
Hoje em dia vivemos em um mundo onde todos querem ser 
vencedores, as pessoas querem vencer de qualquer forma e a 
qualquer preço. Muitos esquecem que para ser um vencedor 
existem algumas atitudes que precisamos ter. 
 
O conceito de vencedor para o mundo é totalmente contrário ao 
conceito que temos em Cristo. 
 
Todos nós desejamos alcançar o melhor de Deus, trabalhamos, 
lutamos em busca disso, mas nem sempre vemos isso em nossas 
vidas. Os insensatos, por causa do seu caminho de transgressão, e 
por causa das suas iniquidades, são afligidos e não alcançam o 
favor de Deus. A Bíblia nos mostra segredos que precisamos 
aprender para viver o favor de Deus. Não devemos jamais pensar 
que temos algo apenas por nosso esforço. O homem não tem nada 
se do céu não lhe for concedido. 
 

Hoje quero compartilhar com a igreja a história de um homem que 
entendeu a obra grandiosa que o Senhor queria fazer em sua vida e 
lutou com todas as suas forças para que esta obra fosse realizada, 
mas nem por isso deixou de passar por aflições e angustias até ver 
a glória do Senhor ser manifesta por completo em sua vida. 
 

Alcançando o Favor de Deus 
 
“E o Senhor estava com José, e foi varão próspero; e estava na 
casa de seu senhor egípcio.” (Gn. 39:2) 
 
A palavra de Deus deixa claro que a separação entre José e o seu 
povo estava sob o controle do Senhor. Deus estava operando 
através de José e das circunstâncias deste, a fim de preservar a 
família de Israel e reuni-la segundo a Sua promessa. Um dos 
segredos que é falado neste texto é o de que: “E o Senhor estava 
com José.” 
 
Atitudes que atraem o favor de Deus: 
 

             I.        Ser aliançado com Deus. 
 
A primeira atitude, para alcançar o favor de Deus é possuir uma 
aliança com Ele. O Senhor estava com José e fez dele um homem 
próspero. Só seremos vencedores se tivermos uma aliança com 



Deus. José era totalmente submisso a Deus, e isso refletia na sua 
relação com o seu patrão Potifar. 
 

            II.        Atitude de Fé 

“Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que 
aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é 
galardoador dos que o buscam.” (Hb 11.6) 
 
Quando resolvemos confiar e crer Ele vem e recompensa nossa 
atitude, o galardão é a recompensa daqueles que decidem acreditar 
em Deus. 
 
José resolveu acreditar, quem acredita tem poder para sonhar, não 
fica voltado apenas para o problema atual, mas consegue ver a 
intervenção do Senhor e enxergar o futuro. 
 
É preciso sonhar os sonhos de Deus, vislumbrar que o melhor está 
por vir.  Se nos dizemos crentes precisamos acreditar em Deus,  
mesmo que a situação diga o contrário. 
Deus continua sendo Deus. “Jesus Cristo é o mesmo, ontem, e 
hoje, e eternamente.”(Hb. 13:8) 
 
Nossa esperança não pode se limitar a essa terra. 
 

           III.        Aprender a vencer os obstáculos, superar tragédias, 
marcas e debilidades. 
 
Existem pessoas que pararam de progredir porque olharam para 
suas debilidades e limites, mas quem não tem debilidades e limites? 
Você acha que somente você passa por decepções e perdas? 
 
José foi rejeitado pelos irmãos, vendido como escravo, dado como 
morto, mesmo com todos estes traumas ele nunca deixou de 
acreditar naquilo que Deus havia colocado em seu coração, nunca 
deixou de superar suas dificuldades. Viver nesta terra é superar 
dificuldades a cada dia, não podemos parar diante delas. Não é que 
Deus nos abandonou, mas o fato é que não conhecemos todos os 
propósitos de Deus ainda. “Foi-me bom ter sido afligido, para 
que aprendesse os teus estatutos.” (Sl. 119:71) 
 
Precisamos abandonar a murmuração e continuar tentando. Não 
podemos parar. 



Paulo e Silas estavam presos injustamente, poderiam estar 
reclamando, mas ao contrário estavam louvando ao Senhor. O que 
sai da nossa boca quando estamos em meio a dificuldades? 
 
