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QUEBRA-GELO  

Se você pudesse se transformar em um animal muito 

assustador, em qual você se transformaria? E se você 

encontrasse esse animal cara a cara, você o 

enfrentaria ou fugiria? Então, hoje vamos conversar 

sobre quando José se deparou com um “monstro” 

(pecado) e decidiu fugir. 

 

ORAÇÃO BREVE 

Senhor esteja conosco nos conduzindo nesse encontro 

de Hoje, em nome de Jesus, Amém.  

 

EDIFICAÇÃO:  

Tema: José é vendido como escravo 

Texto Bíblico: Gênesis 39.1-23/ 41. 1-42 

José foi levado para o Egito, onde os mercadores o 
venderam como escravo a um egípcio chamado 
Potifar, o capitão da guarda do rei do Egito. O SENHOR 
Deus estava com Jose e o abençoava em tudo o 
que fazia. E, por causa de José, o SENHOR 
abençoou o seu dono egípcio. Porém, a mulher do 
seu dono começou a olhar para José de um jeito 
diferente, até que um dia disse a ele: - Venha, deite-
se comigo. Mas Jose disse: - Não! Como poderia eu 
pecar contra Deus? Mas ela insistiu e o agarrou. E ele 
correu para fora, deixando a capa nas mãos dela. 
Quando o dono de Jose voltou para casa, ela disse 
assim: - Esse escravo entrou no meu quarto e quis 
abusar de mim, mas eu gritei e ele correu  deixando 
a capa no meu quarto. O marido ficou com raiva e 
mandou Jose para a cadeia onde ficavam os presos 
do rei. Mas o SENHOR estava com José e o 
abençoou, e ele conquistou a simpatia de todos que 
lá estavam, inclusive do copeiro do rei. Dois anos se 
passaram. Um dia o rei do Egito sonhou que estava 
em pé à beira  do rio Nilo. De repente, saíram do rio 
sete vacas gordas, depois saíram do rio sete vacas 
magras. E as vacas magras engoliram as gordas. Aí o 
rei acordou e contou ao chefe dos copeiros. Então o 
chefe dos copeiros disse ao rei: - Lá na cadeia estava 
um moço que sabia contar o significado dos nossos 
sonhos. Assim, o rei mandou chamar José e tirá-lo 
da cadeia. E o rei l h e disse: - Ouvi dizer que você 
é capaz de explicar sonhos. José respondeu: - É Deus 

