
À medida que conquistamos nossa posição diante de Deus, 
recebemos capacitação sobrenatural para servi-lo. Essa 
capacitação sobrenatural chama-se: Unção. 
 
Há pessoas que adquirem um bom conhecimento. Há pessoas que 
possuem uma boa eloquencia. Há ainda quem tenha boa 
capacidade para expressar idéias. Mas, o que faz a diferença na 
vida de um cristão e principalmente de um líder, é a unção que 
recebemos de Deus.  
 
Em Êxodo 30.22-33, a Bíblia nos fala sobre o Óleo da Unção do 
Antigo Testamento, que representava o Espírito Santo. Com esse 
óelo eram ungidos os sacerdotes, os reis e os profetas e também os 
utensílios do tabernáculo.  
 
Ao azeite de oliva eram acrescidos quatro elementos:  
 
. Mirra – (dela se extraia cola) fala-nos de Unidade, de honrar 
alianças. 
. Sinamô (canela aromática, usada para dá Sabor à comida) fala-
nos de ter Prazer pela vida com Deus. 
. Cálamo aromático – (planta com raízes profundas) – fala-nos de 
Profundidade com Deus pela leitura bíblica e pela oração.  
. Cássia – (usada para a cura de várias enfermidades) fala-nos de 
Alma Sarada.  
 
Essa unção que recebemos de Deus tem o propósito de nós dá 
autoridade sobre as obras de Satanás. É nessa unção que 
determinamos ao inferno que libere as vidas preciosas dos nossos 
familiares, amigos, vizinhos e etc... 
 
É nessa unção que repreendemos as enfermidades, que 
quebramos cadeias espirituais, no nome do Senhor Jesus Cristo. 
 
Deus trabalha constantemente em nossa vida para que possamos 
receber essa unção e é em tempos de crises, de provações e de 
lutas que somos preparados. 
 

A Unção é Gerada em Tempos de Crise 
 

Gn 39.1-6 
José foi levado ao Egito; e Potifar, oficial de Faraó, capitão da 

guarda, egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas que o 
haviam levado para lá.2 Mas o Senhor era com José, e ele 

tornou-se próspero; e estava na casa do seu senhor, o egípcio. 
3 E viu o seu senhor que Deus era com ele, e que fazia 

prosperar em sua mão tudo quanto ele empreendia. 



4 Assim José achou graça aos olhos dele, e o servia; de modo 
que o fez mordomo da sua casa, e entregou na sua mão tudo o 
que tinha.5 Desde que o pôs como mordomo sobre a sua casa 

e sobre todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do 
egípcio por amor de José; e a bênção do Senhor estava sobre 

tudo o que tinha, tanto na casa como no campo. 
6 Potifar deixou tudo na mão de José, de maneira que nada 

sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. Ora, 
José era formoso de porte e de semblante. 

 
Vamos aprender com José que há, pelo menos, três etapas na vida 
cristã para se construir uma posição em Deus e dEle recebermos 
toda unção que precisamos. Esses são princípios que a maior parte 
dos cristãos desconhece. 
 
1 - A CASA DE POTIFAR 
 
Gn 39.1-6 - José foi levado ao Egito; e Potifar, oficial de Faraó, 
capitão da guarda, egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas 
que o haviam levado para lá. 2 Mas o Senhor era com José, e 
ele tornou-se próspero; e estava na casa do seu senhor, o 
egípcio. 3 E viu o seu senhor que Deus era com ele, e que fazia 
prosperar em sua mão tudo quanto ele empreendia. 4 Assim 
José achou graça aos olhos dele, e o servia; de modo que o fez 
mordomo da sua casa, e entregou na sua mão tudo o que tinha. 
5 Desde que o pôs como mordomo sobre a sua casa e sobre 
todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por 
amor de José; e a bênção do Senhor estava sobre tudo o que 
tinha, tanto na casa como no campo. 6 Potifar deixou tudo na 
mão de José, de maneira que nada sabia do que estava com 
ele, a não ser do pão que comia. Ora, José era formoso de 
porte e de semblante. 
 
