEZES NÃO SEGUIR O MODISMO 
– Como é frustrante para alguns ver todo mundo caminhado para um 
lado e a nossa casa caminhando pelo outro.  

 
• TEMER A DEUS FAZ A NOSSA CASA SER DIFERENTE – Muitas 

vezes olhamos ao reder e somos diferentes dos vizinhos, da família, etc. 
Ex.: não armamos árvore de natal, guardamos o dia do Senhor enquanto 
muito estão nas praias, comemos carne na semana santa, oramos ante 
das refeições, domingo estamos no culto ao invés de ficar em casa 
assistindo fantástico, etc. 

 
2º - A FAMÍLIA QUE TEM PRAZER NA PALAVRA DE DEUS – O prazer é a 

alegria de seguir a Palavra. 
• PRAZER NA RENÚNCIA – Prazer em deixar, em abdicar, em rasgar os 

planos, em renunciar o eu... 
 

• PRAZER NA OBEDIÊNCIA – Prazer em obedecer como está escrito na 
sua Palavra, não dar jeitinho, não adaptar a palavra ao nosso gosto ou 
ao nosso prazer. 

 
3º - A FAMÍLIA QUE ANDA EM UNIDADE – O salmo 133 diz que onde há 
unidade o Senhor libera a sua bênção para sempre. Na família existe o 
“korum” de Deus, ou seja, dois concordando na mesma coisa – Mateus 18:19 - 
Em verdade também vos digo que, se dois dentre vós, sobre a terra, 
concordarem a respeito de qualquer coisa que, porventura, pedirem, ser-lhes-á 
concedida por meu Pai, que está nos céus. 

• A ÚNICA UNIDADE QUE NÃO FAZ A FAMÍLIA PROSPERAR É A 
UNIDADE PARA SER INFIEL A DEUS - Atos 5:1-2 - Entretanto, certo 
homem, chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma 
propriedade, mas, em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, 
levando o restante, depositou-o aos pés dos apóstolos. 
 

• A FALTA DE UNIDADE É REINO DIVIDIDO – Nem o diabo prospera se 
o reino dele estiver dividido!  



Lucas 11:17-18 - E, sabendo ele o que se lhes passava pelo espírito, 
disse-lhes: Todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e casa 
sobre casa cairá. Se também Satanás estiver dividido contra si mesmo, 
como subsistirá o seu reino? Isto, porque dizeis que eu expulso os 
demônios por Belzebu. 

 
O DIABO TEM OPRIMIDO AS FAMÍLIA COM ESPÍRITO DE MISÉRIA – Mas em 
2017, Deus tem um tempo de crescimento e prosperidade para a sua casa. Creia! 

• DEUS TEM PRAZER EM FAZER A CASA DO JUSTO PROSPERAR - 
Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para 
sempre. 
 

• 2016 FOI O ANO DA REFORMA NO CARÁTER – O Senhor nos 
preparou para crescer sem desperdiçar, prosperar sem nos desviar e 
multiplicar sem ensoberbecer. Já temos a base, agora que venha a 
prosperidade da nossa casa, crescimento para nossas células e igreja! 

 

II – A BÊNÇÃO DE DEUS SOBRE A TUA CASA EM 2017 
O SENHOR FARÁ NASCER LUZ NAS TREVAS – As trevas da tua casa serão 
dissipadas pela revelação da Palavra de Deus. A luz da Palavra vai entrar lá e 
tirar o que impedi a prosperidade de Deus chegar! 

Salmos 112:4 - Ao justo, nasce luz nas trevas; ele é benigno, misericordioso e 
justo. 
• DEUS GERARÁ ALGO DO NADA – Ele chamará a existência aquilo que 

não existe. Trará luz de onde não existe luz, só para eliminar as tuas trevas! 
 

• DEUS FARÁ ALGO COM EXCLUSIVIDADE – Ele dará a tua casa um 
tratamento VIP, fará algo exclusivo para sua família; 

 
• DEUS IRÁ FAZER UMA MUDANÇA RADICAL – Trazer luz onde há trevas, 

é fazer algo radical na tua história. O Senhor não vai reverter aos poucos, 
Ele vai fazer rapidamente como apertar um interruptor, a luz acende na 
hora. 
 

