Pr. Roberto N. Amorim - Manhã

FERRAMENTAS QUE DEUS USA
PARA TRANSFORMAR NOSSAS VIDAS
7 Ferramentas exemplificadas na vida de José.
Ferramenta 1: PRESSÕES
Gênesis 37.23
Então, disse, Judá a seus irmãos: De que
nos aproveita matar o nosso irmão e
esconder-lhe o sangue?

Ferramenta 5: PROFISSÃO
Gênesis 39.4
...Logrou José mercê perante ele, a quem
servia; e ele o pôs por mordomo de sua
casa e lhe passou às mãos tudo o que tinha.

Ferramenta 2: POSIÇÃO
Gênesis 37.20
Vinde, pois, agora, matemo-lo e lancemo-lo
numa destas cisternas; e diremos: um
animal selvagem o comeu; e vejamos em
que lhe darão os sonhos...entrementes, os
midianitas venderam

Gênesis 39.19-20a
Tendo o Senhor ouvido as palavras de sua
mulher, como lhe tinha dito: desta maneira
me fez o teu servo; então, se lhe acendeu a
ira. E o Senhor de José o tomou e o lançou
no cárcere, no lugar onde os presos do rei
estavam encarcerados; ali ficou ele na
prisão.

Gênesis 37.36
José no Egito a Potifar, oficial de Faraó, Ferramenta 6: MUDANÇAS
Gênesis 39.20
comandante da guarda.
E o senhor de José o tomou e o lançou no
cárcere, no lugar onde os presos do rei
Ferramenta 3: FÍSICO
estavam encarcerados; ali ficou ele na
Gênesis 37.24
E, tomando-o, lançaram na cisterna, vazia, prisão.
sem água.
Ferramenta 7: PLANOS
Gênesis 40.14-15
Ferramenta 4: PESSOAS
“Porém lembra-te de mim, quando tudo te
Gênesis 39.11-14
...sucedeu que, certo dia, veio ele a casa, correr bem; e rogo-te que sejas bondoso
para atender aos negócios; e ninguém dos para comigo, e faças menção de mim a
de casa se achava presente. Então, ela o Faraó, e me faças sair desta casa; porque,
pegou pelas vestes e lhe disse: Deita-te de fato, fui roubado da terra dos hebreus; e
comigo; ele, porém, deixando as vestes nas aqui, nada fiz, para que me pusessem nesta
mãos dela, saiu, fugindo para fora. Vendo masmorra.
ela que ele fugira para fora, mas havia Gênesis 40.23
deixado as vestes nas mãos dela, chamou O copeiro-chefe, todavia, não se lembrou
pelos homens de sua casa e lhes disse: de José, porém dele se esqueceu.
Vede, trouxe-nos meu marido este hebreu Gênesis 41.1a
para insultar-nos, veio até mim para se deitar Passados dois anos completos, Faraó teve
um sonho.”
comigo; mas eu gritei em alta voz.
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