Não se trata de um lugar específico, a Casa de Potifar fala de um 
contexto, no qual Deus nos coloca, para nos abençoar e treinar.  
 
Assim que José chegou ao Egito, foi comprado por Potifar, oficial de 
Faraó, para serví-lo. Nesse tempo, a Biblia diz que José foi muito 
próspero.  
 
Do mesmo modo, Deus vai nos levar a contextos que representam 
a casa de Potifar. Aonde haverá comida e recursos, graça e 
descanso, honra e paz, segurança e reconhecimento. É um bom 
lugar para estarmos.  
 
Quando estamos na casa de Potifar parece que o propósito 
profético se cumpriu, tal o fluir de Deus em nossas vidas. Parece 
que é aquele o lugar prometido por Deus a nós. Poderemos até 



dizer aos outros que nascemos para aquilo, para sermos mordomos 
na casa desse oficial. 
 
Tudo parece ir tão bem, não fosse o sonho, o chamado, o propósito 
profético e a alta visão que Deus lhe deu.  
 
Mas, chegará o momento no qual a casa de Potifar vai se 
transformar em acomodação, perda dos desafios e do chamado.  
 
Se você não discernir a voz de Deus, esse lugar, de tanta bênção e 
fruto, se tornará um lugar de só de problemas. Se permanecer ali 
você se corromperá e perderá a unção de Deus para a sua vida. 
 
Se não discernir o tempo e o modo de Deus, você poderá ficar se 
perguntando por que tudo de repente fugiu ao seu controle. Por que 
algo que era bênção, de repente se tornou em laço. Poderá orar, 
jejuar, expulsar demônios, tudo em vão.  
 
Por trás de tudo está o Senhor querendo levá-lo a avançar a um 
novo estágio. Embora você se contente apenas com a unção do 
mordomo, Deus quer levá-lo a uma outra posição de autoridade.  
 
Seja em seu relacionamento conjugal, seja no contexto de sua 
família, seja na carreira profissional, na vida ministerial, enfim... 
 
A casa de Potifar é apenas a primeira etapa para nos levar a níveis 
maiores de ousadia e unção. A casa de Potifar é apenas um tempo 
para que você edifique uma posição em Deus.  
 
Esse período é um treinamento e o Senhor vai checar se você será 
fiel no pouco. E não tenha dúvida de que a casa de Potifar é pouco 
em relação à totalidade do propósito de Deus para sua vida. 
 
2 - A PRISÃO 
 
Gn 39.8-23 - E aconteceu depois destas coisas que a mulher do 
seu senhor pôs os olhos em José, e lhe disse: Deita-te comigo. 
8 Mas ele recusou, e disse à mulher do seu senhor: Eis que o 
meu senhor não sabe o que está comigo na sua casa, e 
entregou em minha mão tudo o que tem; 9 ele não é maior do 
que eu nesta casa; e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, 
porquanto és sua mulher. Como, pois, posso eu cometer este 
grande mal, e pecar contra Deus? 10 Entretanto, ela instava 
com José dia após dia; ele, porém, não lhe dava ouvidos, para 
se deitar com ela, ou estar com ela. 11 Mas sucedeu, certo dia, 
que entrou na casa para fazer o seu serviço; e nenhum dos 
homens da casa estava lá dentro. 12 Então ela, pegando-o pela 
capa, lhe disse: Deita-te comigo! Mas ele, deixando a capa na 



