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COMUNHÃO – QUEBRA-GELO (15 minutos): 1) Você já precisou superar alguma adversidade na sua vida? 2) Conte 

como foi a sua experiência. 

 

ADORAÇÃO (10 minutos): o nosso Deus é digno de todo louvor e de toda adoração (pode-se cantar um cântico ou 

colocar um CD; pode mesclar este momento com oração também). 

 

DISCIPULADO (30 minutos): Texto Bíblico – Gênesis 50.22-26 

 

José é um dos personagens mais conhecidos e mais inspiradores revelados na Bíblia. Nos capítulos 12 a 50 de Gênesis 

nos deparamos com situações que envolveram promessas, traições, sonhos, determinação, perdão, integridade, etc. José 

foi um vencedor porque soube romper com os sentimentos que poderiam roubar a sua alegria e levá-lo à amargura e à 

destruição. Como, então, José conseguiu superar tamanhas adversidades? O que podemos aprender por meio da sua 

vida? Há esperança para aqueles que assim como José estão sofrendo a dor da traição, da indiferença, do desprezo ou 

da injustiça? 

 

1. José conviveu com a INDIFERENÇA sem perder a FÉ (Gênesis 37.5-10; 39.2,21). Ninguém acreditava nele, seu pai, seus 

irmãos duvidaram de tudo o que Deus vinha lhe falando. Mas o Senhor era com José. No fundo, ele sabia que Deus 

dirigia seus passos. Muitas vezes temos que conviver com a indiferença, mas o vencedor será aquele que diligentemente 

viver nutrindo sua fé em Deus. Agostinho afirmou: “Fé é acreditar naquilo que não vemos, e a recompensa da fé é ver 

aquilo em que acreditamos”.  Os sonhos de José se cumpriram porque era a vontade de Deus. 

 

2. José conviveu com a TRAIÇÃO sem perder a DOÇURA. Três situações contribuíram para azedar o coração de José: 1) 

foi vendido como um animal por seus próprios irmãos (Gn 37.28); 2) a calúnia levantada pela mulher de Potifar (Gn 

39.14); 3) não foi ajudado pelo copeiro (Gn 40.23). José conviveu com tudo isso e mesmo assim continuou sendo amável 

com as pessoas (Gênesis 45.1-3). José se revelou amável para aqueles que no passado lhe haviam feito muito mal. Ele 

não permitiu que as atitudes das pessoas ao seu redor mudassem seu jeito doce de ser (Rm 12.21). Nós também 

precisamos aprender a superar nossa tendência natural à vingança. 

 

3. José conviveu com as ADVERSIDADES sem perder a capacidade de COMEÇAR TUDO DE NOVO. Aonde ele chegava, 

em pouco tempo ele influenciava o ambiente. José acrescentava alegria, organização, bom serviço e espiritualidade. Até 

mesmo o Faraó conseguiu perceber o valor de José (Gn 41.40-43). Apesar de todos os fatos ocorridos com ele, José 

demonstrou ser um homem feliz. Talvez por isso ele tenha encontrado a prosperidade no próprio lugar do seu 

sofrimento. A capacidade de começar de novo é uma marca dos grandes vencedores. 

 

4. José conseguiu ENTENDER que Deus DIRIGIA a sua HISTÓRIA. Após a morte de Jacó, o temor tomou conta dos irmãos 

de José (Gn 50.15-21). Mas José contrariou a todos demonstrando uma profunda submissão à soberania de Deus. José 

conseguia ver além dos fatos. Ele sabia que Deus dirigia a sua vida e por isso sou aceitar todas as circunstâncias. Mais 

uma vez ele retribuiu o mal com o bem (v. 21). Ao invés de reclamar do fatos que fazem parte da sua história, 

experimente buscar em Deus a resposta para cada circunstância. Deus esteve, está e sempre estará no controle. 

  

MISSÕES (5 minutos): pense em alguém que precisa superar as adversidades para se tornar um vencedor. Fale de Jesus 

para ela e seja um canal usado por Deus para essa restauração. 

 

SERVIÇO (5 minutos): comece hoje mesmo a orar por essa pessoa e a investir tempo para estar com ela, servindo-a nas 

suas necessidades. Ofereça-se para orar e ler a Bíblia com ela. 

 

RECADO PARA O(S) LÍDER(ES) DA CÉLULA: ATENÇÃO: 1) Reunião com todos os líderes de todas as células no dia 10 de 

novembro de 2015 às 20 horas. NENHUM LÍDER DEVERÁ FALTAR. Vamos passar orientações para o nosso último 

encontro de células no dia 01 de dezembro. Deixe alguém liderando sua célula neste dia! 