O deserto não qualifica ninguém, mas revela o que está em nossos 
corações. 
O deserto é lugar de recebermos poder para resistir ao diabo, Jesus 
só foi tentado após os 40 dias. A boca vai falar do que o coração 
está cheio. Precisamos observar os frutos dos nossos lábios. 
 

          IV.        Não negociar princípios de Deus para sair da situação. 
 
José não se rendeu ao convite da mulher de Potifar, apesar de suas 
carências. Será que temos aceitado propostas para sair das 
dificuldades? Jamais podemos negar a Deus em troca de quaisquer 
resultados. 
 
José disse que não abriria mão de ser fiel ao seu senhor. 
Precisamos buscar este nível de fidelidade. Muitos trocam a 
presença de Deus por riquezas, abrem mão do Senhor e seus 
princípios e se esquecem que Ele está em todo lugar e não pode 
ser enganado. Por ser fiel, José foi preso e acusado injustamente, 
mas a história não termina aí, por se manter firme ele foi elevado a 
ser o segundo homem do Egito. Pv 2.1-11 
 

            V.        Mudar o que está ao seu alcance. 
 
O que está ao nosso alcance que podemos mudar? Deus nos deu 
condições de agir. Quando José foi convidado para estar diante de 
Faraó ele se barbeou, se arrumou, certo de que Deus poderia 
mudar sua sorte. 
 
Um pedido de perdão, uma mudança de palavras e atitudes, são 
ações simples para mudança. Decida fazer diferente. O que 
podemos fazer que ainda não fizemos e por isso não vimos 
mudança? Todos nós queremos mudança, mas o que temos feito 
por dias melhores? Existem coisas que nós precisamos mudar. 
 
O favor de Deus em nossa vida restaurará aquilo que o Diabo 
tentou roubar de nós ou que foi perdido ao longo do tempo. 



O povo de Israel teve total provisão quando saiu do Egito por causa 
do favor de Deus. Em um momento eram escravos e em outro 
estavam sendo libertos e saindo com a riqueza do Egito. 

Deus vai levantar os recursos para que você passe pelo 
deserto louvando e sendo fiel a Ele. 

“E o SENHOR fez que o seu povo encontrasse favor da parte 
dos egípcios…” Êxodo 11:3a 

Deus te dará favor no tempo da adversidade, nos momentos mais 
difíceis da sua vida. 

“Pois não foi por sua espada que possuíram a terra, nem foi o 
seu braço que lhes deu vitória, e sim a tua destra, e o teu 
braço, e o fulgor do teu rosto, porque te agradaste deles.”       
Sl 44:3 

São nos momentos turbulentos que nós precisamos do favor de 
Deus e será nestes momentos que Deus se manifestará a nós. 

“Enquanto oram eles a vosso favor, com grande afeto, em 
virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. 
Graças a Deus pelo seu dom inefável.”  II Coríntios 9:10-15 

Deus se manifesta a nosso favor de várias formas, inclusive 
levantando pessoas para nos ajudar, para orar por nós. Visto que 
Deus não faz acepção de pessoas Atos 10:34 - 35, podemos 
acreditar e receber o favor Dele no nosso todos os dias. 

O Senhor coloca muitas coisas ao nosso dispor que nunca 
recebemos ou desfrutamos porque não ativamos a nossa fé para 
isso. Quando Deus nos favorece, as pessoas nos favorecem – e 
muitas vezes não entendemos o porque de estarem fazendo algo 
por nós. O que faz com que as coisas que precisam acontecer 
aconteçam em nossas vidas, através da nossa fé é o poder de 
Deus realizando algo por nós, que não teríamos como fazer ou 
merecer. 

Sei que você já deve ter passado por ocasiões em que foi 
favorecido por Deus e tenho certeza que desfrutou bastante disso.  



Quero deixar alguns textos que venham encorajar você a crer e 
buscar o favor do Senhor em sua vida. 

Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que o segura pela mão 
direita e diz a você: Não tema; eu o ajudarei. Isaías 41:13 
 
"Venham a mim, todos os que estão cansados e 
sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Mateus 11:28 
 
Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie 
em seu próprio entendimento; reconheça o Senhor 
em todos os seus caminhos, e ele endireitará as suas veredas.  
Provérbios 3:5-6 
 
Mateus 14.22-33 
  
Esse texto retrata um momento no ministério de Jesus em que ele 
levou os seus discípulos a outro nível de fé. E Jesus queira leva-los 
a avançar em fé. 

O texto começa dizendo que Jesus compeliu ou obrigou os seus 
discípulos a atravessarem para o outro lado. Provavelmente os 
discípulos queriam ficar do lado de cá que representava a zona de 
conforto e Jesus queria leva-los a novas experiências de fé. Então 
era um momento de transição, de mudança de nível, de promoção 
espiritual. O Senhor queria leva-los a experiências ainda maiores. 

Assim como os discípulos, nós também precisamos avançar em fé. 
Precisamos ativar a fé que há dentro de nós para grandes 
conquistas. 

1.  OUSE ACREDITAR NA PALAVRA DO SENHOR (v.25-29) 
 
Todos os discípulos ficaram aterrorizados com a presença de Jesus 
andando sobre as águas por volta das 3h da manhã. E Pedro foi o 
único que pediu para ir ter com o Mestre. “Se és tu, Senhor, 
manda-me ir ter contigo, por sobre as águas.” 
 
Você pode falar o que quiser de Pedro, mas ele foi o único que saiu 
do barco. E porque Pedro saiu do barco? Porque ele tinha uma 
palavra do Senhor. v.29: “E ele disse: Vem! E Pedro, descendo 
do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus.” 
 

https://www.bibliaon.com/versiculo/isaias_41_13/
https://www.bibliaon.com/versiculo/mateus_11_28/
https://www.bibliaon.com/versiculo/proverbios_3_5-6/


PEDRO SÓ SAIU DO BARCO PORQUE ELE OUSOU 
ACREDITAR NA PALAVRA DO SENHOR: “VEM”. DA MESMA 
FORMA QUE ELE SÓ AFUNDOU, QUANDO DEIXOU DE CRÊ NA 
PALAVRA E PASSOU A OLHAR A FORÇA DO VENTO. 

 
Nós precisamos ousar crer mais na Palavra de Deus. Nós estamos 
envolvidos em uma obra espiritual. E a igreja tem a bênção do 
Senhor.  A igreja é um projeto feito para dar certo porque vem 
debaixo da bênção de Deus. 
 
2. VISUALIZE OS SEU SONHOS: 
 
Coloque uma imagem diante dos seus olhos.  Se você não 
consegue enxergar seu futuro, você não vai chegar. 
 
400 novos jovens até dezembro/2018 para a supervisão Jovem 
Antes de andar sobre as águas, Pedro enxergou-se andando como 
Jesus. Ele visualizou vivenciando aquela experiência. O Pr. Paul Y. 
Choo afirma em um dos seus livros: “aquilo que você não 
consegue enxergar você jamais irá conquistar”. 
 
Se você não tem uma visão clara do que Deus vai fazer em sua 
vida e através da sua vida, você vai desanimar rapidamente. 
  
3. PROCLAME SEUS ALVOS PUBLICAMENTE: 
 
Se você não falar com convicção ninguém vai acreditar. Nós somos 
da fé e os da fé falam antes de acontecer. 
 
II Coríntios 4.13 “Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como 
está escrito: Eu cri; por isso, é que falei. Também nós cremos; 
por isso, também falamos.” 
  
Falar antes de acontecer é fé. Falar depois é apenas uma 
constatação. Quem crê de verdade, abre a boca e fala o que Deus 
vai fazer antes mesmo de acontecer. Quem espera acontecer para 
falar, ainda vive no nível natural, nível apenas da alma. 
  
 
 
 
 



4. A CONFISSÃO POSTERIOR ANULA A CONFISSAO 
ANTERIOR: 
 
Mantenha firme a sua confissão. Uma vez que você recebeu uma 
palavra de fé, não misture com a palavra de dúvida. Mantenha a 
constância da fé através de seus lábios. Hb 10.23 “Guardemos 
firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a 
promessa é fiel.” 
 
