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AS MARCAS DE UMA VIDA
Texto chave: Gênesis 49:22-26
22 "José é uma árvore frutífera, árvore
frutífera à beira de uma fonte, cujos galhos
passam por cima do muro.
23 Com rancor arqueiros o atacaram,
atirando-lhe flechas com hostilidade.
24 Mas o seu arco permaneceu firme, os
seus braços fortes, ágeis para atirar, pela
mão do Poderoso de Jacó, pelo nome do
Pastor, a Rocha de Israel,
25 pelo Deus de seu pai, que ajuda você, o
Todo-poderoso, que o abençoa com
bênçãos dos altos céus, bênçãos das
profundezas, bênçãos da fertilidade e da
fartura.
26 As bênçãos de seu pai são superiores às
bênçãos dos montes antigos, às delícias
das colinas eternas. Que todas essas
bênçãos repousem sobre a cabeça de
José, sobre a fronte daquele que foi
separado de entre os seus irmãos.
1. OS FRUTOS NA VIDA DE JOSÉ.

DANDO FRUTO!
2. AS LUTAS NA VIDA DE JOSÉ
23 Com rancor arqueiros o atacaram,
atirando-lhe flechas com hostilidade.
A) SEUS PRÓPRIOS IRMÃOS
B) A ESPOSA DE POTIFAR
C) O COPEIRO DE FARAÓ
3. A FÉ DE JOSÉ NUM DEUS
SOBERANO
24 Mas o seu arco permaneceu firme, os
seus braços fortes, ágeis para atirar, pela
mão do Poderoso de Jacó, pelo nome do
Pastor, a Rocha de Israel, 25 pelo Deus de
seu pai, que ajuda você, o Todo-poderoso
4. A CONSEQUENTE PLENITUDE DE
JOSÉ

22 "José é uma árvore frutífera, árvore
frutífera à beira de uma fonte, cujos galhos 25b que o abençoa com bênçãos dos altos
céus, bênçãos das profundezas, bênçãos
passam por cima do muro’’.
da fertilidade e da fartura. 26 As bênçãos
A) A PROFUNDIDADE DECARÁTER de seu pai são superiores às bênçãos dos
montes antigos, às delícias das colinas
DESSA ÁRVORE
eternas. Que todas essas bênçãos
B) ABRANGÊNCIA DE INFLUÊNCIA repousem sobre a cabeça de José, sobre a
fronte daquele que foi separado de entre
DESTA ÁRVORE
os seus irmãos.
Para ter uma influência marcante de
QUE MARCAS VOCÊ TEM DEIXADO!
vida...por onde você deve começar?
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