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DIAMANTES – 05 COMO OS DIAMANTES NASCEM 
 

Responda: Você já superou um momento muito dificil?  

 

Onde você está agora pode parecer mais com um deserto árido do que com uma terra de 

diamantes!  Quem sabe nesse exato momento você está vivendo uma temporada difícil. Deus 

está escavando você em busca de diamantes! 

 

Você sabe como diamantes são formados? Tempo, Calor Intenso e Pressão Extrema! A mesma 

coisa os diamantes que jazem em sua vida são criados da mesma maneira. Entenda, existe uma 

razão para o Tempo, Calor e Pressão. Tudo que você está passando, está produzindo algo muito 

nobre em sua direção. 

 

Consegue imaginar uma comida que você gosta, certamente para ficar ao ponto, essa comida 

passa por um processo, mesmo que você não viu, passou sim por processos para se tornar um 

delicioso prato em sua mesa! Não podemos fugir do processo, não podeos desistir! NÃO 

VAMOS DESISTIR E PRONTO! 

 

Quando você estiver em uma provação, saiba que não permanecerá nela para sempre. A dor não 

será para sempre. O desgosto não será para sempre. A Ansiedade não será para sempre. O 

desespero, a angustia, o medo não será para sempre. No meio da aflição, no meio do calor, da 

pressão, surge algo magnifico de DEUS! 

 

Vamos falar de um grande diamante, O Governo do Egito! Olha o processo... Os irmãos 

arrancaram seu casaco de varias cores... jogaram José em uma cova, tramaram matar José. 

Venderam como escravo. José acaba na casa de Potifar. A esposa de Potifar o acusa de tentativa 

de estrupo. José vai parar na cadeia por anos um crime que não cometeu.  José na prisão 

interpretava sonhos. O Copeiro e o Padeiro teve sonhos, e José revelou... e José disse: Gênesis 

40:12 Disse-lhe José: "Esta é a interpretação: Os três ramos são três dias. 13 Dentro de três 

dias o faraó vai exaltá-lo e restaurá-lo à sua posição; e você servirá a taça na mão dele, como 

costumava fazer quando era seu copeiro. 14 Quando tudo estiver indo bem com você, lembre-

se de mim e seja bondoso comigo; fale de mim ao faraó e tire-me desta prisão, 

 

Lembra de mim! Sabe o que aconteceu? Gênesis 40:23 O chefe dos copeiros, porém, não se 

lembrou de José; ao contrário, esqueceu-se dele. TEMPO... CALOR... PRESSÃO era o que 

tinha na vida de José!  

 

Quem sabe você se sente esquecido, saiba que a massa ela precisa de um TEMPO para o 

fermento fazer efeito... A massa é batida, amassada, passa um rolo em cima... e o tempo faz parte 

do processo... Depois de dois anos Faraó tem um sonho, e José é chamado, e dentro de 24horas 

ele está livre e logo se torna o GOVERNADOR DE TODO EGITO!  O Diamante era o governo, 

o caminho foi TEMPO, CALOR E PRESSÃO! 

 

DEUS ESTÁ CONTIGO EM TODOS OS LUGARES! 

 

 


