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Posicionados 

A história de José é a base desta mensagem. Os acontecimentos citados durante a pregação estão 

nos capítulos 37, 39, 40 e 41 do livro de Gênesis. 

ESTUDO 
(Pergunta 1) Fomos posicionados tanto fisicamente, quanto espiritualmente. Como filhos de 

Deus precisamos conhecer e nos apropriarmos da nossa posição em Jesus. (Colossenses 1.13; 

Efésios 2.6). (Pergunta 2). 

4 perspectivas do posicionamento baseados na vida de José: 

1. PROMESSA (Pergunta 3): é na promessa que nós vamos nos agarrar quando tudo 

der errado. É para ela que vamos olhar, é por causa dela que não vamos sucumbir 

(Gênesis 39.2). Para nos mantermos firmes na promessa, precisamos ir além do 

intelectual. Precisamos nos firmar pela fé. Aos olhos humanos, a maioria das 

promessas parecem absurdas.  

Não bastasse tudo que José havia passado, agora ele é preso injustamente. 

(Gênesis 39.21). (Pergunta  4). 

2. PROCESSO: não são os sonhos que te encaminham para o propósito de Deus, 

é o processo. O processo é aquilo entre o que eu sou/estou hoje e o que eu quero 

ser/chegar. (Pergunta 5). O processo é a oportunidade que temos de entregar a 

nossa confiança a Deus; de conhecê-lo ainda mais.  

3. PROPÓSITO: é o propósito que te estabelece, te dá autoridade, te dá os recursos 

para abençoar a sua vida e outras vidas. Deus é capaz de usar tudo o que 

acontece nas nossas vidas para um determinado propósito. (Pergunta 6). 

4. UNÇÃO: a unção de  Deus, a presença de Deus nas nossas vidas, o Espírito Santo 

de Deus em nós faz com que nada impeça o propósito de Deus ser realizado.  

(Pergunta 7). 

PERGUNTAS 
1. Por que hoje, mais do que nunca, é fundamental nos mantermos posicionados? 

2. Onde você acha que está posicionado espiritualmente?  

3. O que você faz quando tudo dá errado na sua vida? Onde você está ancorado? 

4. Quando você está nas suas prisões, você consegue enxergar a bondade de Deus? 

5. Qual é a melhor fase do processo? (sem ser o final dele, é claro). 

6. Durante uma dificuldade, você consegue tirar uma lição? Perceber algo que o Espírito Santo 

quer te ensinar? 
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7. De que maneira ter a identidade firmada em Cristo nos leva a superar o processo e também 

manter o posicionamento? 

BETHEL NEWS 

Tadel Presencial e Online - Terça-feira às 19 h e 30 m  
Células Online (Quarta, Quinta e Sábado).  
Culto de Celebração Online - Domingo às 18h.  
Bethel Kids - Domingo às 16 h e 20 m.  
Juventude Hope - Sábado às 19 h. 
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