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Da Masmorra ao Palácio
A vida de José - 1º Trimestre
"A história de José [...] é uma ilustração daquilo que Ele [Deus] fará pelos que se
entregam a Ele, e que de todo o coração procuram cumprir-Lhe o propósito. [...]Mas um
caráter tal não é obra do acaso; nem se deve a favores e concessões especiais da
Providência. Um caráter nobre é o resultado da disciplina própria, da sujeição da
natureza inferior à superior – a renúncia do eu para o serviço de amor a Deus e ao
homem.”

Igreja Vila Matilde
Sábado, 28 de fevereiro de 2015

Da masmorra ao palácio
●

●

●

“Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Tiago 4:10
●

●

●

“Do calabouço, José foi alçado1 a governador sobre toda a terra do Egito. [...] A mesma fidelidade que manifestou para
com Deus quando estava na cela de prisioneiro, manifestou no palácio dos Faraós. [...] A atenção fiel ao dever em todos
os postos, desde o mais humilde até o mais elevado, estivera educando toda faculdade para o seu mais elevado serviço.”
— Patriarchs and Prophets (Patriarcas e profetas), p. 222.
.
Estudo Adicional: The Signs of the Times, 15 de janeiro de 1880.

1. O SONHO DO FARAÓ Domingo, 22 de fevereiro de 2015

1A |

Depois de deixar José esperando por dois anos desde que o copeiro foi solto, que sonho Deus
deu a Faraó? Gênesis 41:1-7.

(Gn 41:1-7) 1 E aconteceu que, ao fim de dois anos inteiros, Faraó sonhou, e eis que estava em pé junto ao rio. 2 E eis
que subiam dório sete vacas, formosas á vista e gordas de carne, e pastavam no prado. 3 E eis que subiam dório após
elas outras sete vacas, feias á vista e magras de carne; e paravam junto ás outras vacas na praia do rio.4 E as vacas
feias á vista e magras de carne, comiam as sete vacas formosas á visa e gordas. Então acordou o Faraó. 5 Depois
dormiu outra vez, e eis que brotavam de um mesmo pé sete espigas cheias e boas 6 E eis que sete espigas miúdas, e
queimadas do vento oriental , brotavam após elas 7 E as espigas miúdas devoravam as sete espigas grandes. Então
acordou Faraó, e eis que era um sonho.

____________________________________________________________
____________________________________________________________
“O rei do Egito teve em uma noite dois sonhos, que indicavam aparentemente o mesmo acontecimento e
pareciam prefigurar alguma grande calamidade. Não podia determinar a sua significação; no entanto,
continuavam a lhe perturbar o espírito. Os magos e sábios de seu reino não puderam dar a interpretação.” —
Patriarchs and Prophets (Patriarcas e profetas), p. 219.

1B|

Como Deus estava tentando revelar-Se a Faraó, como fez mais tarde a Nabucodonosor?

Gênesis 41:8; Daniel 2:1-11 e 29.
(Gn 41:8) E aconteceu que pela manhã o seu espírito pertubou-se, e enviou e chamou todos os adivinhadores do Egito,
e todos os seus sábios; e Faraó contou-lhes os seus sonhos, mas ninguém havia que lhos interpretasse.
(Dan 2:1-11 e 29) E no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, Nabucodonosor teve sonhos; e o seu espírito
se perturbou, e passou-se-lhe o sono. 2 Então o rei mandou chamar os magos, os astrólogos, os encantadores e os
caldeus, para que declarassem ao rei os seus sonhos; e eles vieram e se apresentaram diante do rei.3 E o rei lhes
disse: Tive um sonho; e para saber o sonho está perturbado o meu espírito.4 E os caldeus disseram ao rei em
aramaico: Ó rei, vive eternamente! Dize o sonho a teus servos, e daremos a interpretação. 5 Respondeu o rei, e disse
aos caldeus: O assunto me tem escapado; se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados,
e as vossas casas serão feitas um monturo;6 Mas se vós me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de
mim dádivas, recompensas e grande honra; portanto declarai-me o sonho e a sua interpretação.7 Responderam
segunda vez, e disseram: Diga o rei o sonho a seus servos, e daremos a sua interpretação.8 Respondeu o rei, e disse:
Percebo muito bem que vós quereis ganhar tempo; porque vedes que o assunto me tem escapado.9 De modo que, se
não me fizerdes saber o sonho, uma só sentença será a vossa; pois vós preparastes palavras mentirosas e perversas
para as proferirdes na minha presença, até que se mude o tempo; portanto dizei-me o sonho, para que eu entenda que
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me podeis dar a sua interpretação.10 Responderam os caldeus na presença do rei, e disseram: Não há ninguém sobre
a terra que possa declarar a palavra ao rei; pois nenhum rei há, grande ou dominador, que requeira coisas
semelhantes de algum mago, ou astrólogo, ou caldeu. 11 Porque o assunto que o rei requer é difícil; e ninguém há que
o possa declarar diante do rei, senão os deuses, cuja morada não é com a carne. 29 Estando tu, ó rei, na tua cama,
subiram os teus pensamentos, acerca do que há de ser depois disto. Aquele, pois que revela os mistérios te fez saber o
que há de ser.