quem dá a explicação. E o rei contou o sonho para 
José. 
Então Jose disse ao rei: - Deus está dizendo ao senhor 
que as sete vacas gordas são sete anos de muito 
alimento em todo o Egito, e as sete vacas magras 
são sete anos de fome. Portanto, o senhor deve 
escolher um homem sábio para dirigir o país e 
escolher homens para ajuntar todo o trigo que 
puderem e guardá-lo em armazéns. Assim, o trigo 
servirá para abastecer o país durante os sete anos 
de fome e o povo não morrerá de fome. 
O conselho de José agradou ao rei, que disse:          -
José, você vai ficar encarregado do meu palácio, e 
todos obedecerão às suas ordens. A partir de hoje 
você será governador de todo o Egito. Então o rei 
tirou do dedo o seu anel e o colocou no dedo de 
Jose, mandou que o vestissem com roupas de linho 
fino e pôs uma corrente de ouro no pesco o dele. 
JOSÉ CONFIOU EM DEUS NOS MOMENTOS 
DIFÍCEIS 
José era o filho amado do seu pai, mas ele foi 
vendido como escravo e acabou indo morar no Egito 
um lugar muito longe da casa dele. José era bem 
jovem e certamente tinha muitos sonho bons, e não 
era bem isso que ele tinha s o nhado para sua vida. 
Contudo, mesmo nessa situação tão difícil, José 
decidiu confiar em Deus. Por isso, não ficou 
reclamando da sua condição, pelo contrário, ele 
trabalhava e fazia o serviço muito bem. Deus gostou 
da maneira como José agiu, por isso, o abençoou, e 
tudo que José fazia dava certo. E por isso, foi colocado 
para ser chefe dos negócios do Egito. 
Confie em Deus nos momentos difíceis 
Talvez você pense que Deus tinha abandonado José, 
pois parece que tudo estava dando errado na vida 
dele, mas Deus não o abandonara. Deus está 
presente em todos os momentos da nossa vida, 
sejam eles difíceis ou não. Talvez você pense que 
Deus só esteja presente naqueles momentos em que 
tudo vai bem, mas mesmo naqueles momentos em 
que parece que você está sozinho, Jesus está ao seu 
lado! Pois Ele prometeu que nunca abandonaria 
você. 
DIGA NÃO AQUILO QUE É ERRADO! 
José teve oportunidade de fazer coisas erradas, 
mas ele não fez. A mulher do seu patrão quis 
agarrar José e beijá-lo, mas ele correu dela, sabe  
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por que? Porque José não queria pecar contra Deus. 
A Bíblia chama essas situações de tentação. A 
tentaçã o é  o  desejo de fazer algo errado. A  
m u l h e r  d e  P o t i f a r  inventou mentira sobre José 
e, por isso, ele foi preso. 
DEUS HONROU JOSÉ E O FEZ GOVERNADOR DO 
EGITO 
José foi honrado por Deus. Ser honrado significa 
receber algo bom da parte de Deus. E foi isso que 
aconteceu. José poderia ter ficado naquela prisão 
pelo resto da vida e até ter morrido lá. Mas, então, 
Deus deu aquele sonho para Faraó e depois deu 
também o significado do sonho para José. E assim 
Deus mudou a sorte de José, e ele se tornou o 
homem mais importante do Egito depois do Faraó. 
Aprenda está lição com José: quando acontecer algo 
ruim, não reclame dos problemas! Confie em Deus! E 
lembre-se: Se você joga no time de Deus, você 
jamais vai perder, porque Deus é invencível! 
Na hora certa, Deus vai virar o jogo e você será 
abençoado. E isto é o que a Bíblia diz: “Ele ama e honra 
os que fazem o que é certo e lhes dá o que   bom" 
(Salmos 84.11). 
 

ORAÇÃO 

- Deus, me ajude a aprender a confiar sempre no 

Senhor, mesmo que as coisas não estejam legais e 

estejam difíceis. Me dê forças para dizer não ao 

pecado e confiar que o Senhor vai me honrar no 

momento certo. Em nome de Jesus, amém! 

 

COMPARTILHAMENTO: 

1. Você já passou por algum momento muito 

difícil?   

2. Quando você está triste ou com medo o que 

você faz?  

3. Você tem medo de vivenciar alguma situação? 

4. Você já teve alguma experiência onde 

percebeu que Deus estava bem perto? 

5. Quais outros personagens da bíblia você 

lembra que confiaram em Deus no momento 

difícil?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Já sentiu que foi injustiçado alguma vez? 

Mesmo fazendo o certo você se deu mal? 

7. Quando você se sente tentado por algum 

pecado o que você faz? 

8. Qual você acha que é o maior prêmio que Deus 

pode te dar por obedecer a Ele?  

 

RECADINHOS PARA O LÍDER: 

Deus tem sido muito bom conosco e tem nos 

fortalecido e capacitado para que possamos fazer com 

excelência o nosso culto, que possamos continuar 

colocando esse ministério em oração, pois Deus tem 

muito mais para fazer! Mas não esqueça de incentivar 

seus juniores a servirem também, queremos que o 

culto seja para eles e feito por eles também. 

Está semana teremos as 4 primeiras células que 

participaram do GAME participando novamente, não 

esqueçam de incentivar seu juniores a se inscreverem 

e torcerem pelos seus amigos 

Tire uma foto com seu grupo de célula, publique no 

seu Instagram e marque: @minipibjc.  

 

Tenha uma semana abençoada! 