mão dela, fugiu, escapando para fora. 13 Quando ela viu que 
ele deixara a capa na mão dela e fugira para fora, 14 chamou 
pelos homens de sua casa, e disse-lhes: Vede! meu marido 
trouxe-nos um hebreu para nos insultar; veio a mim para se 
deitar comigo, e eu gritei em alta voz; 15 e ouvindo-me dizer 
deixa-me deixou, aqui a sua capa e fugiu, escapando para fora. 
16 Ela guardou a capa consigo, até que o senhor dele voltou a 
casa. 17 Então falou-lhe conforme as mesmas palavras, 
dizendo: O servo hebreu, que nos trouxeste, veio a mim para 
me insultar; 18 mas, levantando eu a voz e gritando, ele deixou 
comigo a capa e fugiu para fora. 19 Tendo o seu senhor ouvido 
as palavras de sua mulher, que lhe falava, dizendo: Desta 
maneira me fez teu servo, a sua ira se acendeu. 20 Então o 
senhor de José o tomou, e o lançou no cárcere, no lugar em 
que os presos do rei estavam encarcerados; e ele ficou ali no 
cárcere. 21 O Senhor, porém, era com José, estendendo sobre 
ele a sua benignidade e dando-lhe graça aos olhos do 
carcereiro, 22 o qual entregou na mão de José todos os presos 
que estavam no cárcere; e era José quem ordenava tudo o que 
se fazia ali. 23 E o carcereiro não tinha cuidado de coisa 
alguma que estava na mão de José, porquanto o Senhor era 
com ele, fazendo prosperar tudo quanto ele empreendia. 
  
Há dois tipos de prisão: uma é conseqüência do pecado, que 
prende, oprime e mata. A outra prisão pertence a Deus.  
 
Há prisão que vem de Deus! Foi o Senhor quem, de forma 
soberana, permitiu que José fosse para a cadeia.  
 
O método de Deus nos provar e aprovar, formando o caráter de 
Cristo, não é nos dando tudo o que pedimos e desejamos. 
 
Eu creio em prosperidade e tenho experimentado a mão de Deus 
neste aspecto. Mas, haverá contextos em que Deus vai criar 
prisões.  
 
Nesses momentos, muitos vão se agitar e se debater. Outros vão 
se angustiar procurando até mesmo pecados que não existem, vão 
fazer tudo o que puderem para se livrarem do desconforto.  
 
A prisão se manterá imóvel. Será inútil argumentar com Deus e 
tentar mudar Sua soberana vontade. Nada mudará as 
circunstâncias, porque não é o diabo que está por trás da situação. 
A mão bondosa e invisível do Senhor é que está por trás de tudo.  
 
Ele quer levá-lo a uma posição nova, quer gerar em você uma 
unção de príncipe e não há outro caminho. Não há atalhos, nada se 
pode fazer para abreviar o tempo! 



 
Se José permanecesse na casa de Potifar, ele continuaria 
experimentando apenas a unção de servo, de mordomo, nunca 
possuiria a unção de príncipe. 
 
A prisão é um lugar de conflitos interiores e dúvidas quanto aos 
sonhos. 
 
Talvez José questionasse a Deus pois, quanto mais fiel era, mais a 
coisa ficava feia. Há muitos que, em situações semelhantes, se 
sentem tentados a se revoltar contra Deus.  
 
Talvez você ore, jejue, trabalhe e faça tudo o que fazia antes, mas 
não obtém resposta. Deus parece ter sumido.  
 
Você acha que o diabo deixou José em paz na prisão? É obvio que 
o inimigo acusava, constantemente, a Deus na mente de José: 
“Olha só o que deu, querer ser o mocinho santinho! Olha onde você 
se meteu ao querer ser fiel a esse Deus! Veja se vale a pena ser 
íntegro e crer no que você crê! Se Deus existisse Ele teria deixado 
você ir tão fundo no poço?”  Voz do diabo!!! 
 
O que dizer da autopiedade? Você poderá dizer: “Eu sempre fiz 
tudo certo e tentei ser fiel a Deus. Não merecia isto!”  
 
Mas acredite, nada disso tem a ver com mérito. Tem a ver sim com 
a construção de autoridade para o cumprimento de propósitos 
eternos e elevadíssimos. Tem a ver com avivamento, com visitação 
de Deus, com governo de coisas muito altas.  
 