Esse é um princípio que muitos não dão importância que quando 
você faz uma confissão de fé seguida de uma confissão de 
incredulidade, o resultado será incredulidade. E quem duvida não 
recebe nada do Senhor. Tiago 1.6 “Peça-a, porém, com fé, em 
nada duvidando; pois o que duvida é semelhante à onda do 
mar, impelida e agitada pelo vento.” 
  
5. VOCÊ SEMPRE ATRAI AQUILO QUE VOCÊ ACREDITA: 
 
Você sempre atrai o que você acredita. E como a gente sabe no 
que é que uma pessoa acredita? É só observar as suas palavras. 
Jesus disse que a boca fala do que o coração está cheio. Se 
seu coração estiver cheio de fé, quando você abrir a sua boca 
sairão palavras de fé. Se seu coração estiver cheio de 
incredulidade quando você abrir a sua boca sairão palavras de 
incredulidade. 
 
E aquilo que você fala continuamente será exatamente o que você 
experimentará em sua vida.Você vai comer sempre do fruto dos 
seus lábios. Provérbios 18.20 - 21 :“Do fruto da boca de cada 

um se fartará o seu ventre; dos renovos dos seus lábios se 
fartará. 21 a morte e a vida estão no poder da língua e aquele 
que a ama comerá do seu fruto” 
 
Será que o que você está vivendo hoje não é fruto do que você 
disse no passado? 
   
Acredite que mesmo no meio da crise e das dificuldades, Deus 
pode prosperar o seu povo! E ao invés de replicar o que todos estão 
dizendo, levante-se e proclame que mesmo em tempos de 
dificuldades, há um Deus que cuida de você. 
 
 
 



6. A FÉ SEM OBRAS É MORTA: 
 
Se você diz que crê em algo, suas obras devem ser coerentes com 
aquilo que você diz crer. Porque a fé não é emoção. A Fé não é blá, 
blá, blá. A fé é uma forte convicção interna que é externada por 
nossas ações. Tiago 2.,17,18 e 26 “17   Assim, também a fé, se 
não tiver obras, por si só está morta. 18   Mas alguém dirá: Tu 
tens fé, e eu tenho obras; mostra-me essa tua fé sem as obras, 
e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. 
26       Porque, assim como o corpo sem espírito é morto, assim 
também a fé sem obras é morta.” 
 
A Evidência da fé são as obras. Portanto, deve haver uma 
concordância entre o que cremos, o que falamos e o que fazemos. 
Ou como Martinho Lutero costumava dizer: “Ore como se tudo 
dependesse de Deus e trabalhe como se tudo dependesse somente 
de você”. 
  
7. DECIDA MUDAR o NÍVEL DA SUA FÉ: 
 
Certa vez os discípulos pediram a Jesus: “Senhor, aumenta-nos a 
fé”(Lc.17.5). Você pode crescer em fé. Mas você precisa decidir 
operar com um novo nível de fé 
 

Isso quer nos mostrar que todos nós podemos crescer em fé, em 
ousadia, em autoridade. Tem uma hora em nossa vida, que 
precisamos decidir mudar de nível da nossa fé e operar no nível em 
que Deus nos chamou para andar. 
 
8. DECIDA SER RADICAL NA OBEDIENCIA AO SENHOR 
 
Pedro só andou sobre as àguas porque decidiu obedecer sem olhar 
as circunstâncias. Se as pessoas que vivem a sua volta não 
comprarem a mesma visão que a sua eu quero dizer uma coisa a 
você: ``SOMENTE VOCÊ VAI ANDAR SOBRE AS ÀGUAS!``   

Deus está chamando você para assumir uma nova postura hoje, e 
abraçar desafios maiores. Nós nunca conheceremos o nosso 
potencial a menos que estejamos dispostos a “andar sobre as 
águas”, a sair do barco e confiar no Senhor. Momentos difíceis 
passam, pessoas de fé permanecem! 



Seja qual for a sua situação ou circunstância, Deus pode 
transformar sua vida e ajudá-lo a avançar espiritualmente se você 
estiver disposto a sair do barco para andar sobre a Palavra do 
Senhor. 
 
SL 5:11 - SL 23:1 

            