__________________________________________________________
____________________________________________________________
__
“Faraó chamou os magos do Egito e os sábios. O rei pensou que eles logo o ajudariam a compreender os
sonhos, pois tinham a reputação de resolver dificuldades. O soberano relatou-lhes os sonhos, mas ficou
grandemente desapontado ao descobrir que, com toda a sua magia e sabedoria alardeadas², não os podiam
explicar.” — Spiritual Gifts, vol. 3, p. 149.

2A |

2. A INTEREPRETAÇÃO– Segunda-Feira, 23 de fevereiro 2015
Como o "apuro" do Faraó fez o copeiro lembrar-se de José? Gênesis 41:9-13.

(Gn 41:9-13) 9 Então falou o copeiro-mor a Faraó, dizendo: Das minhas ofensas me lembro hoje:10 Estando o Faraó
muito indignado contar os seus servos, e pondo-me sob prisão na casa do capitão da guarda, a mim e ao padeiromor11, Então tivemos na mesma noite, eu e ele; sonhamos, cada um conforme a interpretação do seu sonho 12 E
estava ali conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda, e contamo-lhes os nossos sonhos e ele no-los
interpretou, a cada um conforme o seu sonho13 E como ele nos interpretou, assim aconteceu, a mim me foi restituído o
meu cargo, e ele foi enforcado

____________________________________________________________
____________________________________________________________
“A perplexidade e a angústia do rei aumentavam, e o terror espalhou-se por seu palácio. A agitação geral
evocou2 à mente do copeiro-mor as circunstâncias de seu próprio sonho; com isso, veio a lembrança de José,
e uma compunção3 de remorso pelo seu esquecimento e ingratidão. Ele informou de pronto ao rei como o seu
sonho e o do padeiro-mor haviam sido interpretados por um cativo hebreu, e como se haviam cumprido as
predições.
Foi humilhante para Faraó volver dos mágicos e sábios de seu reino para consultar um estrangeiro e
escravo; mas estava pronto a aceitar o mais humilde serviço caso seu espírito perturbado pudesse encontrar
alívio. Mandaram chamar imediatamente a José; tirou suas roupas de prisioneiro, barbeou-se, pois os pelos
cresceram muito durante o tempo de opróbrio e reclusão. “Foi então conduzido à presença do rei.” —
Patriarchs and Prophets (Patriarcas e profetas), pp. 219 e 220.
1

Alçado: Elevado, erguido.
² Alardeada: De alardear: Exibir ou anunciar com glórias e ostentação (exibição de luxo).

2B|

O que devemos aprender da prática de José de partilhar seu conhecimento de Deus com
outros? Gênesis 41:14-16; 1 Pedro 3:15.

