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VIDA CONTAGIANTE Estudo 002 ATITUDE CONTAGIANTE 
 “Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável.” Salmo 51.10  

 
Talvez o maior inimigo da vida de uma pessoa, seja uma atitude ruim ou mesmo oscilante. Atitudes 
instáveis geram vidas instáveis.  Quantas oportunidades ainda surgirão em nossas vidas depende 
de termos uma...A T I T U D E  C O R R E T A  
Nosso exemplo vem do jovem José. Quem foi ele? José ou José do Egito foi um jovem sonhador, 
que com sua atitude de ser uma pessoa de verdade, salvou sua família, alimentou os famintos e 
libertou uma nação! Usou muito bem a mordomia de sua autoridade e influência. 
 
A história no livro de Gênesis 37 a 50. Mostra que José manteve sua atitude em casa para com                   
seus irmãos. Ele foi vendido por ciúmes dos irmãos. José manteve sua atitude no palácio do rei                 
para com seu senhor. Ele foi injustiçado pela esposa de Potifar. José manteve sua atitude na cadeia                 
para com seu carcereiro. Ele serviu a despeito da tristeza da cadeia. José se tornou um FILHO                 
ESPECIAL, UM SERVO ESPECIAL, UM ESCRAVO ESPECIAL! Por quê? Ele decidiu manter sua             
atitude para Deus diante dos homens. TENHA UMA ATITUDE ESTÁVEL MESMO EM TEMPOS DE              
INSTABILIDADES! 
 
VIVE UMA VIDA DE TEMOR: Gênesis 39.9b“Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a 
mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus?” 
TOMA DECISÕES SÁBIAS: Gênesis 39.10 “Assim, embora ela insistisse com José dia após dia, 
ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela.” O FATO DE VOCÊ SER SANTO, 
NÃO O DEIXARÁ IMUNE AS TENTAÇÕES DA VIDA. 

 
JOSE FOGE DO PECADO: Gênesis 39.11-12 “Um dia ele entrou na casa para fazer suas tarefas, e 
nenhum dos empregados ali se encontrava. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo: Vamos, 
deite-se comigo! Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela.” Mesmo que isto custe sua 
reputação. 
 
VIVE ACIMA DAS INTRIGAS: Gênesis 39.13-19“Quando ela viu que, ao fugir, ele tinha deixado o 
manto em sua mão, chamou os empregados e lhes disse: Vejam, este hebreu nos foi trazido para 
nos insultar! Ele entrou aqui e tentou abusar de mim, mas eu gritei. Quando me ouviu gritar por 
socorro, largou seu manto ao meu lado e fugiu da casa. Ela conservou o manto consigo até que o 
senhor de José chegasse à casa. Então repetiu-lhe a história: Aquele escravo hebreu que você nos 
trouxe aproximou-se de mim para me insultar. Mas, quando gritei por socorro, ele largou seu manto 
ao meu lado e fugiu. Quando o seu senhor ouviu o que a sua mulher lhe disse: Foi assim que o seu 
escravo me tratou, ficou indignado.”  

 
CONFIA QUE HAVERÁ ALÍVIO DO CÉU NOS PIORES DIAS: G“Mandou buscar José e lançou-o 
na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão, mas o SENHOR estava 
com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro.” Gênesis 39.20-21 

Mantenha-se bom, você vai cair na graça de uma pessoa que tem as chaves nas mãos. 
 
ACREDITA QUE COM DEUS NO FINAL TUDO FICARÁ BEM: Gênesis 39.22-23 “Por isso o 
carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo 
o que lá sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque 
o SENHOR estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo o que realizava.” 

 
Continue creditando tudo a DEUS! COM ATITUDE DE INTEGRIDADE,  Nenhuma perda com 
Jesus é perda de verdade, e nenhuma vitória sem Cristo, é definitiva! José viveu pela fé e 
contagiou sua família, mesmo após sua morte contagiou milhões e seu legado continua nos 
contagiando:  
 


