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1. Encontro - Quebra-gelo: Qual é uma virtude que você admira numa pessoa? 
2. Exaltação:  
3. Edificação:  

O PADRÃO DE VIDA QUE DEUS QUER DE NÓS – Gênesis 41.37-40 
37. O plano pareceu bom ao faraó e a todos os seus conselheiros. 
38. Por isso o faraó lhes perguntou: "Será que vamos achar alguém como este homem, em quem está o espírito 
divino? " 
39. Disse, pois, o faraó a José: "Uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e 
sábio como você. 
40. Você terá o comando de meu palácio, e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao 
trono serei maior que você". 

 

Perguntas de compreensão e aplicação: 

1. Um dos padrões de vida que Deus quer para nós é: Enxergar pela fé como Deus age em nós e por meio de nós 

 José, apesar de ter sido vendido ao Egito como escravo por seus irmãos, ele considerou que foi enviado por 
Deus e não por seus irmãos. Veja o que ele mesmo disse em Gênesis 45.7.8a – “Mas Deus me enviou à 
frente de vocês para salvar-lhes as vidas com grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram 
para cá, mas sim o próprio Deus”. 
a) O que esse padrão de vida que Deus estabeleceu tem a ver com a sua vida neste momento? 
 

2. Outro padrão de vida que Deus quer para nós é: Tomar decisões marcadas pela fé não pela aparência 

 A decisão que José tomou, desde que chegou ao Egito, foi por causa do temor que ele tinha do Senhor, não 
foi por aquilo que ele estava vendo. 
b) De que forma as decisões acontecem em sua vida? Elas são marcadas pela fé ou isso tem sido um 

desafio constante? Como é isso em sua vida? 
 

3. Outro padrão de vida experimentado por José é que ele, apesar de ter sido vendido como escravo, injustiçado 
na casa do Potifar e esquecido na prisão, não agiu movido por ressentimentos, mas ofereceu o perdão.  

 Em Gênesis 45.1-5  diz:–“A essa altura, José já não podia mais conter-se diante de todos os que ali estavam, 
e gritou: ‘Façam sair a todos!’ Assim, ninguém mais estava presente quando José se revelou a seus irmãos. 
Ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios o ouviram, e a notícia chegou ao palácio do faraó. Então disse 
José a seus irmãos: ‘Eu sou José! Meu pai ainda está vivo?’ Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante 
dele que não conseguiram responder-lhe. ‘Cheguem mais perto’, disse José a seus irmãos. Quando eles se 
aproximaram, disse-lhes: ‘Eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito! Agora, não se 
aflijam nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou 
adiante de vocês”. 
c) Como você lida em sua vida com as situações de mágoas, ressentimentos e perdão? 
 

4. Apesar das necessidades que tinha, José não agiu movido pelas circunstâncias, mas agiu pelos princípios que 
norteavam a sua vida. 

d) Quais são, em sua opinião, os maiores impedimentos para que esses princípios sejam vividos em 
qualquer lugar e em todos os momentos? 

 

5. José foi um jovem destemido em honrar o seu compromisso com Deus  
e) Qual foi a maior lição que você aprendeu com a vida de José? 

 
4. Evangelização - Tempo de Evangelização – É tempo de convidar as pessoas para os PGs, portanto encoraje os 

membros a trazem um convidado no próximo encontro. Peça o nome dessas pessoas e anote no “Caderno de Oração” 
(se não tiver, providencie um) e orem por esses nomes. 
 

5. Tempo de Oração – Investir tempo em oração é fundamental para a vida cristã.  
1. Ore pela igreja 
2. Ore pela Escola de Líderes, que acontece às quartas-feiras 
3. Ore pela nossa nação. 
4. Ore pelas pessoas que estão sendo perseguidas, ao redor do mundo, por serem cristãs.  