A TUA CASA NÃO SERÁ ABALADA – A tua casa está firmada na rocha 
(Cristo), por isso, pode vir vento, tempestades, terremotos, mas ela ficará firme. A 
casa que pratica a Palavra do Senhor, tem sua estrutura inabalável. Em 2017 o 
diabo pode até tentar destruir a tua casa, ele não vai é conseguir! 

Salmos 112:6 - não será jamais abalado; será tido em memória eterna. 
 



A TUA CASA TERÁ PARA EMPRESTAR E NÃO PARA PEDIR EMPRESTADO 
– O senhor vai fazer sobrar os recursos em todas as áreas, a tua poupança 
terminará 2017 muito gorda, mas junto com a abundância virá um coração 
doador, não avarento. Quem é suprido por Deus, não tem medo de perder e nem 
de faltar! 

Salmos 112:5 - Ditoso o homem que se compadece e empresta; ele defenderá 
a sua causa em juízo; 

A TUA CASA NÃO SE ATEMORIZARÁ DIANTE DAS MÁS NOTÍCIAS – As más 
notícias, muitas vezes são plantadas pelo diabo para te desestabilizar. 

Salmos 112:7 - Não se atemoriza de más notícias; o seu coração é firme, 
confiante no SENHOR. 
• NÃO SE ABALARÁ DIANTE DAS MÁS NOTÍCIAS – A tua casa está 

firmada nas promessas e não nas más notícias. Para cada má notícia 
tem uma promessa que a anula! 
 

• TERÁ PACIÊNCIA PARA ESPERAR DEUS AGIR – A paciência é fruto 
de um coração firme que não deixou as más notícias o influenciar. A tua 
casa vai esperar nesse ano o tempo certo de Deus agir, pois sabe que 
vem o melhor para ela. 

 
• ESPERARÁ DEUS MOSTRAR QUE VOCÊ ESTÁ CERTO – Quem tem 

um coração firme no Senhor não procura provar que está certo, mas 
espera Deus fazer isso por você! 
 

A TUA CASA SERÁ UMA FONTE DE BÊNÇÃO PARA OS NECESSITADOS – 
Com a mesma generosidade que Deus te abençoará, a tua casa será um canal 
par abençoar outros. Vão chegar ao mesmo tempo: o suprimento e abundância, 
como família necessitadas do que Deus te deu e está sobrando. 

Salmos 112:9 - Distribui, dá aos pobres; a sua justiça permanece para 
sempre, e o seu poder se exaltará em glória. 

 
A TUA CASA SERÁ UMA REFERÊNCIA DE BÊNÇÃOS, AJUSTE E 
PROSPERIDADE – A prosperidade da tua casa será a alegria dos jutos, mas 
provocará raiva aos ímpios. Não se abale com o que as pessoas irão falar sobre 
você, o teu crescimento vai incomodar a muitos que não andam na tua fé e nem 
abraça a visão que você recebeu. 

Salmos 112:10 - O perverso vê isso e se enraivece; range os dentes e se 
consome; o desejo dos perversos perecerá. 

 



III –  2017 O ANO QUE DEUS PROSPERARÁ A TUA 
CASA 

• COMECE A ORAR E A DECRETAR ESSA PALAVRA NA TUA VIDA; 
• FACA UM VOTO DE A TUA CASA NÃO SE DESVIAR DOS PROPÓSITOS 

DE DEUS; 
• GERE UM TEMPO NOVO E DECRETE QUE 2017 SERÁ O MELHOR ANO 

DA SUA HISTÓRIA PARA TUA CASA. 
• QUEBRE TODA A MALDIÇÃO QUE VEM ATRAVÉS DAS GERAÇÕES 

TRAZENDO MISÉRIA E RUINA NA TUA CASA; 
• AQUILO QUE OS TEUS NÃO CONSEGUIRAM, A TUA CASA VAI TER DE 

SOBRA. 
 

IV – FAMÍLIA, PLANO DIVINO PARA REFORMAR 
GEOGRAFIAS 


