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SÉRIE: AS GRANDES CONQUISTAS PELA FÉ – SEMANA 2 
SEGUNDA-FEIRA – A CONQUISTA PELA PERSEVERANÇA 

 
Estamos na segunda semana da série de meditações: AS GRANDES CONQUISTAS 

PELA FÉ. Já vimos a vida de Abraão: A Conquista pela Obediência. Vimos sobre Isaque: 

A Conquista pela Persistência. Nessa semana  continuaremos aprendendo com 

personagens bíblicos. Dessa vez, com Jacó e José. Hoje iniciaremos falando de Jacó. 

“Os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o  cumprimento 

de promessas, fecharam a boca de leões” Hebreus 11:33 
 

A cronologia da vida de Jacó: 
- O primeiro período lida com seu nascimento e vida com seus pais, Isaque e         Rebeca, 
em Canãa. 
- O segundo período da vida de Jacó diz respeito à sua residência com Labão na  Síria. 
- O terceiro período da vida de Jacó gira em torno de sua própria família em                   Canaã. 
- O quarto período da vida de Jacó tem a ver com a sua migração para o Egito e  sua 
morte lá. 
 

Os erros de Jacó: 
a) Jacó como uma vítima da parcialidade de sua mãe. 
b) Jacó mentiu quando afirmou ser Esaú. 
c) Jacó mentiu quando declarou que ele tinha feito como seu pai solicitou. 
d) Ele enganou Isaque, dizendo que o Senhor tinha trazido a caça a ele  rapidamente. 
e) Usou a roupa de Esaú e colocou peles em suas mãos e pescoço. 
 
 Vamos ver alguns princípios da vida de Jacó: 

1. ASSUMIR SUA CONFIGURAÇÃO DE VENCEDOR: 

“Depois saiu seu irmão, com a mão agarrada no calcanhar de Esaú; pelo que lhe                      deram 
o nome de Jacó. Tinha Isaque sessenta anos de idade quando Rebeca os  deu à luz” 

Gênesis 25:26 
 

Através de nossos pensamentos, podemos ser nossos próprios neurocirurgiões 
enquanto fazemos escolhas que mudam os circuitos de nossos cérebros. Fomos 

projetados para fazer nossa própria cirurgia cerebral. Esse poder científico que nossa 
mente tem de mudar o cérebro é chamado de epigenética e, espiritualmente, chama-se 
“como imagina sua alma, assim ele é” (Pv 23:7). A maneira como o cérebro muda, como 

resultado da atividade mental, é cientificamente chamado de neuroplasticidade. E, 
espiritualmente, é a renovação                  da mente (Rm 12.1) 

Caroline Leaf 
 

2. BUSCAR A BENÇÃO DOS SEUS PAIS: 
“Pela fé Isaque abençoou Jacó e Esaú com respeito ao futuro deles” Hebreus 11:20 

- Abençoou; consagrar, fazer prosperar, tornar feliz, conferir bênçãos, favorecido                 por 
Deus. 

“Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. "Honra teu pai e tua mãe", 
este é o primeiro mandamento com promessa: "para que tudo te corra bem              e tenhas 
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longa vida sobre a terra". Efésios 6:1-3 
 

- Obedecer (ser submisso, ouvir/escutar uma ordem; de alguém que ao toque na  porta 
vem ver quem é, como a responsabilidade de um porteiro – Strong) 

“Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram 
chamados é uma só; há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de 

todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada                um de nós foi 
concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo”  

Efésios 4:4-7 
 

3. SUPERAR A ATMOSFERA DE AMEAÇAS: 

“Esaú guardou rancor contra Jacó por causa da bênção que seu pai lhe dera. E disse a             si 
mesmo: "Os dias de luto pela morte de meu pai estão próximos; então matarei meu 

irmão Jacó". Gênesis 27:41 
 

O que o ameaça? Há quanto tempo? São ameaças legítimas? São ameaças  infundadas? 
O que você tem feito a respeito? 
 

Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade  nele. 
Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. João 8:44 
 

Dê uma basta nas ameaças! 
 

“Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os  justifica” 
Romanos 8:33 

 

Desafiamos você nesse momento a observar sua vida e fazer decisões práticas de 
mudanças. Amanhã continuaremos aprendendo sobre Jacó. Deus te abençoe! 
 

