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O MEU COMPORTAMENTO EM TEMPOS DE CRISE
“Perguntou, pois, faraó a seus oficiais: Acaso acharíamos um homem como este, em
quem haja o espirito de Deus? Depois disse faraó a José? Visto que Deus te fez saber
tudo isso, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e
por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que
tu”. Gênesis 41.38-40.
Texto completo: Gênesis 41.1-57.
No Livro de Gênesis encontramos a história de José, alguém que passou por
muitas dificuldades e sofreu muitas injustiças, mas permaneceu firme em sua fé, crendo
no que Deus lhe havia mostrado. Tudo o que Ele passou serviu como preparação para o
que Deus iria fazer não só em sua vida, mas também através de sua vida.
A. Assim ocorre também conosco, geralmente passamos por coisas desagradáveis,
situações difíceis, que no momento parecem não ter sentido algum para nós, mas
logo ali na frente descobriremos e por fim entenderemos que Deus usa tudo isso
para nos aperfeiçoar e preparar para o que Ele tem para nós. “Sabemos que
todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que
são chamados segundo o seu propósito”. Romanos 8.28.
B. Assim como Deus preparou e forjou José, preparando-o para enfrentar o
momento de profunda crise que o Egito viveu naquela época, creio que tudo o
que temos passado, é o trabalhar de Deus nos forjando e preparando para o
momento que estamos vivendo hoje.
C. Em nossas vidas como filhos de Deus nada é por acaso, em tudo há um
propósito! Como é importante entendermos isto. Se temos enfrentado situações
adversas em nossos lares, trabalho, escola e etc., é porque Deus ali nos colocou
para aquele exato momento, para que ali demos uma resposta, como José deu.
Nesse tempo onde se houve falar de crise nos mais diversos setores, Deus quer
que nos levantemos como José, trazendo uma palavra de Deus que traga direção
para as pessoas.
1. Estamos edificando uma igreja de vencedores! Você tem sido vencedor nas mais
diversas áreas de sua vida?
2. Você tem sido um porta voz de Deus, profetizando vida ou tem assumido o
comportamento das demais pessoas, somente comentando sobre “crise”, mas
não fazendo nada para que isso seja mudado?
3. Nestes tempos difíceis é urgente que oremos pedindo a Deus revelação sobre o
que devemos falar e fazer, como e onde Ele quer nos usar.
4. Você irá se levantar sim na força e poder do Espírito Santo para fazer a
diferença nesta geração e o nome do Senhor será glorificado não só em você,
mas também através de você.
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