(Gn 41:14-16) 14 Então mandou Faraó chamar José, e o fizeram sair logo do cárcere; e barbeou-se e mudou as suas
roupas e apresentou-se a Faraó. 15 E Faraó disse a José: Eu tive um sonho, e ninguém há que o interprete; mas de ti
ouvi dizer que quando ouves um sonho o interpretas.16 E respondeu José a Faraó, dizendo; Isso não está em mim;
Deus dará resposta de paz a Faraó.
(1 Pedro 3:15)Antes santificai ao Senhor Deus em vossos corações; e estai sempre preparados para responder com
mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós.

____________________________________________________________
____________________________________________________________
2
3

Evocou: Do verbo evocar: Lembrar.
Compunção: Sentimento de pesar, de arrependimento por haver cometido má ação; compungimento, pungimento.
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“A resposta de José ao rei mostra a forte fé e a humilde confiança em Deus que possuía. Modestamente,
renuncia toda honra de possuir em si mesmo sabedoria superior para interpretar. Diz ao rei que o
conhecimento que tem não é maior do que o daqueles a quem ele havia consultado. 'Isso não está em mim’
(Gênesis 41:16). Só Deus pode explicar esses mistérios.” — Spiritual Gifts, vol. 3, p. 150.
“José levou a Deus consigo para o Egito, e isso se tornou patente4 pela sua atitude animadora em meio da
aflição. […]
A religião de José manteve-lhe o temperamento agradável, e calorosa e forte sua simpatia para com a
humanidade, não obstante todas as suas provações. Pessoas há que, caso julgam que não são tratadas com
justiça, tornam-se azedas, sem generosidade, duras e descorteses em palavras e comportamento. Sucumbem
desfalecidas, cheias de ódio, aborrecendo os outros. Mas José era cristão.” — Sons and Daughters of God
(Filhos e filhas de Deus), p. 320.

2c|

Que profecia Deus estava revelando ao Faraó por meio da interpretação de José, e por quê?

Gênesis 41:25-32; 2 Pedro 1:19.
(Gn 41:25-32)25 Então disse José a Faraó: O sonho de Faraó é um só; o que Deus há de fazer, mostrou-o a Faraó.26
As sete vacas formosas são sete anos, as sete espigas formosas também são sete anos, o sonho é um só.27 E as sete
vacas feias à vista e magras, que subiam depois delas, são sete anos, e as sete espigas miúdas e queimadas do vento
oriental, serão sete anos de fome.28 Esta é a palavra que tenho dito a Faraó; o que Deus há de fazer, mostrou-o a
Faraó.29 E eis que vêm sete anos, e haverá grande fartura em toda a terra do Egito. 30 E depois deles levantar-se-ão
sete anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra;31 E não será
conhecida a abundância na terra, por causa daquela fome que haverá depois; porquanto será gravíssima.32 E que o
sonho foi repetido duas vezes a Faraó, é porque esta coisa é determinada por Deus, e Deus se apressa em fazê-la.
(2 Pedro 1:19) E temos, mui firme, a palavra dos profetas, à qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que
alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça, e a estrela da alva apareça em vossos corações.

___________________________________________________________
___________________________________________________________
_
3. EXALTADO POR DEUS – Terça-Feira, 24 fevereiro 2015

3A |

Que conselho José deu a Faraó depois de interpretar os sonhos, e o que podemos aprender da
experiência de José? Gênesis 41:33-37; Tiago 4:10.

(Gn 41:33-37)Portanto, Faraó previna-se agora de um homem entendido e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito.34
Faça isso Faraó e ponha governadores sobre a terra, e tome a quinta parte da terra do Egito nos sete anos de
fartura,35 E ajuntem toda a comida destes bons anos, que vêm, e amontoem o trigo debaixo da mão de Faraó, para
mantimento nas cidades, e o guardem.36 Assim será o mantimento para provimento da terra, para os sete anos de
fome, que haverá na terra do Egito; para que a terra não pereça de fome.37 E esta palavra foi boa aos olhos de Faraó,
e aos olhos de todos os seus servos.
(Tiago 4:10) Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará.