Esse tipo de resposta não é para qualquer crente tolo e carnal, é 
para quem ama os tesouros do coração do Pai.  
 
Portanto se você foi chamado para esse nível de resposta, vá até 
ao fundo de tudo, e mantenha-se leal ao Senhor. Ele sabe que você 
é imperfeito, mas o que conta é que você vença no final de tudo, 
mantendo um coração íntegro, submisso e confiante em Deus. Isso 
é aprovação. 
 
Possivelmente José passou dias deprimido, sérias dúvidas lhe 
abatiam o ânimo, talvez possa até mesmo ter pecado. Entretanto a 
Bíblia não registra isso. Por quê? Porque no final de tudo isso ele foi 
aprovado.  
 
Não interessa a forma como você entrou nesse tempo de provas, 
muito menos se tropeçou em meio ao percurso. Interessa, sim, 
como você acaba! 
 



A Bíblia diz que mesmo no meio de toda essa pressão, Deus era 
com José, porque havia um propósito de levá-lo a fluir na unção de 
príncipe.  
 
Quando tivermos essa unção nem nos lembraremos mais do tempo 
na prisão, pois o propósito profético de Deus para nossas vidas 
estará fluindo a plena carga.  
 
Nunca tanta unção, nunca tanto fruto, nunca tanta empolgação e fé, 
nunca tanto ânimo, nunca tanta alegria e realização. Aleluia! 
 
3 - FLUINDO NA UNÇÃO DE PRÍNCIPE 
 
Gn 41.1-16 - Passados dois anos inteiros, Faraó sonhou que 
estava em pé junto ao rio Nilo; 2 e eis que subiam do rio sete 
vacas, formosas à vista e gordas de carne, e pastavam no 
carriçal. 3 Após elas subiam do rio outras sete vacas, feias à 
vista e magras de carne; e paravam junto às outras vacas à 
beira do Nilo. 4 E as vacas feias à vista e magras de carne 
devoravam as sete formosas à vista e gordas. Então Faraó 
acordou. 5 Depois dormiu e tornou a sonhar; e eis que 
brotavam dum mesmo pé sete espigas cheias e boas. 6 Após 
elas brotavam sete espigas miúdas e queimadas do vento 
oriental. 7 e as espigas miúdas devoravam as sete espigas 
grandes e cheias. Então Faraó acordou, e eis que era um 
sonho. 8 Pela manhã o seu espírito estava perturbado; pelo 
que mandou chamar todos os adivinhadores do Egito, e todos 
os seus sábios. Faraó contou-lhes os seus sonhos, mas não 
havia quem lhos interpretasse. 9 Então disse o copeiro-mor a 
Faraó: 10 Faraó estava muito indignado contra os seus servos, 
e entregou-me à prisão na casa do capitão da guarda, a mim e 
ao padeiro chefe.11 Então tivemos um sonho na mesma noite, 
eu e ele, e cada sonho com sus própria interpretação.12 Estava 
ali conosco um moço hebreu, servo do capitão da guarda, e 
contamos-lhe os sonhos, e ele interpretou os nossos sonhos, a 
cada um interpretou conforme o seu sonho. 13 E conforme a 
sua interpretação, assim mesmo aconteceu: eu fui restituído ao 
meu cargo, e ele foi enforcado. 14 Então Faraó mandou chamar 
a José, e o fizeram sair apressadamente da masmorra. Ele se 
barbeou, mudou de roupa e apresentou-se a Faraó. 
15 Disse Faraó a José: Eu tive um sonho e não há quem o 
interprete. Mas de tí ouvi dizer que, ouvindo contar um sonho, 
podes interpretá-lo. 16 Respondeu José a Faraó: Isso não está 
em mim, mas Deus é que dará uma resposta de paz a Faraó. 
 
Deus quer nos levar do nível da unção de mordomo e servo para a 
unção de príncipe. Essa unção é capaz de derrubar, de edificar, de 
construir e romper cadeias e ainda alimentar uma geração inteira.  



