
§ ESSA	CONDIÇÃO	NÃO	DIZ	RESPEITO	AO	
PERDÃO	PARA	REMISSÃO	

E	SIM	:	
§ PARA	NOSSA	PURIFICAÇÃO	DIÁRIA
§ PARA	NOSSA	COMUNHÃO	COM	O	

SENHOR	



CONSEQÜÊNCIAS	DE	
NÃO	PERDOARMOS	

SL.	66:18
PV.	28:13
EF.	4:30	
HB	:	12:15



COMBATER	A	AMARGURA
ROMPER	O	CICLO	DO	RANCOR

HISTÓRIA	DE	JOSÉ,	FILHO	DE	JACÓ
GN	.	37	a	50			



GN	37
verso	2
§ José	tinha 17	anos
§ era	delator de	seus irmãos
verso	3
• Jacó o	amava mais
• filho da	velhice de	Jacó
• ganhou um	presente



verso	4
§ odiaram-no	e	já não lhe podiam falar

pacificamente :		(o	conflito estava instalado)
verso	5
§ José	conta o	sonho e	o	odiaram ainda mais
verso	7
§ termo :	inclinavam



verso	8
§ tanto mais odiavam
verso	11
§ tinham ciúmes
verso	18
§ conspiraram para o	matar
verso	22
Rúbem tentou livrá-lo	para devolvê-lo	a	Jacó



GN	39
verso	2	
§ o Senhor era	com	José
verso	3
§ vendo Potifar queo Senhor era	com	José				

(como que ele sabia?...	)
verso	4
§ José	alcançou graça - logrou mercê



verso	5
§ o	Senhor abençoou a	casa	do	egipcip por amor

a	José
verso	6
§ cuidava de	tudo - fazia seu serviço de	escravo
verso	9
§ José	menciona que ele presta contas a Potifar e	

a	Deus



verso	20
§ foi lançado ao cárcere
verso	21
§ O	Senhor era	com	José	e	lhe foi benigno

e	lhe deu graça perante o	carcereiro
verso	22
§ José	fazia tudo quanto se	devia fazer ali



GN	40
verso	7
§ por que tendes,	hoje,	triste o	semblante ?
verso	14	-15
§ José	faz um	pedido – fale de	mim a	Faraó e	me	

faça sair desta casa	
GN	41	verso	1
§ passaram-se	dois anos





Significado	de	Soberano	– Adjetivo
capaz	de	exercer	o	poder	de	maneira	
extrema;	
que	possui	suprema	autoridade;
que	conserva	ou	carrega	o	poder;	que	
retém	o	poder;	que	domina;	dominador.	
cujas	ações	e/ou	consequências	são	
poderosas ou	absolutas.





GN	41
verso	16
§ não está em mim fazê-lo	mas	Deus	dará a	

resposta a	Faraó
verso	46
§ 30	anos



GN	41
verso	46
§ 30	anos



verso	51

§ Manassés quer dizer :	entregue ao
esquecimento ou perdoado

§ Efraim quer dizer frutífero : Deus	me	fez	
próspero na terra	da	minha aflição



GN	42
verso	6
§ prostaram-se	(mesmo termo do	Gn.	37:7,9	)
verso	9
§ José	lembra dos	sonhos
verso	13	
§ o	outro	já nao existe



verso	21
§ os irmãos confessam
verso	22	
§ Rúben
verso	23
§ Intérprete
verso	24	-
§ ele se	retirou para chorar



GN	43
verso	6
Jacó pergunta …
verso	7	
…acaso	poderímos	adivinhar	...



verso	26
§ levam Benjamin	
§ prostaram-se	de	novo	- mesmo

termo GN37:7,9	e	GN	42:6	)
verso	27	
§ pergunta do	pai deles	- se	está bem



verso	29
vê Benjamin	e	procura um	lugar para
chorar
versos	33	e	34
a	mesa	posta em ordem decrescente
ficaram maravilhados



GN	45
Verso	1-5
§ manda todos sairem/	chorou alto	
§ os irmãos ficaram aterrorizados
§ ele consola seus irmãos – não vos entristeçais



Versos	7	e	8
§ Deus	me	enviou adiante de	vós
não fostes vós que me	enviates para cá,	e		
sim Deus.		





verso	10
§ ele convida todos para habitarem com	

ele ficarão perto de	mim
§ que amor
verso	11
§ aí te sustentarei



verso	14 -15
José	e	Benjamim choraram
José	beijou a	todos e	chorou
verso	24	–
não contendais no	caminho ….



GN	47
verso	12
§ sustentou toda a	casa	de	seu pai



GN	50	
verso	15
é o	caso de	José	nos perseguir…
verso	17
José	chorou



versos	19
Não temas;	
verso	20
Intentastes o	mal	...	Deus	porém
Verso	21	
Eu vos sustentarei
consolou o	coração



JOSÉ	ROMPE	E	COMBATE	A	AMARGURA	
SOBRE	SUE	SOFRIMENTO		COM	UMA	VISÃO	
CORRETA	DE	QUEM	DEUS	É E	QUAL	SERIA	
SUA	PARTICIPAÇÃO	NESSE		PLANO	
SOBERANO	E	ABSOLUTO.		



CONCEDER	PERDÃO	SEMPRE	

PV.	19:11
LC	6:36
CL.	3:13
I	PE	4:8			



PORÉM	PERDOAR	NAO	SIGNIFICA	QUE	NÃO	
DEVEMOS	CONFRONTAR	OU	REPREENDER	

LV	19:17-18
PV.	27:5-6	
PV.	28:23
MT	18	:15
LC	17:3-4	



REPREENDER	

Latim :	reprehendere,	“restringir,	
imobilizar”,	literalmente	“puxar	de	volta”,	
de	re-,	“para	trás”,	mais	prehendere,	
“agarrar	firme”.



QUAL	O	PONTO	DE	EQUILIBRIO	
ENTRE	NÃO	LEVAR	EM	CONTA	E	

REPREENDER	?
PV.	19:11
PV.	27:5	



COMO	DISCERNIR	SE	A	REPREENSÃO	
É NECESSÁRIA	?	

SE	A	PESSOA	ESTIVER	CORRENDO	O	
RISCO	DE	FICAR	PRESA	AO	PECADO	
GL.	6:1			



QUANDO	SEU	RELACIONAMENTO	
ESTIVER	SERIAMENTE	PREJUDICADO	

MT	18:15	
LC	17:3	



QUANDO	A	PESSOA	ESTIVER	
FERINDO	SEU	TESTEMUNHO	CRISTÃO	E					
COMPROMETENDO	A	COMUNIDADE

RM	16:17	



MEU	ALVO	AO	PROCURAR	
REPREENDER	É RESTAURAR	O	
RELACIONAMENTO	?	

MT	18:15	



ENTENDO	QUE	A	REPREENSÃO	É UM	
ATO	DE	AMOR	?	

EF.	4:1-3	/	13	