____________________________________________________________
___________________________________________________________
“O rei creu em tudo o que José disse. Creu que Deus estava com ele, e foi impressionado pelo fato de ser
José o homem mais adequado para ser colocado como autoridade, à frente das questões de Estado. Não o
desprezou por ser um escravo hebreu. Viu que possuía uma moral excelente. 'E disse Faraó a seus servos:
Acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus?’ (Gênesis 41:38).” — Spiritual Gifts,
vol. 3, pp. 151 e 152.
“Aquele que recebe a Cristo por fé viva tem vivificante ligação com Deus e é um vaso de honra.
Leva consigo a atmosfera do Céu, que é a graça de Deus, um tesouro que o mundo não pode comprar.” —
The SDA Bible Commentary [E. G. White Comments], vol. 1, p. 1097.
4

Patente: Claro, evidente, manifesto.
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3B|

Como todas essas provas e dificuldades transformaram José, e como o Faraó reconheceu
isso? Gênesis 41:38-45; Atos 4:13.

(Gn 41:38-45) 38 E disse Faraó a seus servos: Acharíamos um homem como este em quem haja o espírito de Deus?39
Depois disse Faraó a José: Pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão entendido e sábio como tu. 40 Tu
estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo, somente no trono eu serei maior que tu. 41
Disse mais Faraó a José: Vês aqui te tenho posto sobre toda a terra do Egito.42 E tirou Faraó o anel da sua mão, e o
pôs na mão de José, e o fez vestir de roupas de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço.43 E o fez subir no
segundo carro que tinha, e clamavam diante dele: Ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. 44 E disse Faraó
a José: Eu sou Faraó; porém sem ti ninguém levantará a sua mão ou o seu pé em toda a terra do Egito. 45 E Faraó
chamou a José de Zafenate-Panéia, e deu-lhe por mulher a Azenate, filha de Potífera, sacerdote de Om; e saiu José por
toda a terra do Egito.

____________________________________________________________
____________________________________________________________
“Em todo o reino, José foi o único homem dotado de sabedoria para indicar o perigo que ameaçava o país e o
preparo necessário para enfrentá-lo; e o rei estava convencido de que ele era o mais bem qualificado para
executar os planos que propusera. Era evidente que um poder divino estava com ele, e que ninguém havia
entre os ministros de Estado do rei tão habilitado para dirigir os negócios da nação em tal momento crítico. O
fato de ser ele hebreu e escravo era de pouca importância quando ponderado em confronto com sua sabedoria
evidente e são juízo. 'Acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus?', disse o rei aos
conselheiros (Gênesis 41:38).
[…] o caráter de José resistiu de modo semelhante à prova da adversidade e à da prosperidade. A mesma
fidelidade que manifestou para com Deus quando estava na cela de prisioneiro, manifestou no palácio dos
Faraós. Ele era ainda um estrangeiro em uma terra gentílica5, separado de seus parentes, adoradores de Deus;
mas cria completamente que a mão divina lhe havia dirigido os passos, e, com uma constante confiança em
Deus, desempenhava fielmente os deveres de seu cargo. Por meio de José, a atenção do rei e dos grandes
homens do Egito foi dirigida ao verdadeiro Deus; e, embora se apegassem à idolatria, aprenderam a respeitar
os princípios revelados na vida e no caráter do adorador de Jeová.” — Patriarchs and Prophets (Patriarcas e
profetas), pp. 221 e 222.

4. ABENÇOADO PELO SENHOR – Quarta-Feira, 25 de fevereiro de 2015

4A |

Por quantos anos de provas José passou antes de encontrar a verdadeira liberdade
novamente? Gênesis 37:2; 41:46. Por que demorou tanto? Salmos 27:14; 34:8.

(Gn 37/;2) Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de dezessete anos, apascentava as ovelhas com seus irmãos;
sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila, e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai; e José trazia más
notícias deles a seu pai.
(Gn 41:46) E José era da idade de trinta anos quando se apresentou a Faraó, rei do Egito. E saiu José da presença de
Faraó e passou por toda a terra do Egito.
(Sl 27:14) Espera no Senhor, anima-te, e ele fortalecerá o teu coração; espera, pois, no Senhor.
(Sl:34:8) Provai, e vede que o Senhor é bom; bem-aventurado o homem que nele.

