AVISOS
Datas Eventos
Dezembro
31/12 - Culto da Virada
Janeiro
08/01 - Santa Ceia Ação de Graças
20 a 22/01 - Encontro de Santidade

Alimentando Rebanho
TRÊS PILARES PARA O SUCESSO
E o SENHOR estava com José, e foi homem próspero;
e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo, pois,
o seu senhor que o SENHOR estava com ele, e tudo o
que fazia o SENHOR prosperava em sua mão, José
achou graça em seus olhos, e servia-o; e ele o pôs
sobre a sua casa, e entregou na sua mão tudo o que
tinha. E aconteceu que, desde que o pusera sobre a
sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou
a casa do egípcio por amor de José; e a bênção do
Senhor foi sobre tudo o que tinha, na casa e no campo.
Gênesis 39:2-5
É importante saber que para ter uma vida bemsucedida não depende apenas de um fator, e sim de
alguns fatores. Como podemos ter sucesso em todas
as áreas da nossa vida? Por que conhecemos pessoas
bem de saúde, e não está bem no matrimonio, bem
financeiramente mais não tem paz, tem paz mais não
dinheiro, tem dinheiro mais não tem alegria...será
possível ter uma vida completa? Com paz, alegria,
sucesso, etc.? Pois bem, queremos mostrar três
pilares para uma vida de sucesso:
1 – SER FIEL A DEUS.
A fidelidade a Deus é o
princípio para uma vida de sucesso.
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a) Não troque sua benção por nada neste mundo,
como fez Esaú. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado de
lentilhas; e ele comeu, e bebeu, e levantou-se, e saiu.
Assim desprezou Esaú a sua primogenitura.
Gênesis 25:34

liberalmente, e o não lança em rosto, e ser-lhe-á dada.
Tiago 1:5

b) Obedeça a voz do Senhor Deus, Se quiserdes, e
obedecerdes, comereis o bem desta terra.
Isaías 1:19

b) Não desperdice o que você tem É porventura a
minha força a força da pedra? Ou é de cobre a minha
carne? Jó 6:12

c) Seja dizimista e ofertante fiel. Trazei todos os
dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento
na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz
o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas
do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal até
que não haja lugar suficiente para a recolherdes.
Malaquias 3:10

c)

2 – SER BATALHADOR - Deus não honra ao
preguiçoso. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso; olha
para os seus caminhos, e sê sábio. Provérbios 6:6
a) Deus vai honra nosso trabalho e dedicação.
b) Não espere por ninguém, faça. Não fique
esperando, var à luta
c)

Ore, jejue e trabalhe.

3 – SER ADMINISTRADOR - “Quem tem falta de
sabedoria, peça a Deus” E, se algum de vós tem falta
de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá
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a) Se você gasta mais do que recebe, você vai se
endividar:

Anote tudo que entra e tudo que sai:

d) Planejamento. Ex. José 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. E nos sete anos de fartura a terra
produziu abundantemente. 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. .Assim ajuntou José muitíssimo trigo,
como a areia do mar, até que cessou de contar;
porquanto não havia numeração. Gênesis 41:46-49.
CONCLUSÃO
A vida de José no Egito foi um exemplo muito claro com
respeito ao sucesso; Ele foi fiel a Deus, trabalhou na
casa de Potifar, no cárcere e como Governador, e
soube administrar bem tudo isso.
observe sua
trajetória... Não há sucesso sem Deus, trabalho e boa
administração.

