ALGUÉM ESTÁ TE OBSERVANDO
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23 de setembro de 2018

objetivos
•
•

DESTACAR A IMPORTÂNCIA DE SERMOS MODELOS E EXEMPLOS EM
TODOS OS LUGARES QUE ESTIVERMOS;
DESTACAR QUE DEUS TEM PODER SOBRE TODAS AS COISAS E SOBRE
TODAS AS CIRCUNSTÂNCIAS.

textos base: GÊNESIS 39. 1-2

desenvolvimento
José, após ser vendido por seus irmãos aos Ismaelitas, chega ao Egito,
comprado e levado para servir na casa de Potifar, oficial de Faraó, comandante
da guarda. Ele chega acorrentado, conforme declara o Salmos 105.17-18.
Contudo, José chega para atender as necessidades da casa de Potifar.
A palavra de Deus declara que o SENHOR estava com José, e mesmo tendo
sofrido tanta injustiça, ele trabalhava com afinco, e tudo o que fazia prosperava,
a ponto de começar a morar na casa de Potifar, pois foi observado como uma
pessoa graciosa.
José não precisou pregar para Potifar, ao contrário, ele foi observado por
Potifar.
Agora, reflita: “como foi que Potifar conseguiu ver Deus na vida de José?”
Repare que não são as nossas roupas ou o nosso exterior, antes, são nossas
posturas e atitudes.
José não foi comprado por caridade, e sim por uma necessidade. Do
mesmo modo, no lugar onde trabalhamos, onde estudamos, na nossa família,
existem necessidades, e essas necessidade se resume em: “Deus e a Sua palavra”.
As pessoas precisam ver Deus agindo em nós, conforme diz a palavra de
Deus: “Os homens verão as suas boas obras e glorificarão o Pai que está nos
céus.”. Por isso, não se precipite em sair de onde você está, pois lá existe uma
necessidade.
Saiba que independente da circunstância, independente do que fizeram a
você, Deus está no controle de todas as coisas.
Por isso, tudo o que vier à sua mão, que faça com amor, dedicação e zelo,
conforme orienta a Palavra de Deus em Eclesiastes 9.10.
Nosso comportamento, nossa fala e principalmente nossas atitudes,
precisam refletir a glória de Deus em nós.

ALGUÉM ESTÁ TE OBSERVANDO
23 de setembro de 2018

A partir do momento que as pessoas identificarem a glória de Deus em nós,
elas serão atraídas por Cristo e conhecerão o seu amor e desfrutarão da sua
graça!

PERGUNTA 01 – Você tem a consciência de que onde você vai, você leva a
presença do Senhor para aquele lugar?

PERGUNTA 02 – Na escola, no trabalho, em casa, como tem sido o seu
compromisso com o Senhor?

PERGUNTA 03 – As pessoas que convivem com você, sabem que você leva
a presença do Senhor para todos os lugares que você vai?
AUXÍLIO PERGUNTA 03 – 2 Coríntios 5.20

PERGUNTA 04 – Se olhar para você, dá para ver Deus?

avisos
§

INSTANTE
o Adquira seu livro: Posso crer na Biblia?
o Acompanhe em breve os devocionais semanais em nosso canal.

§

CURSO PARA BATISMO DE DEZEMBRO
o Inicio 07/10 – Em breve mais informações com horários
o Essa é a última turma para o último batismo desse ano.

§

Nossas mensagens e cultos estão permanentemente em
nosso canal do Youtube TBC TV. Inscreva- se! Compartilhe!
#UmaIgreja