____________________________________________________________
__________________________________________________
“[...] como as estrelas no vasto circuito de sua indicada órbita, os desígnios de Deus não conhecem
adiantamento nem tardança6.” — The Desire of Ages (O Desejado de Todas as Nações), p. 32.
“O Senhor permite que aqueles a quem ama sejam submetidos a provas, a fim de poderem aprender
preciosas lições de confiança e fé. Se as provas forem recebidas corretamente, irão se mostrar do mais alto
5

Gentílica: Pertencente aos gentios — os que professam o paganismo, idólatras. Entre os hebreus, que ou aquele que
é estrangeiro ou não professa a religião judaica.
6
Tardança: Atraso.
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valor para nós em nossa experiência religiosa. Ao nos levarem elas a pôr nossa confiança em Deus mais
firmemente, nos tornamos mais bem familiarizados com o caráter dEle.” — The Signs of the Times, 10 de
março de 1881.
“Há uma evidência que está ao alcance de todos – tanto do mais culto quanto do mais iletrado –, e essa é a da
experiência. Deus nos convida a verificar por nós mesmos a veracidade7 de Sua Palavra, a fidelidade de Suas
promessas. Ele nos convida: 'Provai e vede que o Senhor é bom.' (Salmos 34:8). Em lugar de confiar nas
palavras de outros, devemos experimentar por nós mesmos. [...] E à medida que nos aproximamos mais de
Jesus e nos regozijamos na plenitude de Seu amor, nossas dúvidas e obscuridades8 hão de desaparecer ante a
luz de Sua presença.” — The Faith I Live By (A fé pela qual eu vivo), p. 16.

4B|

O que demonstra que José verdadeiramente acreditou que o sonho de Faraó era uma profecia
para o futuro? Gênesis 41:46-49; Tiago 2:17-22. Como Deus abençoou essa fé? Gênesis 41:53-

57.

(Gn 41:46-49) 46 E José era da idade de trinta anos quando se apresentou a Faraó, rei do Egito. E saiu José da
presença de Faraó e passou por toda a terra do Egito. 47 E nos sete anos de fartura a terra produziu abundantemente.
48 E ele ajuntou todo o mantimento dos sete anos, que houve na terra do Egito; e guardou o mantimento nas cidades,
pondo nas mesmas o mantimento do campo que estava ao redor de cada cidade. 49 Assim ajuntou José muitíssimo
trigo, como a areia do mar, até que cessou de contar; porquanto não havia numeração.
(Tg 2:17-22) 17 Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma.18 Mas dirá alguém: Tu tens a fé, e eu
tenho as obras; mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. 19 Tu crês que
há um só Deus; fazes bem. Também os demônios o crêem, e estremecem. 20 Mas, ó homem vão, queres tu saber que a
fé sem as obras é morta?21 Porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o
altar o seu filho Isaque?22 Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada.
(Gn 41:53-57) 53 Então acabaram-se os sete anos de fartura que havia na terra do Egito. 54 E começaram a vir os
sete anos de fome, como José tinha dito; e havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. 55 E
tendo toda a terra do Egito fome, clamou o povo a Faraó por pão; e Faraó disse a todos os egípcios: Ide a José; o que
ele vos disser, fazei. 56 Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José tudo em que havia mantimento, e vendeu aos
egípcios; porque a fome prevaleceu na terra do Egito. 57 E de todas as terras vinham ao Egito, para comprar de José;
porquanto a fome prevaleceu em todas as terras.

