
________________________________________________________________________________ 
 

VIDA CONTAGIANTE Estudo 003 ETAPAS DA VIDA DE JOSÉ 
“José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da                 
guarda, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá.” Gênesis 39.1 
 
Veremos etapas da vida de José, quando ele era servo da casa real. Como José,               
tenha sempre estes valores em sua vida que o sustentarão em dias difíceis e que               
dessa forma você possa CONTAGIAR OS QUE ESTÃO PRÓXIMOS A VOCÊ: 
 
VIVA COM ATITUDE DE INTIMIDADE: Gênesis 39.2 “O SENHOR estava com José,            
de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio.” 
VIVA COM ATITUDE DE HUMILDADE: Gênesis 39.3 “Quando este percebeu que o            
SENHOR estava com ele e que o fazia prosperar em tudo o que realizava.” 
VIVA COM ATITUDE DE INTEGRIDADE: Gênesis 39.4 “Agradou-se de José e           
tornou-o administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe               
confiou tudo o que possuía.”  
VIVA COM ATITUDE DE RESPONSABILIDADE: Gênesis 39.5 “Desde que o deixou           
cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o SENHOR abençoou a casa do                
egípcio por causa de José. A bênção do SENHOR estava sobre tudo o que Potifar               
possuía, tanto em casa como no campo.”  
 
Seja sempre bom mordomo de tudo que Deus colocar em suas mãos! Você quer              
mais, cuide do que tem hoje! Gênesis 39.6 “Assim, deixou ele aos cuidados de José               
tudo o que tinha, e não se preocupava com coisa alguma, exceto com sua própria               
comida. José era atraente e de boa aparência.” 
 
Mas atenção, saiba que, TODOS QUE ATRAEM A ATENÇÃO DE DEUS, SÃO            
COBIÇADOS PELO DIABO! 
 
A TENTAÇÃO DE SATANÁS CHEGARÁ ATÉ VOCÊ: Gênesis 39.7 “E, depois de            
certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou: Venha,              
deite-se comigo!” 
A TENTAÇÃO DE SATANÁS INSISTIRÁ CONTRA VOCÊ: Gênesis 39.8-9 “Mas ele           
se recusou e lhe disse: Meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa,                
e tudo o que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de               
mim.” 
 
José passou todas as etapas sempre contagiando. Quando o inimigo tenta contra a             
sua vida, não é apenas na sua vida que ele se interessa, mas também na vida                
daqueles que vão olhar para você é se contagiar com sua fidelidade, intimidade,             
humildade, amor, temor, entrega.  
 
Vale a pena CONTAGIAR!  
 
Semana que vem falaremos de ESTABILIDADE  


