
 

TEMA: APRENDENDO COM AS DIFICULDADES E APROVEITANDO AS OPORTUNIDADES 

TEXTO: “E o Senhor estava com José.” Gênesis 39.2a 

RESUMO DA MENSAGEM: O Senhor era com José. Vemos em sua história que ele foi um homem que 

aprendeu com as perdas e aproveitou as oportunidades. Deus permitiu as dificuldades para leva-lo a 

coisas grandes. O sonho de José se concretizou porque não era dele, mas de Deus para a sua vida. 1ª 

Oportunidade com dificuldade: Casa desorganizada- José foi vendido como escravo para Potifar, 

capitão do Egito. Assumiu a sua casa e os seus bens, e tudo começou a prosperar. José começou numa 

casa desorganizada (coisa pequena) para aprender a administrar algo grande (o governo). Por isso, 

temos que nos dedicar nas pequenas coisas, para Deus nos dar grandes oportunidades. 2ª 

Oportunidade com dificuldade: Prisão sem esperança- José foi acusado injustamente e lançado na 

prisão. Ele poderia ter desanimado, mas o carcereiro viu sua capacidade e o colocou como responsável 

da prisão. José aproveitou a oportunidade e fez o melhor na prisão. 3ª Oportunidade com dificuldade: 

Império na crise- Após 2 anos de prisão e mais uns 15 anos como escravo (mais ou menos 17 anos no 

total) José foi constituído Governador. O mundo passaria por fome e miséria, seria um projeto mais 

difícil e ainda maior. Mas José recebeu sabedoria do Senhor para administrar. No meio da crise o Egito 

prosperou. A crise não é maior do que Deus, então, entregue seus projetos e sonhos para o Senhor. 

José não olhou para o medo do desafio, a injustiça e para a crise, ele olhou para Deus. Precisamos fazer 

o nosso melhor, mesmo nas situações que nos parecem desfavoráveis. Aproveite as oportunidades, 

independente de onde esteja. Aprenda com a dificuldade, pois aprendemos primeiro com os pequenos 

desafios para Deus nos colocar sobre grandes projetos. Deus te abençoe! 

ORAÇÃO: Ore pedindo a Deus para aprendermos com as dificuldades e aproveitarmos todas as oportunidades.  
OFERTA: Não recolha a oferta sem antes orar pelos ofertantes e abençoa-los no Nome de Jesus! 

FIQUE LIGADO NA AGENDA JERUEL 
 

• TADEL - Domingo, 02 de Dezembro, às 9:15hs. Venha você e sua família! Supervisores e Líderes não faltem as classes de treinamento. 

• CULTO DE SANTA CEIA E KILO DO AMOR – Domingo, 02 de Dezembro. Com um único Culto às 19:00hs. Traga 1 kg de alimento não 

perecível. 

• CULTO ROSA – Quarta, 05 de Dezembro. Venha e traga uma amiga!!! 

• CAMPANHA DE MILAGRES – Quinta, 29 de Novembro, às 19:30hs. Venha buscar o seu milagre! O ônibus sairá do Valverde às 19hs. 

Numa pequena cidade, um rapaz se apaixonou por pela filha de fazendeiro. Fez algumas visitas a ela de forma 
escondida, até que a moça, que também estava gostando do rapaz, o intimou: você precisa conversar com meu 
pai sobre nós e pedir a permissão dele para namorarmos! Mas a notícia da severidade do pai dessa moça já 
havia chegado aos seus ouvidos. Medo e paixão se misturavam em seu coração, mas ele ganhou coragem e 
pediu que a moça marcasse um dia para a tal conversa. No dia marcado, o rapaz compareceu diante do bravo 
fazendeiro e fez o pedido para que ele lhe concedesse a mão da filha em namoro. Claro, meu rapaz, disse o 
fazendeiro! Mas antes que o rapaz pudesse ficar feliz com tamanha facilidade, o pai da menina completou: você 
só vai precisar passar por um único desafio. Sim, respondeu ele, eu topo qualquer desafio para conseguir a sua 
autorização! O fazendeiro, explica, que era algo simples: você terá apenas que pegar na cauda de um touro que 
eu escolher. Soltarei três touros para aumentar suas chances e você escolhe aquele que desejar. Acenando 
positivamente com a cabeça o rapaz aceita o desafio. O pai da moça, então, manda soltar o primeiro touro. O 
rapaz olha para o bicho, o acha muito grande e furioso. Não terei muita chance com esse, pensa ele. Ele preferiu 
nem tentar. O segundo touro, então, é solto. Para surpresa dele era maior que o primeiro, mais bravo e muito 
menos amistoso. Não terei chance contra esse, pensou ele, é pior que o primeiro! Acho que o terceiro touro 
pode ser menor, mais manso, vou esperar o terceiro. O terceiro veio entrando devagar, era bem pequeno, lento 
e mancava. Quando o rapaz olhou, logo pensou: é esse! Agora eu venço esse desafio fácil, fácil! Saiu então 
correndo para cima do touro com toda energia! Mas ao chegar próximo do touro, sua frustração acabou com 
ele: O touro não tinha rabo!  


