
Mensagem pregada pelo Pr. Guilherme de Amorim Ávilla Gimenez na
Igreja Batista Betel, em 11 de fevereiro de 2018, às 10:15.

SÉRIE: DESCONFORTO SANTO
TEMA: APRENDA COM AS DIFICULDADES
PERSONAGEM BÍBLICO: JOSÉ

“Nós tentamos ao máximo evitar as dificuldades sem saber
que algumas delas são indispensáveis para encararmos e
vencermos dificuldades ainda maiores que estão por vir”.
(Guilherme Gimenez)

“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.
E 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
conseguiam 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.
Já houve dois anos de fome na terra, e nos próximos cinco anos não
haverá cultivo nem colheita.
Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um
remanescente nesta terra e para salvar-lhes as vidas com grande
livramento.
‘Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o
próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó, e me fez administrador
de todo o palácio e governador de todo o Egito.
Voltem depressa a meu pai e digam-lhe: Assim diz o seu filho José:
Deus me fez senhor de todo o Egito. Vem para cá, não te demores’”.
(Gênesis 45.1-9)

“Depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram:
‘Aqui estamos. Somos teus escravos!’
José, porém, lhes disse: ‘Não tenham medo. Estaria eu no lugar de
Deus?
Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem,
para que hoje fosse preservada a vida de muitos.
Por isso, não tenham medo. Eu sustentarei vocês e seus filhos’. E
assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente”.
(Gênesis 50.18-21)

UMA HISTÓRIA CHEIA DE DIFICULDADES
- Vendido pelos irmãos – Gênesis 37.28
- Feito escravo – Gênesis 39.1



- Acusado falsamente – Gênesis 39.11-20
- Preso sem culpa – Gênesis 39.20-23
- Esquecido – Gênesis 40.23

INTERPRETE CORRETAMENTE AS DIFICULDADES

José tentou compreender as dificuldades à luz de sua experiência com
Deus. Então, ele percebeu que as dificuldades faziam parte de um
plano muito maior.

“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”.

Não podemos interpretar nossa própria história sem acrescentarmos
Deus a ela. Cremos que há um propósito divino até mesmo na
permissão de algumas dificuldades que enfrentamos.

José teve um olhar abrangente e não circunstancial. Ele percebeu que
Deus tinha planos para “salvar vidas”, e as dificuldades se tornaram
pequenas diante de algo enorme que Deus estava fazendo.

“Nossas dificuldades podem resultar em salvação de vidas.
(Guilherme Gimenez)

CREIA QUE DEUS ESTÁ NO CONTROLE

“Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um
remanescente nesta terra e para salvar-lhes as vidas com grande
livramento.
‘Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o
próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó, e me fez administrador
de todo o palácio e governador de todo o Egito’”.

Deus queria José no Egito, então, Ele arquitetou um plano que, se
visto sem os olhos da fé, poderia resultar até em mágoa ou
sentimento de injustiça. Diante de um relacionamento sólido com
Deus, até os fatos difíceis e tristes são interpretados de maneira
correta.

“Não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio
Deus”.

“Na verdade, sei que o Senhor é grande, que o nosso Soberano é
maior do que todos os deuses” (Salmo 135.5) – Transforme esse
verso em um verdadeiro lema para sua vida. Diga: Eu sei que meu
Deus é grande, é maior do que todos os deuses. É maior até do que
as dificuldades.

SAIA DE SUA ZONA DE CONFORTO E ENCARE AS
DIFICULDADES



“Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem,
para que hoje fosse preservada a vida de muitos”.

Deus levou José para onde ele seria usado poderosamente pelo
Senhor. Em um primeiro momento, possivelmente, José não entendeu
nada, mas ele foi vencendo cada uma das dificuldades com fé até
chegar aonde Deus o queria.

“Quando as dificuldades chegarem, peça ajuda a Deus e siga firme: o
que está pela frente pode ser algo maravilhoso”. (Guilherme Gimenez)