SÉRIE: AS GRANDES CONQUISTAS PELA FÉ – SEMANA 2  
TERÇA-FEIRA – ENTENDENDO OS PROCESSOS 

 

Veremos hoje mais alguns princípios sobre a vida de Jacó: 
 

1. RESOLVER A PENDÊNCIAS NOS RELACIONAMENTOS: 

Ele mesmo passou à frente e, ao aproximar-se do seu irmão, curvou-se até o chão sete                      
vezes. Mas Esaú correu ao encontro de Jacó e abraçou-se ao seu pescoço, e o beijou. E 

eles choraram. Genesis 33:3,4 
 

“Vocês, orem assim: ‘Pai nosso, que estás nos céus! Santificado seja o teu nome. 
Venha o teu Reino; seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o                  
nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos 

devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o 
Reino, o poder e a glória para sempre. Amém’. Pois se perdoarem as ofensas uns dos 
outros, o Pai celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o 

Pai celestial não lhes perdoará as ofensas". 
 Mateus 6:9-15 
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O padrão do Céu para os conflitos relacionais... 

“Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei 
perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até sete vezes? Jesus respondeu: 

Eu lhe digo: não até sete, mas até setenta vezes sete” Mateus 18:21,22 
 

“Mas eu lhes digo: Não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça- 
lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve 
também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele uma milha, vá com ele duas. 
Dê a quem lhe pede, e não volte as costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado". 
"Vocês ouviram o que foi dito: ‘Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo’. Mas eu lhes 
digo: Amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês 
venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque ele faz raiar o seu                      sol sobre 
maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os 
amam, que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isso! E se               vocês saudarem 
apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos  fazem isso! 
Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai celestial de vocês". Mateus 5:39-48 
 
2. APROPRIAR-SE DAS PROMESSAS SOBRE SUAS FINANÇAS: 

“Assim o homem (Jacó) ficou extremamente rico, tornando-se dono de grandes 
rebanhos e de servos e servas, camelos e jumentos” Gênesis 30:43 

 

“Quem é o homem que teme o Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. 
Viverá em prosperidade, e os seus descendentes herdarão a terra” Salmos 25:12,13 

 

“Não digam, pois, em seu coração: "A minha capacidade e a força das minhas mãos 
ajuntaram para mim toda esta riqueza". Mas, lembrem-se do Senhor, do seu Deus, pois 
é ele que lhes dá a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos                     

seus antepassados, conforme hoje se vê” Deuteronômio 8:17,18 
 

3. INVESTIR NA SUA SAÚDE AFETIVA: 

“Jacó deitou-se também com Raquel, que era a sua preferida. E trabalhou para Labão                       
outros sete anos” Gênesis 29:30 

 

Você casou para quê? Que nível de alegria você tem experimentado no casamento? 
 

“O casamento deve ser honrado por todos; o leito conjugal, conservado puro; pois  
Deus julgará os imorais e os adúlteros” Hebreus 13:4 

 

Esperança para os solteiros que querem um casamento abençoado. Veja a promessa... 
 

“Deus dá um lar aos solitários, liberta os presos para a prosperidade, mas os  rebeldes 
vivem em terra árida” Salmos 68:6 

 
4. AMADURECER NO PROCESSO DA DOR: 
 

“Então Jacó rasgou suas vestes, vestiu-se de pano de saco e chorou muitos dias                         por 
seu filho” Gênesis 37.34 
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“Mas, quando lhe relataram tudo o que José lhes dissera, e vendo Jacó, seu pai, as 
carruagens que José enviara para buscá-lo, seu espírito reviveu” Gênesis 45:27 

 

“De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados; ficamos perplexos, mas 

não desesperados; somos perseguidos, mas não abandonados; abatidos, mas não                     

destruídos” 2 Coríntios 4:8,9 

Porém, o que é mais importante para conquistar em 2022? 
 

Sua busca incansável por NOVAS e MAIORES experiências com Deus! 
 

“Ele (Jacó) lutou com o anjo e saiu vencedor; chorou e implorou o seu favor. Em Betel 
encontrou a Deus que ali conversou com ele. Sim, o próprio Senhor, o Deus dos 

Exércitos! Senhor é o nome pelo qual ficou famoso” Oséias 12:4,5 
 

“Prosseguiu Jacó: "Peço-te que digas o teu nome". Mas ele respondeu: "Por que 
pergunta o meu nome? " E o abençoou ali. Jacó chamou àquele lugar Peniel, pois disse: 

"Vi a Deus face a face e, todavia, minha vida foi poupada". Gênesis 32:29,30 
 

“Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês", diz o Senhor, "planos de 
fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. 
Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e 

me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser 
encontrado por vocês", declara o Senhor” Jeremias 29:11-14  

 
CONCLUSÃO 

...Nunca tive a menor dúvida de que o Deus que iniciou esta grande obra em vocês irá 
preservá-los e conduzi-los a um final grandioso...Filipenses 1.6 
 

Hoje encerramos sobre a vida de Jacó, e a pergunta que fazemos é: o que                          Deus 

mais falou com você? Ore sobre isso e faça as suas decisões. Até amanhã! 
 