____________________________________________________________
___________________________________________________________
“Embora José figurasse como exaltado governador sobre toda aquela terra, ele não se esqueceu de Deus.
Sabia que era estrangeiro em terras estranhas, separado do pai e dos irmãos, o que com frequência lhe
causava tristeza; mas cria firmemente que a mão de Deus havia governado seu rumo, para colocá-lo em uma
posição importante. E, dependendo de Deus continuamente, ele cumpria fielmente todos os deveres de seu
ofício como governador sobre a terra do Egito. 'E a terra produziu nos sete anos de fartura a mãos-cheias. E
ajuntou todo o mantimento dos sete anos que houve na terra do Egito; e guardou o mantimento nas cidades,
pondo nas cidades o mantimento do campo que estava ao redor de cada cidade. Assim, ajuntou José
muitíssimo trigo, como a areia do mar, até que cessou de contar, porquanto não havia numeração.’ (Gênesis
41:47-49).
José viajou por toda a terra do Egito, dando ordens para construir imensos celeiros e usando sua mente clara
e excelente juízo no auxílio dos preparos para estocar o alimento necessário aos longos anos de fome.” —
Spiritual Gifts, vol. 3, pp. 152 e 153.
5. DEUS NOS ERGUERÁ – Quinta-Feira, 26 de fevereiro de 2015

5A |

Como podemos nos erguer acima de quaisquer provas e dificuldades que vierem ao nosso
caminho? Isaías 40:31; Salmos 11:1.

(Is 40:31) Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias; correrão, e não se
cansarão; caminharão, e não se fatigarão.
(Sl 11:1) No SENHOR confio; como dizeis à minha alma: Fugi para a vossa montanha como pássaro?

7
8

Veracidade: Veridicidade, verdade, capacidade de ser verdadeiro.
Obscuridade: Neste caso, falta de clareza, de compreensibilidade; caráter do que é confuso.
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____________________________________________________________
__________________________________________________________
“Aceitemos a Palavra de Cristo como nossa segurança. Não nos convidou a ir a Ele? Nunca nos permitamos
falar de modo desesperançado e desanimado. Perderemos muito, se o fizermos. Olhando as aparências e
lamentando quando vêm dificuldades e angústias, damos prova de fé doentia e débil9. Falemos e procedamos
como se a nossa fé fosse invencível. O Senhor é rico em recursos; pertence-Lhe todo o mundo. Pela fé,
olhemos para o Céu. Contemplemos Aquele que tem luz, poder e eficiência.
Na fé genuína há firmeza e constância de princípio, e estabilidade de propósito que nem o tempo nem fadigas
podem enfraquecer.” — Christ’s Object Lessons (Parábolas de Jesus), pp. 146 e 147.

5B|

Apesar de algumas coisas parecerem impossíveis aos olhos humanos, o que a experiência de
José nos ensina? Compare Gênesis 39:20 com Gênesis 41:41; Marcos 10:27.

(Gn 39:20) E o senhor de José o tomou, e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam
encarcerados; assim esteve ali na casa do cárcere.
(Gn 41:41)Disse mais Faraó a José: Vês aqui te tenho posto sobre toda a terra do Egito.
(Mc 10:27) Jesus, porém, olhando para eles, disse: Para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para
Deus todas as coisas são possíveis.

____________________________________________________________
____________________________________________________________
“O Senhor escolheu José para, por meio de muita aflição, carregar um fardo pesado numa nação idólatra. Ele
devia trabalhar na direção escolhida por Deus para ele, para que o conhecimento de Deus pudesse brilhar no
reino do Egito. José não foi desleal com seu sagrado dever.” — The Review and Herald, 25 de maio de 1897.
“Os obstáculos amontoados por Satanás ao longo de vosso caminho, conquanto pareçam intransponíveis
como as montanhas eternas, desaparecerão em face da exigência da fé. 'Nada vos será impossível.' (Mateus
17:20).” — The Desire of Ages, p. 431.
“O extremo do homem é a oportunidade de Deus.” — Conflict and Courage, p. 336.

RECAPITULAÇÃO E REFLEXÃO – Sexta, 27 de fevereiro de 2015

1. Por que Deus deu ao pagão Faraó um sonho profético?
2. Por que a profecia, mais do que qualquer outra coisa, testifica do poder e da existência de
Deus?
3. Com que atitude devemos estar para sermos usados por Deus?
4. Que experiência Deus deseja que todos tenhamos?
5. Do que devemos nos lembrar da próxima vez que estivermos passando por uma provação?
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Débil: Fraco.
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