
 

 

AULA - EBD - 10/01/2021 
A fragilidade humana e a soberania divina 
 
Tema: O segredo da prosperidade dos judeus 
Texto base: Jó 29:2 

Contexto 
 

1. O "ah" de Jó é o mesmo "oh" de Isaías (Isaías 64:1) 
2. Jó está lembrando da sua vida de prosperidade, de glória, de reconhecimento e de respeito; 
3. Sendo assim, qual o segredo da prosperidade dos judeus? 
4. O que confia no Senhor prosperará (Provérbios 28:25) 
5. Jó prosperou antes e depois da crise; 

 

Tópicos 
 

1. Prosperidade vem do latim "prosperitate" e "prosperare" e significa condição desejável, boa 
fortuna, sucesso, alegria e  aprovação. Também pode ser traduzido como "esperança em obter 
aquilo que deseja": 

a. Link: https://origemdapalavra.com.br/palavras/prosperidade/  
2. O povo judeu é cerca de 0,2% da população mundial e tem o maior número de milionários e 

bilionários do mundo; 
3. Qual é o segredo que os judeus possuem para prosperar tanto? 
4. Prosperidade vai além de dinheiro, envolvendo a qualidade de suas ações, da mentalidade, em 

como você lida no dia-a-dia e como respondemos emocionalmente a questões comuns; 
5. O judeu não considera o dinheiro um tabú, mas parte do ensino (Provérbios 22:6): 

a. Salomão ensina sobre comportamento e boa conduta; 
b. Pode ser feito na escola (minha filha tem aula de educação financeira); 
c. Um trabalho simples, como receber um dinheiro para fazer entrega de algum produto; 
d. Uma mesada simbólica como único recurso disponível; 
e. A idéia é a criança saber ser independente (saber se virar); 

6. O grande alvo dos recursos é o investimento com a educação (conhecimento): 
a. A maior parte dos recursos financeiros não são direcionados às sinagogas; 
b. O país também possui essa mentalidade e fornece acesso às faculdades; 
c. As comunidades judaicas também fazem isso proporcionando conhecimento; 
d. Em Israel 47% dos adultos possuem faculdade; 

7. Passos essenciais para moldar a sua mente de acordo com os princípios judaicos: 
a. Sair da zona de conforto (Gênesis 12:1-3): 

i. Para Abraão atingir a prosperidade ele teve que sair de onde estava confortável; 
ii. Faça o que tem que ser feito; 

b. Flexibilidade [resiliência] (Gênesis 26:1-3): 
i. Como os judeus nunca foram bem aceitos em diversos lugares tiveram que se virar 

e se reinventar na situação difícil em que estavam; 
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ii. Como Isaque prosperou na terra em que havia fome (Gênesis 26:1,6)? 
iii. Os judeus foram os primeiros em 1920 EC a trazer a indústria têxtil para São Paulo: 

https://www.nexojornal.com.br/academico/2019/04/10/Como-o-bairro-do-Bom-Retiro-
se-tornou-polo-da-ind%C3%BAstria-t%C3%AAxtil e 
http://www.morasha.com.br/brasil/judeus-em-sao-paulo.html  

c. Tudo o que acontece com você, ocorre para seu bem (Romanos 8:28): 
i. Todos os homens que passaram por alguma problema e permaneceram 

confiantes em Deus acabaram descobrindo que aquilo fazia parte da sua 
maturidade (Jó, José, Abraão, Jacó, Isaque, Paulo etc); 

ii. Só há crescimento e maturidade quando há confronto; 
iii. Se o seu jardim está com lixo, levante-se e pare de lamentar, deixe ele bonito 

novamente; 
d. Não aceite como você se encontra (Neemias 1:11): 

i. A oração de inconformidade de Neemias chegou até o Senhor, que atendeu e 
mudou toda a história do povo judeu e benjamita; 

e. Crie a sua realidade (Romanos 6:11): 
i. Considere-se o que você tem sonhado diante de Deus, pois os seus sonhos diante 

de Deus irão chegar primeiro do que você ao objetivo; 
ii. Equilíbrio representado pelo triângulo, que possui 3 lados de mesmo tamanho: 

