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“Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o tor-
nou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar 
em vida a um povo grande.” Gênesis 50.20

O texto sagrado revela como o nosso Deus é especialista em 

transformar as situações que pensamos ser de perda em algo 

positivo e benéfico em favor do seu povo (Rm 8.28); causas 

aparentemente perdidas nas mãos d’Ele se tornam novas pos-

sibilidades para a vitória. Não devemos temer as circunstâncias 

da vida, pois mesmo que tudo pareça impossível o nosso Deus 

pode mudar tudo em nosso favor!

Não foi apenas na vida de José que Deus demonstrou o seu 

poder transformando maldição em bênção, mas há muitos rela-

tos bíblicos que reforçam essa verdade. 

Veja alguns exemplos onde a fé, a fidelidade e a oração do 

povo de Deus movimentou sua mão a favor deles:

• Rainha Ester e Mardoqueu - Hamã havia incitado o rei As-

suero a assinar um decreto marcando o dia em que todos os 

povos pudessem ir contra os judeus e matá-los e, além disso, 

pretendia matar Mardoqueu, porém, através de jejum e ora-

ção Deus mudou a sentença de morte em dia de libertação 

(Et 8.15-17; 9.22). 

• A viúva de Naim - Uma viúva saindo da sua cidade em um 

cortejo fúnebre, indo enterrar seu único filho e sua única espe-

rança. Jesus se encontra com ela e tem compaixão, tocando no 

esquife e fazendo o rapaz reviver (Lc 7.11-17).

• As bodas de Caná - Uma festa de casamento sem vinho 

poderia ser motivo de vergonha, porém Jesus estava presente 

e transformou a água em vinho (Jo 2.1-11).

• Fornalha ardente - O rei Nabucodonor se enfureceu com 

Sadraque, Mesaque e Abede-Nego por não se curvarem diante 

de sua imagem e os lançou em uma fornalha aquecida sete ve-

zes mais, porém, o que parecia ser a morte, Deus mudou em vi-

tória e livramento, pois junto com eles estava o quarto homem 

caminhando por entre as chamas (Dn 3.17-26).

• Daniel - Os inimigos de Daniel o jogaram na cova porque 

ele não deixou de orar, porém ele não temeu e foi fiel a Deus até 

a cova. O Senhor o abençoou e fechou a boca dos leões, fazen-

do com que o rei adorasse ao seu Deus (Dn 6.13-26)

• Tentativa da Assíria contra o rei Ezequias - O rei da Assíria 

fortemente sitiou Judá e falou contra o Senhor de Israel, porém, 

o rei Ezequias correu para o templo com as cartas e apresentou 

ao Senhor, que operou grande livramento (2 Rs 19).

• A morte de Jesus Cristo - Muitos pensaram que a Sua mor-

te era o fim, era a vitória do mal, porém, Jesus Cristo venceu a 

morte e ao terceiro dia ressuscitou. Ele vive e breve voltará! (Lc 

24.6; 1 Co 15.55).

O Deus que transforma perdas em ganho
#conectou?
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