SÉRIE: AS GRANDES CONQUISTAS PELA FÉ – SEMANA 2 
QUARTA-FEIRA – A CONQUISTA PELA EXCELÊNCIA 

Já vimos sobre a vida de Abraão: A Conquista pela Obediência. Vimos também sobre 
Isaque: A Conquista pela Persistência. No início da semana aprendemos com Jacó: A 
Conquista pela Perseverança. Hoje veremos, JOSÉ: A CONQUISTA                    PELA 
EXCELÊNCIA. 

 

A cronologia da vida de JOSÉ: 
ETAPA 1: José tem sonhos sobre seu futuro 
ETAPA 2: José é vendido como escravo pelos seus irmãos 
ETAPA 3: José na casa de Potifar (um oficial no Egito, capitão da guarda) 
 ETAPA 4: Injustamente José é enviado para prisão 
ETAPA 5: José interpreta sonhos de dois prisioneiros políticos influentes  
ETAPA 6: José interpreta sonhos de Faraó 
ETAPA 7: José recebe o cargo de Governador do Egito  
ETAPA 8: O reencontro com os irmãos e o perdão  
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ETAPA 9: Sua família vai morar no Egito 
ETAPA 10: Sua morte e legado 
 
LIÇÕES GERAIS SOBRE A VIDA DE JOSÉ: 
 
1. A IMPORTÂNCIA DE IDENTIFICAR E FOCAR NO NOSSO DESTINO  
“Certa vez, José teve um sonho e, quando o contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-
lo ainda mais. "Ouçam o sonho que tive", disse-lhes." Estávamos amarrando os feixes de 
trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se 
ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele". Seus irmãos lhe disseram: Então 
você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai governar sobre nós? E o odiaram ainda 
mais, por            causa do sonho e do que tinha dito. Depois teve outro sonho e o contou aos 
seus irmãos: "Tive outro sonho, e desta vez o sol, a lua e onze estrelas se curvavam 
diante de mim". Quando o contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse: 
"Que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe, e seus irmãos viremos a nos 
curvar até o chão diante de você?" Gênesis 37:5-10 
 
2. TER UM CARÁTER APROVADO 
 

“Um dia ele entrou na casa para fazer suas tarefas, e nenhum dos empregados ali se 
encontrava. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo: Vamos, deite- se comigo! 

Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela.” Gênesis 39:11 
 
3. SUPERAR ATMOSFERA DE INJUSTIÇA 
 

“Quando ela viu que, ao fugir, ele tinha deixado o manto em sua mão, chamou  os 
empregados e lhes disse: Vejam, este hebreu nos foi trazido para nos insultar! Ele 

entrou aqui e tentou abusar de mim, mas eu gritei. Quando me ouviu gritar por socorro, 
largou seu manto ao meu lado e fugiu da casa. Ela conservou o manto consigo até que o 

senhor de José chegasse em casa” Gênesis 39:13-16 
 
4. DESENVOLVER UM CORAÇÃO DE SERVO OBEDIENTE 
 

“Por isso o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão, e ele                      se 
tornou responsável por tudo o que lá sucedia” Gênesis 39.22 

 
5. SUPERAÇÃO PESSOAL PARA SER BEM-SUCEDIDO 
 

“O faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa do calabouço. Depois                                                  de se 
barbear e trocar de roupa, apresentou-se ao faraó” Gênesis 41:14 

 
6. TER UMA HISTÓRIA MARCADA PELO SOBRENATURAL 
 

"O faraó teve um único sonho, disse-lhe José. Deus revelou ao faraó o que ele                      está para 
fazer” Gênesis 41:25 

 
7. CRESCER EM NÍVEL DE INFLUÊNCIA 

“Disse ainda o faraó a José: "Eu sou o faraó, mas sem a sua palavra ninguém                             poderá 
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levantar a mão nem o pé em todo o Egito". O faraó deu a José o nome  de Zafenate-
Panéia e lhe deu por mulher Azenate, filha de Potífera, sacerdote                               de Om. Depois José 

foi inspecionar toda a terra do Egito” Gênesis 41:44-45 

 
8. O PODER TRANSFORMADOR DO PERDÃO 
 

“E ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios o ouviram, e a notícia chegou ao                   palácio 
do faraó” Gênesis 45:2 

 
9. CONSTRUIR UM LEGADO PROFÉTICO 
 

“Antes de morrer José disse a seus irmãos: "Estou à beira da morte. Mas Deus 
certamente virá em auxílio de vocês e os tirará desta terra, levando-os para a terra que 

prometeu com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó". E José fez que                   os filhos de Israel 
lhe prestassem um juramento, dizendo-lhes: "Quando Deus intervier em favor de vocês, 
levem os meus ossos daqui". Morreu José com a idade de cento e dez anos. E, depois 

de embalsamado, foi colocado num sarcófago no Egito”  
Gênesis 50:24-26 

 
Quantas lições valiosas da vida de José aprendemos na meditação de hoje, não é 

mesmo? Amanhã continuaremos, Deus te abençoe! 
 

