


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

cumprimento de promessas, fecharam 
a boca de leões”

Hebreus 11:33



PRINCÍPIOS DE FÉ NA VIDA DE JOSÉ
1: JOSÉ TEM SONHOS SOBRE SEU FUTURO
2: JOSÉ É VENDIDO COMO ESCRAVO PELOS SEUS IRMÃOS
3: JOSÉ NA CASA DE POTIFAR  
4: INJUSTAMENTE JOSÉ É ENVIADO PARA PRISÃO
5: JOSÉ INTERPRETA SONHOS DE DOIS PRISIONEIROS POLÍTICOS 

INFLUENTES
6: JOSÉ INTERPRETA SONHOS DE FARAÓ
7: JOSÉ RECEBE O CARGO DE GOVERNADOR DO EGITO
8: O REENCONTRO COM OS IRMÃOS E O PERDÃO
9: SUA FAMÍLIA VAI MORAR NO EGITO

10: SUA MORTE E LEGADO



LIÇÕES GERAIS SOBRE A VIDA DE JOSÉ

a. 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



LIÇÕES GERAIS SOBRE A VIDA DE JOSÉ

b. 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. Quando ela viu que, ao fugir, 

ele tinha deixado o manto em sua mão”
Gênesis 39:11-13



LIÇÕES GERAIS SOBRE A VIDA DE JOSÉ

c. 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



LIÇÕES GERAIS SOBRE A VIDA DE JOSÉ

d. 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



LIÇÕES GERAIS SOBRE A VIDA DE JOSÉ

e. 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



LIÇÕES GERAIS SOBRE A VIDA DE JOSÉ

f. 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



LIÇÕES GERAIS SOBRE A VIDA DE JOSÉ

g. CRESCER EM NÍVEL DE INFLUÊNCIA

“Disse ainda o faraó a José: "Eu sou o faraó, 
mas sem a sua palavra ninguém poderá 

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



LIÇÕES GERAIS SOBRE A VIDA DE JOSÉ

h. 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



LIÇÕES GERAIS SOBRE A VIDA DE JOSÉ

i. 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



Persistência é a irmã gêmea 
da excelência. Uma é a mãe da qualidade, 

a outra é a mãe do tempo.   
Marabel Morgan



A excelência pode ser obtida se você se 
importa mais do que os outros julgam ser 

necessário; se arrisca mais do que os outros 
julgam ser seguro, ...sonha mais do que os 
outros julgam ser prático, e espera mais do 

que os outros 
julgam ser possível 

Vince Lombardi



PARA CONQUISTAR  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



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 



“...Estou dizendo essas coisas para que, 
crendo em mim, vocês estejam inabaláveis e 
seguros e desfrutem paz. Neste mundo mau 
você sempre terão dificuldades. Mas fiquem 

firmes! Eu venci o mundo”
João 16:33 A Mensagem



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



Procure colocar excelência em tudo que 
você faz, mesmo que lhe pareça tão 

desnecessário pela simplicidade do feito
Salatiel Gualter



4. 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



5. 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



6. 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



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
Pr.Bill Johnson  



7. 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



Qual foi um dos maiores segredos de José?

José decidiu viver e aplicar o padrão de 
EXCELÊNCIA do Céu na Terra. 


