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AS GRANDES CONQUISTAS PELA FÉ
“Os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de
promessas, fecharam a boca de leões”
Hebreus 11:33
JOSÉ A CONQUISTA PELA EXCELÊNCIA

MÚSICA: MARAVILHOSA GRAÇA

https://youtu.be/VhIT1S17QpM

SENTIR (quebra-gelo)
Como você avalia sua trajetória de vida, tudo que você já fez você fez com excelência? Nem
sempre conseguimos... mas a boa noticia nesta noite é que se homens comuns da Bíblia foram
conquistadores, vitoriosos e viveram histórias de empoderamento do céus... eu e você podemos
também ter uma história assim... Diga para seus irmãos essa célula quer ser para você um lugar
para te reerguer cada vez que vier!
APRENDER (de um para todos)
COLOSSENSES 3:23-25

A excelência honra os céus e abençoa pessoas!
PRINCÍPIOS NA VIDA DE JOSÉ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

José tem sonhos sobre seu futuro aos 17 anos
José é vendido como escravo pelos seus irmãos
José na casa de Potifar (um oficial no Egito, capitão da guarda)
Injustamente José é enviado para prisão – a mulher de potifar diz que foi estuprada por Jose
José interpreta sonhos de dois prisioneiros políticos influentes
José interpreta sonhos de Faraó ao 30 anos
José recebe o cargo de Governador do Egito 2º homem do Egito
O reencontro com os irmãos e o perdão aos 40 anos
Sua morte e legado aos 110 anos

O QUE VOCÊ ESPERA DA SUA VIDA?
LIÇÕES GERAIS SOBRE A VIDA DE JOSÉ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

A IMPORTÂNCIA DE IDENTIFICAR E FOCAR NO NOSSO DESTINO Gênesis 37:5-10
TER UM CARÁTER APROVADO Gênesis 39:11-13
SUPERAR ATMOSFERA DE INJUSTIÇA Gênesis 39:13-16
DESENVOLVER UM CORAÇÃO DE SERVO OBEDIENTE Gênesis 39.22
SUPERAÇÃO PESSOAL PARA SER BEM-SUCEDIDO Gênesis 41:14
TER UMA HISTÓRIA MARCADA PELO SOBRENATURAL Gênesis 41:25
CRESCER EM NÍVEL DE INFLUÊNCIA Gênesis 41:44-45
O PODER TRANSFORMADOR DO PERDÃO Gênesis 45:2
CONSTRUIR UM LEGADO PROFÉTICO Gênesis 50:24-26
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CONQUISTE POR MEIO DA EXCELÊNCIA, COMO JOSÉ!
TENHA AS SEGUINTES ATITUDES...
1. POTENCIALIZE SEU DESTINO Genesis 41:41-42
Você nasceu para viver os cinco propósitos. Somos um Igreja com propósitos e sua vida também deve ser
assim. Missões, adoração, comunhão, discipulado e serviço precisam ser um estilo de vida para cada um de
nós. José enxergou seu futuro e moveu-se em cada etapa da sua vida sob essa visão. Apaixonese pelo seu futuro! Se ninguém colocou uma túnica especial em você (como José recebeu no
início da sua juventude e foi empoderado por isso), essa Igreja vai colocar sob você a túnica da
aceitação, do valor e do destino
2. SUPERE SEUS TRAUMAS E LIMITAÇÕES 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
3. TRANSFORME CENÁRIOS E REALIDADES 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
4. FUJA DOS ATALHOS E SEDUÇÕES DO DIABO Gênesis 39:10
Quem é você quando ninguém está olhando? Seja 100% aprovado em todas às áreas de sua vida
5. USE BEM SUAS CONEXÕES RELACIONAIS 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
6. ZELE PELA ORGANIZAÇÃO E A ESTÉTICA Gênesis 39:3-4
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
7. INSPIRE SUA PRÓXIMA GERAÇÃO Gênesis 50:25
REFLETIR (de todos para Deus)
Qual foi um dos maiores segredos de José?
José decidiu viver e aplicar o padrão de EXCELÊNCIA do Céu na Terra.
Tenha uma vida cheio de excelência honrando o Céu e abençoando as pessoas!
Em que área você precisa aplicar a excelência do Céu?
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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?
APLICAR (de todos para os de fora)
E você, querido(a), quer ser invadido pela excelência do Céu? Jesus quer transformar seu
corpo, sua alma e o seu espírito. Pode acreditar... há uma atmosfera muito melhor separada
para você desfrutar.
Como aconteceu com José poderá acontecer contigo!
“Ouve, Senhor, e tem misericórdia de mim; Senhor, sê tu o meu auxílio. Mudaste o meu pranto em
dança, a minha veste de lamento em veste de alegria”
Salmos 30:10-11

LÍDER DA CÉLULA PEÇA PARA ALGUÉM DA CÉLULA COM PAIXÃO E ENTUSIAMO
COMPARTILHAR A AGENDA

Agenda da Célula
DATA

17/24/31/JULHO
Quarta
20h00
01 à 03
NOVEMBRO

EVENTO
NÃO HAVERÁ IDE

ACAMPAMENTO DE CASAIS
Hotel Firenze – Serra Negra
Inscrições com Silmara