 

SÉRIE: AS GRANDES CONQUISTAS PELA FÉ – SEMANA 2  

QUINTA-FEIRA – TRANSFORME CENÁRIOS E REALIDADES 
 

CONQUISTE POR MEIO DA EXCELÊNCIA, COMO JOSÉ! TENHA AS                             SEGUINTES 
ATITUDES... 

 

1. POTENCIALIZE SEU DESTINO 
“E o faraó prosseguiu: "Entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito". Em 
seguida o faraó tirou do dedo o seu anel de selar e o colocou no dedo de José. Mandou-
o vestir linho fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço” Genesis 41:41-42 
 

No geral você nasceu para viver os propósitos de Deus. Somos um Igreja com propósitos 
e sua vida também deve ser assim. Mas, qual a sua missão específica? José enxergou 
seu futuro e moveu-se em cada etapa da sua vida sob essa visão. 
 

Apaixone-se pelo seu futuro! 
 

Se ninguém colocou uma túnica especial em você (como José recebeu no início da sua 
juventude e foi empoderado por isso), saiba que Deus coloca sobre você a  túnica da 
aceitação, do valor e do destino. 
 

Alerta: Não seja um avatar! Você sempre será melhor sendo você mesmo! Você é  único! 
Você foi destinado para um fim honroso. 
 
Jesus entra na história da humanidade e transforma pescadores, bancários, radicais 
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políticos em apóstolos. Por isso nossa missão como Igreja é: Transformar                           pessoas 
comuns em extraordinários discípulos de Jesus. 
 

Seu potencial está na sua identidade! 
 

2. SUPERE SEUS TRAUMAS E LIMITAÇÕES 
“Depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: Aqui estamos. 

Somos teus escravos! José, porém, lhes disse: Não tenham medo. Estaria eu no                    lugar 
de Deus? Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que 

hoje fosse preservada a vida de muitos” Gênesis 50:18-20 
 

Não permita que um trauma roube sua história! 
Não deixe que as dores confinem você na mediocridade! 

 

 Olhe para a história de José, se ele conseguiu superar a dor, traumas e                     ressentimentos, 
você também conseguirá. 
 

Veja o que Jesus ensinou: “...Estou dizendo essas coisas para que, crendo em  mim, vocês 
estejam inabaláveis e seguros e desfrutem paz. Neste mundo mau              vocês sempre terão 
dificuldades. Mas fiquem firmes! Eu venci o mundo”. João 16.33 

 

3. TRANSFORME CENÁRIOS E REALIDADES 
“Esta é a história da família de Jacó: Quando José tinha dezessete anos,                  pastoreava os 
rebanhos com os seus irmãos” Gênesis 37:2 
 

Não despreze os pequenos começos! 
 

"Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito, e quem é desonesto no pouco,  também 
é desonesto no muito” Lucas 16:10 

 

Conselhos... 
  - Sirva com objetivos superiores 
  - Promova-se! Ou seja, aprove seu trabalho para que outros percebam e aprovem  também 
- Saiba que cada processo está lapidando seu potencial 
- Oportunidades novas surgem a todo instante 
- Seja sensível ao aprendizado 
- Quem se torna servo é promovido! Lembra de José? De pastor de ovelhas a  governador 
do Egito. 
Até Jesus passou por este processo... 
 

“Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não 
considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se; mas esvaziou- se a si 

mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E, sendo encontrado 
em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até à morte, e morte de cruz! 

Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo 
nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, no céu, na terra e debaixo da 
terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo  é o Senhor, para a glória de Deus Pai” 

Filipenses 2:5-11 
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Procure colocar excelência em tudo que você faz, mesmo que lhe pareça tão 

desnecessário pela simplicidade do feito.  
Salatiel Gualter 

 
Quais decisões precisam ser feitas hoje? Tire um tempo com Deus, abra seu 
coração e diga a Ele o que você reconhece que precisa ser ajustado em sua  vida. 
Até amanhã! 

