
“Disse, pois, o faraó a José: ‘Uma vez que Deus lhe revelou todas
essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você’”.

- Gênesis 41:39 (NVI)

•   Deus avisou Faraó que viria anos de fome sobre a terra através
   de um sonho, e Deus ajudou José a interpretar o sonho de Faraó.

•   Então, José recolheu e armazenou suprimento de alimentos nos
   sete bons anos anteriores à fome.

•  Deus usou José para salvar todos na terra do Egito dos sete

   anos de grande fome.

PONTOS FORTES

•  Deus deu a José a habilidade de interpretar sonhos.

•  José era muito sábio.

•  José era um líder forte. Quando tinha apenas 30 anos, José

   foi nomeado governador do Egito pelo rei (Faraó).

•  José não ficou amargurado, mas perdoou os seus irmãos.

O RELACIONAMENTO DE JOSÉ COM DEUS

•  José foi intimidado, vendido como escravo, falsamente

   acusado e colocado na prisão, mesmo não tendo feito nada

   de errado. Apesar disso, José nunca perdeu a

   sua fé e esperança em Deus.

ATITUDE HEROICA

•  José era o décimo primeiro filho dos doze filhos de Jacó.

  Todos os filhos cuidavam das ovelhas do seu pai.

•  José tinha apenas dezessete anos quando foi intimidado

  pelos seus irmãos, que o jogaram em uma cova.

•  Os seus irmãos também o venderam por vinte moedas de

  prata a comerciantes ismaelitas, que o levaram para o Egito.

•  Então, José trabalhou como escravo na casa de Potifar.

•  A esposa malvada de Potifar mentiu e disse que José a

  machucou. Então, ele foi preso.

• Depois de interpretar o sonho do Faraó, José foi libertado

  da prisão.

Para você, menino ou menina especial, que está lendo este
folheto: se você deseja ter um relacionamento pessoal com
Jesus, faça a seguinte oração agora:

Oração de Salvação

“Pai, venho a Ti em Nome de Jesus. Obrigado(a) por me criar
e criar todo o universo. Acredito que Jesus morreu por mim
na cruz. Por favor, perdoa-me por todas as coisas que eu fiz
de errado.

Pai, obrigado(a) por ressuscitar Jesus dos mortos. Jesus, te
peço que entres em minha vida e sejas o
Senhor do meu coração hoje. 
Em Nome de Jesus, eu oro.
Amém."
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