1. Equilíbrio emocional e físico (problema emocionais geram doenças e 
fobias); 

2. Equilíbrio financeiro (gastar demais ou poupar demais); 
3. Equilíbrio pessoal [propósito / objetivo] (sem um propósito ou objetivo não há 

motivação); 
f. Se valorize e se ame (Mateus 22:36-39, Romanos 13:8, 1 João 4:10-11): 

i. Alguns infelizmente odeiam a sua própria vida; 
ii. A palavra "amor" em hebraico é "ahava" (hb: אהבה) e a gematria é 1+5+2+5 = 13; 
iii. A palavra "um" em hebraico é "echad" (hb: אחד) e a gematria é 1+8+4 = 13; 
iv. O nome de Deus em hebraico é "YHWH" (hb: יהוה) e a gematria é 10+5+6+5 = 26; 
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g. Seja grato a Deus e aos outros (Lucas 17:17): 
i. Jesus se importou claramente com a gratidão de seus feitos na vida dos leprosos; 
ii. Davi foi grato ao Senhor pela riqueza recebida (1 Crônicas 29:12-14); 
iii. Desde crianças fomos ensinados a agradecer aos outros e quanto mais 

agradecemos, mais recebemos; 
h. Sirva com alegria e bondade (Deuteronômio 28:47): 

i. Estar alegre internamente, com seu estado mental firme na lembrança que Deus 
está no controle; 

i. Tenha responsabilidade (Êxodo 20:5): 
i. A responsabilidade de desobedecer a Deus era do povo e uma vez que eles 

decidiam fazer isso, colhiam consequências em suas vidas que atravessavam 
gerações; 

ii. Isso serve para coisas boas ou ruins; 
iii. A destruição do templo e a perda da soberania de ser um país independente foi 

resultado de muito erro do próprio povo (idolatria); 
iv. Da mesma forma a bênção para Israel foi resultado dos acertos de Abraão, Isaque 

e Jacó; 
v. Em Israel o fluxo padrão na vida de uma criança até sua fase adulta é: 

1. Estudo vai até os 18 anos; 
2. Entre 2 e 3 anos de serviço militar obrigatório onde o jovem aprende a ter 

disciplina, ordem, hierarquia e profissões; 
3. Trabalho simples para juntar dinheiro em cerca de 1 ano para viajar para 

fora de Israel; 
4. Ao voltar entrar na universidade (agora a pessoa já sabe o que vai fazer da 

vida); 
5. Por fim, entra no mercado de trabalho; 

vi. A taxa de desemprego em Israel está em 4,8% (28.12.2020): 
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1. Referência: 
https://br.investing.com/economic-calendar/israeli-quarterly-unemployment-ra
te-591  

2. No Brasil a taxa de desemprego é de 14,6%; 
vii. A idéia é trazer maturidade com responsabilidade; 

j. Faça empreendedorismo (Salmos 1:1-3): 
i. Comece um negócio, ainda que pequeno e mantenha sua fidelidade com Deus; 
ii. Os judeus são educados a tomar conta do próprio negócio; 
iii. Revista: 

https://revistapegn.globo.com/Colunistas/Marcos-Hashimoto/noticia/2014/07/o-model
o-de-empreendedorismo-israelense-pode-ser-replicado.html 

iv. O problema é que com o sucesso, esquecemos do principal que é Deus; 
v. Os grandes feitos dependem de seus esforços; 

k. Trabalho em troca de conhecimento: 
i. Nem tudo gira em torno do dinheiro, então na falta deste se adquire conhecimento 

por meio da troca ou trabalho; 
ii. Com mais conhecimento o leque se abre e você consegue mais recursos, ainda 

que seja algo temporário; 
iii. Sempre há uma oportunidade no emprego para aprender uma nova habilidade; 
iv. Howard Schultz trabalhou como funcionário da cafeteria Starbucks (possuía outro 

nome na época), juntou dinheiro, fundou a sua cafeteria e com o dinheiro comprou 
a Starbucks; 

l. Faça economia: 
i. Os judeus poupam cerca de 20% do que ganham; 
ii. Parte deste ensino é devido às frequentes mudanças que eles enfrentam; 
iii. Economias constantes foram o recurso usado para fundar muitos negócios, como 

fundador das Casas Bahia e o Sílvio Santos (camelô => bebidas e comidas => 
publicidade => TV); 

iv. Os judeus investem muito, incluindo no ouro pela baixa perda de valor; 
v. Investir sem prejudicar os negócios da família; 
vi. Os gastos irrelevantes só vem depois da estabilização; 
vii. Viver dentro das possibilidades (gastar o que pode ser gasto); 
viii. O único gasto relevante é a educação para os adultos e para os filhos; 
ix. Nunca coloque todos os ovos numa cesta só: 

