
 

 

“Três características do caráter de José aprovadas por Deus”. (Gênesis 41.38) 
 

Na vida de José podemos ver claramente o quanto Deus era real e relevante para ele. 
Vejamos: 
1. José creditava tudo na sua vida à Deus. (v.15-16).  
 
Pode compartilhar com o grupo 1 habilidade e uma benção? Terminar a rodada 
 
Você já compartilhou com alguém que foi Deus que te deu esta habilidade, e testemunhou 
com outros esta bênção?   
 
2. José soube tirar proveito das situações que a vida lhe proporcionava. (Gênesis 
39:4;21-22) (Gênesis 41.39-40).  
 
Quem gostaria de compartilhar uma experiência de tirar coisas boas de uma situação ruim? 
 
Como diz o filósofo existencialista Jean-Paul Charles Aymard Sartre “Não importa o que a 
vida fez de você, importa o que você fez com que a vida fez de você”. 
 
3. José foi um homem cheio do Espírito de Deus. (Gênesis 41.38).  
 
Sua vida espiritual hoje é equivalente à de Jose? 
Em que precisa melhorar?  
 
Conclusão:   O crente maduro: 
* Dá a glória devida a Deus 
* Sabe tirar proveito das situações que a vida lhe apresenta 
* É cheio do Espírito Santo. 

Quebra-Gelo Incêndio 
Suponha que sua casa pegasse fogo, e você pudesse salvar apenas o que conseguisse 
carregar em uma única vez (isso é uma imaginação, portanto, vidas humanas não 
contam aqui). O que salvaria? 

Frase para o líder 
Conheça bem o seu pessoal. 
Você só poderá saber da capacidade de sua célula conhecendo as pessoas que a compõem, isto 
é, suas habilidades, talentos, aspirações profissionais, deficiências etc. Isto é básico para quem 
aspira ter uma célula motivada e atuante. 

Avisos 
Quinta feira: Oração 19:30H   Encontro de Fé  20h   
 
26/11 ENCONTRO DAS CÉLULAS? O que vocês estão organizando? Cada célula deverá trazer 2 
bolos grandes                                                          
 
Sábado Consagração e jejum das 9 às 12h  
 
Ceia de líderes domingo 8:30h 
 
 
 


