
ANDANDO POR PRINCÍPIOS 
 
 
INTRODUÇÃO 
O dicionário Aurélio define princípios como sendo “aquilo que regula o comportamento 
ou a ação de alguém; preceito moral; educação, instrução; opiniões, convicções; regras 
ou conhecimentos fundamentais e gerais”. Em toda história do Homem com Deus 
podemos observá-LO estabelecendo princípios e dando instruções de como o Homem 
deveria caminhar. Infelizmente, por várias vezes, o Homem quebra alguns desses 
princípios, e consequentemente, quebra a aliança com Deus (Adão e Eva, Caim, O Povo 
de Israel). Andar por princípios significa entender que o Eterno os estabeleceu para nos 
proteger. 
Tomaremos como exemplo, de andar por princípios, a vida de José, um homem que 
mesmo diante das dificuldades priorizou a aliança: 
 
1 – Fidelidade  
E José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda, homem egípcio, 
comprou-o da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. E o SENHOR estava com José, 
e foi homem próspero; e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor 
que o SENHOR estava com ele, e tudo o que fazia o SENHOR prosperava em sua mão, 
José achou graça em seus olhos, e servia-o; e ele o pôs sobre a sua casa, e entregou na 
sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que, desde que o pusera sobre a sua casa e sobre 
tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José; e a bênção do 
Senhor foi sobre tudo o que tinha, na casa e no campo. Gênesis 39:1-5 
Sendo José novo (dezessete anos), foi vendido como escravo pelos seus irmãos, mas não 
deixou de ser fiel à Deus. Muitas vezes olhamos para as situações que passamos e 
pensamos que Deus nos abandonou, José nos ensina que mesmo passando por 
provações, a fidelidade de Deus não muda e a nossa fidelidade para com Deus não deve 
mudar também.  Por cumprir o princípio da fidelidade, Potifar, o senhor de José, o 
colocou em lugar de honra e a casa dele prosperou: “E aconteceu que, desde que o 
pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio 
por amor de José; e a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha, na casa e no campo.” 
(Gênesis 39:5) 
 
2 – Santidade e Lealdade 
 E deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que nada sabia do que estava 
com ele, a não ser do pão que comia. E José era formoso de porte, e de semblante. E 
aconteceu depois destas coisas que a mulher do seu senhor pôs os seus olhos em José, 
e disse: Deita-te comigo. Porém ele recusou, e disse à mulher do seu senhor: Eis que o 
meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que 
tem; Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, 
porquanto tu és sua mulher; como pois faria eu tamanha maldade, e pecaria contra 
Deus? Gênesis 39:6-9 
José teve em suas mãos a oportunidade de pecar contra Deus e contra Potifar. A sua 
esposa pediu para que José se deitasse com ela e mesmo que a traição não fosse chegar 
aos olhos do seu senhor, José tinha em si o princípio de lealdade a Potifar e a Deu. Ele 
sabia que não podia trair a confiança que foi depositada nele. José também não abriu 



mão da sua santidade diante de Deus pois sabia que ela o aproximava do Eterno e se ele 
perdesse sua santidade, perderia seu Deus. José não caiu no que o mundo quis lhe 
oferecer.  
 
3 – Honra 
O Senhor, porém, estava com José, e estendeu sobre ele a sua benignidade, e deu-lhe 
graça aos olhos do carcereiro-mor. E o carcereiro-mor entregou na mão de José todos 
os presos que estavam na casa do cárcere, e ele ordenava tudo o que se fazia ali. 
E o carcereiro-mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, 
porquanto o Senhor estava com ele, e tudo o que fazia o Senhor prosperava. Gênesis 
39:21-23 
Mesmo que quisessem manchar a honra de José, mesmo sendo lançado na prisão, José 
continuou a ser honrado por Deus, abençoado por Deus, porque honrava a Deus mesmo 
em meio às suas dificuldades. Ao chegar na prisão, Deus fez com que carcereiro-mor 
olhasse para José com olhar de graça, confiando e entregando a ele o cuidado de todos 
os outros presos.  
  
4 – Humildade  
Então mandou Faraó chamar a José, e o fizeram sair logo do cárcere; e barbeou-se e 
mudou as suas roupas e apresentou-se a Faraó. E Faraó disse a José: Eu tive um sonho, 
e ninguém há que o interprete; mas de ti ouvi dizer que quando ouves um sonho o 
interpretas.  E respondeu José a Faraó, dizendo: Isso não está em mim; Deus dará 
resposta de paz a Faraó. Gênesis 41:14-16 
Muitas vezes, ao vermos Deus nos exaltando, vendo que tudo está favorável a nós, 
esquecemos do que Deus fez por nós. Ao sair da prisão e ser colocado frente a frente 
com Faraó para ser exaltado, José entendeu que tudo o que era, vinha de Deus.  
 
Conclusão 
Quem anda por meio de Princípios, é honrado por Deus. José recebeu reconhecimento 
dos homens e foi colocado em um dos postos mais altos do Egito, porém, José não abriu 
mão de seus princípios e reconheceu que tudo que lhe havia acontecido, fazia parte de 
um plano de Deus. Quando andamos por PRINCÍPIOS, Deus nos guarda e nos guia em 
todo tempo. Mesmo com o mundo gritando para que tudo que Deus nos entregou seja 
quebrado, precisamos andar nos Princípios Dele. Deus é SOBERANO e em todo tempo 
Ele tem prazer em cumprir suas promessas. Deseje hoje viver uma vida baseada nos 
Princípios de Deus, abra mão daquilo que o mundo tem te oferecido e decida andar com 
Aquele que é Poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos.   
 
Ma Carliuse Silva 
 
 
 

 
DINÂMICA: 
Corretores do céu e do inferno 
 
Objetivo: perceber que apesar de sabermos que o inferno é terrível, nossas ações 
podem estar nos levando para fora do propósito do Senhor, que é nos levar para o céu. 
 



Desenvolvimento:  
Peça para que a célula se divida em dois grupos, um grupo falará do que será necessário 
para alcançar o céu é o outro falará do que é necessário para alcançar o inferno, como 
se fossem corretores de imóveis e tivessem que apresentar o céu e o inferno como um 
prédio um ótima oportunidade para o comprador. Durante a apresentação dos dois 
grupos faça perguntas como : como faço pra ir? quanto custa? la é legal? 
E no final, para finalizar a dinâmica escolha o que você se interessou ! 
 
Conclusão:  
Conclusão José não sabia que seria governador do Egito, ele não sabia o que o esperava 
mas amava ao Senhor, acima dele mesmo, por isso mesmo sem ver , apegou-se as 
promessas e viveu em fidelidade ao Senhor, precisamos permanecer fiéis, o céu nos 
espera. 