1. Eles aprendem a investir em coisas diferentes repartindo o dinheiro em 
diferentes estratégias; 

x. Em Israel não existe poupança no banco como funciona no Brasil; 
xi. As formas de investir em Israel são ações, imóveis (ganham do aluguel) e dólar: 

1. Mas também aprendem a não investir todo o dinheiro por causa de 
imprevistos; 

m. Fazer sempre o melhor (Provérbios 22:29): 
i. Mesmo como camelô, sempre precisamos fazer o melhor possível; 
ii. Fazer o melhor, ainda que os itens vendidos sejam baratos; 
iii. Pensamento sempre a longo prazo; 
iv. Disciplina para fazer um trabalho bem feito; 
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v. Dos 850 ganhadores do prêmio nobel, 180 são judeus: 
http://www.morasha.com.br/judaismo-no-mundo/judeus-e-premio-nobel.html; 

n. Pensamento coletivo (Atos 20:35): 
i. Os judeus têm um forte senso de coletividade (Atos 2:45); 
ii. Um judeu ajuda o outro; 
iii. Fazem negócio entre si; 
iv. A comunidade judaica abre as portas para outros judeus crescerem; 
v. Caridade, doando parte de seu dinheiro para obras sociais e comunidades 

judaicas; 
vi. É melhor dar, do que receber; 
vii. O documentário "O Sócio" fala muito sobre se importar com os funcionários, 

entendendo o que estão passando, para se sentirem bem e trabalharem com mais 
ânimo: 

1. Um dos momentos mais impactantes para mim foi o caso da mulher grávida 
que recebeu um período de férias (o dono atual não liberava ela na 
gestação) e que depois se tornou uma excelente funcionária para aquela 
empresa, pois foi valorizada; 

o. Humildade para aprender e ouvir repreensões (Provérbios 15:22, Provérbios 13:18): 
i. Aprender com pessoas mais experientes; 
ii. Possuir um mentor (um professor precisa buscar um professor); 
iii. Saber ouvir repreensões e críticas, servindo de oportunidade para fazer algo 

melhor; 
iv. Não se deslumbrar com seus próprios feitos; 

p. Tenha boa reputação (Provérbios 22:1): 
i. Seu nome precisa possuir boa reputação; 
ii. Seu nome precisa estar associado à credibilidade e qualidade eo sucesso virá 

(Deuteronômio 28:2); 
q. Tzedaka ou Tsedaca (heb: צדקה): 

i. Vem do termo hebraico tzedek (justiça); 
ii. Portanto tzedaka significa justiça social; 
iii. Pode significar na prática uma ação de caridade; 
iv. O mercado em Israel possui locais para receber alimentos para depois serem 

doados (o mercado te incentiva a comprar um algo a mais); 
v. Existem grupos que ajudam sobreviventes do holocausto simplesmente para 

conversar, sair, ouvir a pessoa; 
vi. Existe um sistema onde você cadastra a necessidade (principalmente neste 

período de pandemia) e as pessoas ajudam rapidamente a quem precisa: comida, ir 
comprar algo etc; 

vii. Pode ser doado dinheiro, conhecimento ou trabalho; 
viii. Ensine alguém a pescar e não apenas a receber os peixes; 

r. Ter equilíbrio [equidade] (inclusive é um fruto do Espírito - Gálatas 5:22): 
i. Dinheiro não é tudo na vida; 
ii. Temos que saber parar; 
iii. Saber dizer não; 
iv. Equilíbrio com trabalho, família e vida social; 
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v. Aproveitar o dinheiro, sem o dinheiro se aproveitar de você; 
vi. Precisamos ter atzlachá (sucesso) em todas as áreas da nossa vida; 

8. Qual é o segredo então? 
a. O judeu não prospera apenas por causa do dinheiro; 
b. Com pouco dinheiro ou quase nada, eles construíram grandes negócios; 
c. O segredo não é o dinheiro, mas a mentalidade daquele que o possui; 

9. Referências: 
a. https://www.youtube.com/watch?v=tWS-1xvyIa8  
b. https://www.amazon.com.br/gp/product/B07LFGSRY2  
c. https://endeavor.org.br/ambiente/precisamos-nos-tornar-cofundadores-brasil-o-que-o-empre

endedor-aprende-em-israel/ 
d. https://distrito.me/israel-tecnologia/ 
e. https://topservicetur.com.br/israel-sagrada-fascinante-e-empreendedora/  
f. https://www.youtube.com/watch?v=5LEkT8Rc6bM 
g. https://www.youtube.com/watch?v=aQ19KDhNLvo 
h. https://youtu.be/awqDmAdKn-M 
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