
  

IGREJA'CONTAGIANTE'
Sentindo'
 
Igreja contagiante - É aquela que vive com intensidade seu relacionamento com Deus e 
seus valores. “Poder, Propósito e Presença”. 

Como ser esta igreja contagiante? Quais as característica para eu me tornar um cristão 
contagiante? O que eu preciso fazer, quais são as atitudes práticas em minha vida para me 
tornar uma igreja contagiante? 

Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito ESTÁVEL. 
Salmos 51;10. 
José era um homem que contagiava, que vivia de forma intensa o seu relacionamento com 
Deus de forma integra, estável e inabalável. 

Aprendendo!
'
Eu aprendo que para eu me tornar uma igreja ou seja um cristão contagiante eu 
preciso ter um espírito ESTÁVEL. 
Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes, e que nada os abale. Sejam sempre 
dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que, no Senhor, o trabalho de vocês não 
será inútil. 1- Corintios 15;58. 
Igreja contagiante - é aquela que vive com intensidade seu relacionamento. Com Deus e 
seus valores. “Poder, Propósito e Presença” Seja contagiante em Cristo. 
Significado de Contagiante algo que contagia, propaga, pela intensidade, pelo poder de 
influência seja contagiante. 
Viva intensidade com Jesus seja contagiante. 
“Quem tem conhecimento é comedido no falar, e quem tem entendimento é de espírito 
sereno.” Provérbios   17:27  .  
A nossa atitude deve ser estável. Davi pediu para Deus ter um coração puro e um espírito 
estável. 

!

Refletindo!
 
Gênesis 39. José é o autor que nos inspira em priorizar as atitudes estáveis. 
Foi, filho, escravo e governador, mas não mudou suas atitudes independente sua posição. 
José teve seu coração estável sendo filho quando foi vendido como escravo pelos seus 
irmãos. Se manteve estável quando foi preso, quando se tornou governador. 
Pontos importantes 
Intimidade “O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na 
casa do seu senhor egípcio.”   Gênesis   39:2        

Humildade “Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em 
tudo o que realizava,” Gênesis   39:3   José reconhece que era Deus quem realizava tudo.     
Integridade “agradou-se de José e tornou-o administrador de seus bens. Potifar deixou a 
seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía.”  Gênesis   39:4   Potifar andou com 
José e viu suas atitudes e por isso lhe confiou tudo em suas mãos. Ele sabia que José 
andava com Deus.     
Responsável “Desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor 
abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o 
que Potifar possuía, tanto em casa como no campo.” Gênesis   39:5   José tinha conhecimento 
dos detalhes e senha do banco de Potifar.   
Quando você está cheio do Espirito Santo e capacitado a falar em nome de Jesus Cristo, um 
sentimento de invencibilidade toma conta de você! Esta é a promessa de Deus para nós. 
!

Aplicando!
!
Sua atitude manterá o nível e aí vc vai contagiar outra pessoas. 
Sua atitude estará estável e contagiando os outros quando você vive uma vida de temor. 
Provérbios 15.1 a palavra branda muda tudo. 
Com Deus tudo ficará bem. Com Jesus vc vai terminará  bem. 
“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.” Gênesis   39:23   Confie 
no Senhor.     
Quando Jesus está no barco sempre tudo vai ficar tudo muito bem. Não tenha uma visão só 
de hoje mas tenha uma visão de futuro. “Porque sou eu que conheço os planos que tenho 
para vocês’, diz o Senhor, ‘planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar 
a vocês esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os 
ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu 
me deixarei ser encontrado por vocês’, declara o Senhor, ‘e os trarei de volta do cativeiro. Eu 
os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu os dispersei e os trarei de 
volta para o lugar de onde os deportei’, diz o Senhor.” Jeremias   29:11-14        
Gênesis 40 em diante ele começa colher as bênçãos. 
Nesta noite quero orar por pessoas que estão proferindo palavras que não abençoe e nem 
contagiam. Pois quando perdemos o controle podemos causar um problema muito grande. 
Confie no Senhor Jesus e seja salvo você e a sua casa.  As atitudes de José salvou sua 
família e uma nação inteira. 
“Antes de morrer José disse a seus irmãos: “Estou à beira da morte. Mas Deus certamente 
virá em auxílio de vocês e os tirará desta terra, levando-os para a terra que prometeu com 
juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó”. Gênesis   50:24        
!

Oração!
!
VAMOS ORAR E PEDIR A DEUS QUE SEJAMOS O QUE DEUS DESEJA QUE SEJAMOS  
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