Sabemos, então, que a prisão era Deus tratando com José. Nada 
adiantaria se ele orasse, ou até jejuasse. Nada iria tirá-lo dali 
porque a prisão fazia parte dos altos propósitos de Deus para a sua 
vida. 
 
A única alternativa era responder a Deus, dando a Ele as atitudes 
que Ele esperava. Essa é a única maneira de sair da prisão de 
Deus. As suas respostas ao Senhor vão determinar quanto tempo 
você ficará na cadeia até entrar numa nova posição.  
 
José, ao invés de ficar se lamentando, ou bebendo, ou se 
drogando, ou se prostituindo, entregou-se completamente à vontade 
de Deus, mesmo na prisão. Logo já era ele quem administrava tudo 
e não mais o carceireiro. 
 
Não resista, veja a mão divina em tudo e se deixe ser ensinado por 
Ele. Praguejar, reclamar, procurar culpados, deprimir-se em 
autopiedade só prorrogará o prazo. 
 
Não é fácil entendermos isso, pois todos nós amamos e desejamos 
o Pentecostes (poder), mas Deus, sempre nos mostra que em 
primeiro lugar vem o Calvário (morte). Antes do Pentecostes 
sempre vem o Gólgota. 
 
Foram anos, anos de silêncio naquela prisão egípcia. Mas o verso 
21 de Gênesis 39 diz: “O Senhor, porém era com José e lhe foi 
benigno...”  
 
Vitória é, em tempos de contradição, em tempos em que tudo indica 
que Deus falhou, que os princípios da Palavra parecem um engodo, 
que o servir a Deus parece não compensar, justamente nesse 
tempo, vitória é permanecer com seu coração fiel a Deus. 
Permanecer com seu coração puro, decidido a continuar crendo em 
Seu propósito profético. 
 
A Palavra mostra que quanto mais José orava, quando mais ele 
perseverou em ser fiel, mais dificuldades vieram. José foi fiel não se 
deitando com a mulher de Potifar e mesmo assim foi para a prisão, 
lá na cadeia também foi fiel, mas mesmo assim, não havia a menor 
perspectiva de liberdade.  
 
José, entretanto, descobriu o segredo para a vitória. A vitória virá 
quando entrarmos no mais completo descanso de Deus e 
permanecermos fiéis, alegres, em fé e em amor nas provações.  
 
A unção de príncipe é gerada na prisão, e Deus, de forma 
soberana, está usando dessas circunstâncias para levar você a 
uma nova posição de graça, poder, autoridade e unção. 



 
José resolveu naquele contexto de prisão, de crise, responder a 
Deus de forma devida e assim foi gerada a sua nova posição em 
Deus. 
 
Você quer fluir numa medida nova? Seja fiel a Deus dentro do 
tempo de crise. É no tempo da crise que é gerada uma nova unção. 
É nesse tempo que Deus libera mais autoridade sobre as nossas 
vidas. 
 
Conclusão: 
 
1° Agradeça a Deus pelo tempo na casa de Potifar, e não resista às 
provações do Senhor.  
 
2° Se você, de alguma forma, falhou na casa de Potifar, se você se 
deixou corromper, Deus lhe dá nesses dias uma segunda chance, 
como deu a Sansão, que viu seus cabelos crescerem novamente.  
Quando Moisés voltou ao Egito, depois de 40 longos anos de exílio, 
na prisão de Deus no deserto, não era mais o escravo bastardo 
adotado pelo rei que está voltando, é um príncipe que decreta, 
estabelece e determina. Ele olha direto nos olhos do Faraó e diz, 
pleno de autoridade: “...tu libertarás o povo para servir a Deus no 
deserto.” 
 
3° Se você está na prisão, Deus o colocou aí para levá-lo a uma 
unção mais alta, para que você possa abrir a boca e decretar a 
vontade de Deus com toda autoridade de Cristo em sua vida! 