 
SÉRIE: AS GRANDES CONQUISTAS PELA FÉ – SEMANA 2 

 SEXTA-FEIRA – INSPIRE SUA PRÓXIMA GERAÇÃO 
 

CONQUISTE POR MEIO DA EXCELÊNCIA, COMO JOSÉ! TENHA AS                   SEGUINTES 
ATITUDES... 

 
1. FUJA DOS ATALHOS E SEDUÇÕES DO DIABO 
“Assim, embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se                   com ela 

e evitava ficar perto dela” Gênesis 39:10 
 

Quem é você quando ninguém está olhando? 
Seja 100% aprovado em todas ás áreas de sua vida. 
 
“Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: "Estou sendo tentado por Deus". Pois 

Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado 
pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo 

engravidado, dá à luz o pecado; e o pecado, após ter-se consumado, gera a  morte. 
Meus amados irmãos, não se deixem enganar” Tiago 1:13-16 

 
Alerta: 30 minutos de prazer pode arruinar sua vida. 
Quando a sedução chegar não enfrente, CORRA!!! 
 
Acredite: Quando você vence uma tentação você sai mais maduro! 
Pense agora... tem algo te seduzindo? Você está prestes a cair? Rompa com este                      ciclo 
agora em nome de Jesus. 
 
2. USE BEM SUAS CONEXÕES RELACIONAIS 

“...Certa vez o faraó ficou irado com os seus dois servos e mandou prender-me junto 
com o chefe dos padeiros, na casa do capitão da guarda. (...) Pois bem, havia lá 

conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda. Contamos a ele  os nossos 
sonhos, e ele os interpretou, dando a cada um de nós a interpretação do seu próprio 

sonho” Gênesis 41:10-12 
 

Relacionamentos nos fazem melhores ou piores 
“O amigo ama em todos os momentos; é um irmão na adversidade” Provérbios 17:17 

 

Os relacionamentos são sementes. Não faça esperando algo em troca, mas saiba                    que 
estas sementes irão germinar mais cedo ou mais tarde. 
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3. ZELE PELA ORGANIZAÇÃO E A ESTÉTICA 
“Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em                         tudo o 
que realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador de seus bens. Potifar deixou 

a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía” Gênesis 39:3-4 
 

“Eu escolhi a Bezalel, filho de Uri, filho de Hur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito 
de Deus, dando-lhes destreza, habilidade e plena capacidade artística para desenhar e 
executar trabalhos em ouro, prata e bronze, para talhar e esculpir                       pedras, para entalhar 

madeira e executar todo tipo de obra artesanal” Êxodo 31:2- 5 
 

Devemos ser a geração que conhece a Deus e que pode mostrar Seus planos e 
propósitos na terra por meio de um coração que serve e traz soluções para nossas 

comunidades. Mas, além disso, somos chamados para entrar no privilégio de trazer a 
beleza para cada parte da nossa vida cotidiana. Por hora, esse é o nosso convite. 
Aconteceu debaixo de uma aliança inferior, então, também deve ser possível para 

aqueles os quais o Espírito Santo do Deus vivo agora reside. 
Bill Johnson 

 
Leve o Céu para todos seus ambientes! 

 
4. INSPIRE SUA PRÓXIMA GERAÇÃO 

“E José fez que os filhos de Israel lhe prestassem um juramento, dizendo-lhes: "Quando 
Deus intervier em favor de vocês, levem os meus ossos daqui". Gênesis                    50:25 

 

“Moisés levou os ossos de José, porque José havia feito os filhos de Israel prestarem 
um juramento, quando disse: "Deus certamente virá em auxílio de vocês; levem então os 

meus ossos daqui". Êxodo 13:19 
 
 

CONCLUSÃO 
Qual foi um dos maiores segredos de José? 
José decidiu viver e aplicar o padrão de EXCELÊNCIA do Céu na Terra. 
 
Tenha uma vida cheia de excelência honrando o Céu e abençoando as pessoas!                   Em que 
área você precisa aplicar a excelência do Céu? No relacionamento com Deus? Nas suas 
emoções? No seu ministério? No seu discipulado? No seu emprego? Nos seus estudos? 
No seu corpo? Na sua família? Na sua casa? Nos                       seus planejamentos e estratégias? Nos 
seus votos e jejuns a Deus? Etc... 
Como aconteceu com José poderá acontecer contigo! 
 

Faça as decisões com base no que aprendeu hoje e na semana como um todo. Não deixe 
oportunidades de crescimento e mudanças passarem. Semana que vem continuaremos 
com mais dois personagens que tiveram grandes conquistas pela                  fé.  
Tenha um abençoado final de semana! 


