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Abraão
Um homem
que obedece

Jacó
Isaque

Entre a benção
e o “jeitinho”
A semente da promessa
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Nós somo os Borg.
Abaixem seu escudos e rendam suas naves.
Vamos nos apossar de suas características biológicas e
tecnológicas distintivas.
Sua cultura se adaptará para servir à nossa. Resistir é
um esforço fútil
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17 anos: vendido como escravo
17 aos 28 anos: de servo na casa de Potifar à prisão

José do Egito

Gênesis 37-50

28 anos: interpreta na prisão os sonhos de um
copeiro e um padeiro
30 anos: interpreta o sonho de Faraó e começa a
servi-lo como governador de
todo Egito
39 anos: se une aos seus irmãos
56 anos: Jacó, seu pai, morre com 147 anos
110 anos: José falece
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José do Egito Um
homem que
resiste e prospera

“O Senhor era com José, que
veio a ser homem próspero...
tudo o que ele fazia o Senhor
prosperava em suas mãos,”
Genesis 39:2a,3b
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José - Um homem que resiste e prospera 2
Gênesis 37-50

I. Um homem próspero
sob a ótica de Deus
Ainda que

1

criado em
uma família
disfuncional

“Ora, Israel amava mais a José que
a todos os seus filhos, porque era
filho da sua velhice; e fez-lhe uma
túnica talar de mangas compridas.
Vendo, pois, seus irmãos que o
pai o amava mais que a todos os
outros filhos, odiaram-no e já não
lhe podiam falar pacificamente.”
Gn 37:2-3
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José - Um homem que resiste e prospera 2
Gênesis 37-50

I. Um homem próspero
sob a ótica de Deus
Ainda que

2

desprezado e
vendido pelos
irmãos

“E, passando os mercadores
midianitas, os irmãos de José o
alçaram, e o tiraram da cisterna,
e o venderam por vinte siclos de
prata aos ismaelitas; estes
levaram José ao Egito.”
Gn 37:28
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José - Um homem que resiste e prospera 2
Gênesis 37-50

I. Um homem próspero
sob a ótica de Deus
Ainda que

3

limitado às
tarefas de
um servo

“José foi levado ao Egito, e
Potifar, oficial de Faraó,
comandante da guarda, egípcio,
comprou-o dos ismaelitas que o
tinham levado para lá.” Gn 39:1
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José - Um homem que resiste e prospera 2
Gênesis 37-50

I. Um homem próspero
sob a ótica de Deus
Ainda que

4

enfrentando
falsas acusações
e condenação
injusta

“Então, lhe falou, segundo as mesmas
palavras, e disse: O servo hebreu, que
nos trouxeste, veio ter comigo para
insultar-me; quando, porém, levantei
a voz e gritei, ele, deixando as vestes
ao meu lado, fugiu para fora.
E o senhor de José o tomou e o lançou
no cárcere, no lugar onde os presos do
rei estavam encarcerados; ali ficou ele
na prisão.” Gn 39:17-18
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José - Um homem que resiste e prospera 2
Gênesis 37-50

II. Os desafios da resistência

1

Em qualquer
situação,
ser fiel e
exemplar

“O Senhor, porém, era com José,
e lhe foi benigno, e lhe deu mercê
perante o carcereiro; o qual
confiou às mãos de José todos os
presos que estavam no cárcere; e
ele fazia tudo quanto se devia
fazer ali.” Gn 39:21-22
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José - Um homem que resiste e prospera 2
Gênesis 37-50

II. Os desafios da resistência

2

Enfrentar
tentações de
maneira
radical

“Então, ela o pegou pelas vestes e
lhe disse: Deita-te comigo; ele,
porém, deixando as vestes nas mãos
dela, saiu, fugindo para fora.” Gn
39:12
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José - Um homem que resiste e prospera 2
Gênesis 37-50

II. Os desafios da resistência

3

Reconhecer que
o que faz a real
diferença ao
servir é o poder
de Deus

“Vendo Potifar que o Senhor era com
ele e que tudo o que ele fazia o Senhor
prosperava em suas mãos... E, desde
que o fizera mordomo de sua casa e
sobre tudo o que tinha, o Senhor
abençoou a casa do egípcio por amor
de José; a bênção do Senhor estava
sobre tudo o que tinha, tanto em casa
como no campo”
Gn 39:3,5
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José - Um homem que resiste e prospera 2
Gênesis 37-50

II. Os desafios da resistência

4

Entender que a
verdadeira
prosperidade se
cumpre em fazer
prosperar a
vontade de Deus

“Eu sou José, vosso irmão, a
quem vendestes para o Egito.
Agora, pois, não vos entristeçais,
nem vos irriteis contra vós
mesmos por me haverdes
vendido para aqui; porque,
para conservação da vida,
Deus me enviou adiante de vós.”
Gn 45:4,5
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Pastor das ovelhas de seu pai
Seu pai o amava muito
Odiado por seus irmãos
Enviado pelo pai aos irmãos
Tramaram para prejudica-lo
Suas roupas foram tiradas
Levado ao Egito
Vendido pelo preço de um escravo
Tentado
Acusado falsamente
Preso em cadeias
Colocado entre dois presos, um foi salvo, o outro se perdeu
Exaltado depois do sofrimento
Com 30 anos receberam reconhecimento público
Ambos choraram
Perdoaram aqueles que o prejudicaram
Trouxeram salvação
O mal que lhes fizeram, Deus transformou em bem

2

José - Um homem que
“espelha” o Senhor Jesus
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