
AS ADVERSIDADES GERAM 
OPORTUNIDADES

UMA ÍNTIMA COMUNHÃO COM DEUS 
FAZ A DIFERENÇA NO ENFRENTAMENTO 
DAS CRISES DESTA VIDA.



TEXTO BÍBLICO
“E o Senhor estava com José, e foi varão próspero; e estava na casa 
de seu senhor egípcio.”
Gênesis 39.2

GÊNESIS 37

19. E disseram uns aos outros: Eis lá vem o sonhador-mor!

20. Vinde, pois, agora, e matemo-lo, e lancemo-lo numa destas covas, e diremos:
Uma besta-fera o comeu; e veremos que será dos seus sonhos.

23. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram a José a sua túnica, a
túnica de várias cores, que trazia.

24. E tomaram-no e lançaram-no na cova; porém a cova estava vazia, não havia
água nela.

28. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram, e alçaram a José da cova, e
venderam José por vinte moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao
Egito. “E o Senhor estava com José, e foi varão próspero; e estava na casa de seu
senhor egípcio.”
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COMENTÁRIOS EXTRAS

37.3 Nos dias do José, todo mundo tinha uma túnica.
Utilizavam-na para resguardar do frio, para envolver seus
pertences quando viajavam, para envolver aos bebês, para
sentar-se sobre ela ou para servir de garantia de um
empréstimo. A maioria das túnicas eram singelas, chegavam
até o joelho e tinham mangas curtas. a do José era
provavelmente do tipo que usavam os nobres: de manga larga,
chegava até o tornozelo e tinha muitas cores. que lhe desse de
presente uma assim a seu filho foi demonstração de
favoritismo do Jacó para o José, e isto agravou as relações já
suspensórios que havia entre o José e seus irmãos. O
favoritismo na família pode ser inevitável, mas devem ser
minimizados seus efeitos já que criam desacordos.
Possivelmente os pais não possam trocar seus sentimentos
para um filho predileto, mas podem trocar a forma em que
tratam a outros,

37.6-11 Os irmãos do José já estavam zangados porque existia
a possibilidade de que seu irmão menor ficasse de chefe deles.
Logo José acendeu o fogo com sua atitude imatura e seus
alardes. Ninguém agüenta a um fanfarrão. O jovem aprendeu

esta lição pelo método mais difícil: seus molestos irmãos o
venderam como escravo para desfazer-se dele. depois de
vários anos de dificuldades, José aprendeu outra importante
lição: nossos talentos e conhecimentos vêm de Deus, e é mais
correto agradecer-lhe a Deus que alardear deles. Mais tarde
sim confessou que seus triunfos os devia a Deus (41.16).

37.19, 20 Lhe tem feito sentir a inveja desejos de matar a
alguém? antes de que você diga, "Claro que não", observe o
que aconteceu nesta história. Dez homens estiveram dispostos
a matar a seu irmão por causa de uma túnica de cores e alguns
sonhos. Sua inveja se converteu em uma ira terrível, cegando-
os totalmente. A inveja pode ser difícil de reconhecer porque
podemos lhe buscar justificação. A inveja, fora de controle,
pode crescer rapidamente e nos levar a pecados mais sérios.
Quanto mais tempo cultive sua inveja, mais difícil lhe será
desarraigá-la. O momento de tratar com a inveja é quando um
nota que está levando um registro do que possuem outros.
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COMENTÁRIOS EXTRAS

37.26, 27 Aos irmãos preocupava a culpabilidade pela morte
de seu irmão. Judá sugeriu uma alternativa que não era
correta, mas que os liberaria em caso de que os acusassem.
Algumas vezes optamos por uma solução que é "menos
malote" mas de todos os modos incorreta. Quando a gente
propõe uma solução aparentemente viável, primeiro pergunte-
se: "É o correto?".

JOSE

Como adolescente, José era muito crédulo. Sua confiança
própria, incrementada por ser o filho favorito do Jacó e por
conhecer os intuitos de Deus para sua vida, resultava
insuportável para seus irmãos maiores, os que à larga
conspiraram contra ele. Mas essa segurança, moldada pelo
sofrimento e combinada com um conhecimento pessoal de
Deus, permitiu que sobrevivesse e prosperasse onde muitos
tivessem fracassado. Quando acrescentou sabedoria a sua
confiança, foi ganhando o coração de todo aquele que

conhecia: Potifar, o carcereiro, outros prisioneiros, o rei e,
depois de muitos anos, até aqueles dez irmãos.

Possivelmente você se possa identificar com uma ou mais
destas penúrias pelas que passou José: traíram-no e
expulsaram de sua família, viu-se em uma tentação sexual,
castigaram-no por fazer o correto, agüentou um comprido
encarceramento, esqueceram-se dele as pessoas que ajudou.
Quando você leia a história, observe o que José fez em cada
caso. Sua resposta positiva transformou cada queda em um
passo para frente. Alguma vez passou muito tempo
perguntando-se por que? Sempre se dizia: "O que devo fazer
agora?" Os que o conheceram viram que em todas as coisa que
José fazia e em todos os lugares onde ia, Deus estava com ele.
Quando você esteja enfrentado um reverso, adote uma atitude
como a do José, e esteja consciente de que Deus está com
você. Não há nada como a realidade da presença de Deus para
dar uma nova luz a uma situação escura.
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COMENTÁRIOS EXTRAS

Pontos fortes e lucros :
• -- De escravo se levantou até ser governador do Egito
• -- Lhe conhecia por sua integridade
• -- Era um homem com sensibilidade espiritual
• -- Preparou a uma nação para sobrepor-se a uma fome

Debilidades e enganos :

• -- Seu orgulho juvenil lhe causou fricção com seus irmãos

Lições de sua vida :
• -- O que importa não são os sucessos nem as circunstâncias

da vida, a não ser nossa maneira de atuar ante eles
• -- Com a ajuda de Deus, cada situação pode ser usada para

bem, mesmo que outros pretendam nos causar danifico

Dados gerais :
• -- Onde: Canaán, Egito
• -- Ocupação: Pastor, escravo, sentenciado, governador.
• -- Familiares: Pais: Jacó e Raquel. Onze irmãos e uma irmã

mencionados na Bíblia. Esposa: Asenat. Filhos: Manasés e
Efraín.

Versículo chave :

"E disse Faraó a seus servos: Acaso acharemos a outro homem
como este, em quem está o espírito de Deus? (Gen 41:38).

A história do José se relata em Gênese 30-50. Também se
menciona em Hb 11:22.

37.28 Mesmo que os irmãos do José não o mataram,
pensavam que não sobreviveria muito tempo como escravo.
Estavam muito dispostos a que aqueles cruéis traficantes de
escravos fizessem a maldade que eles mesmos não se atreviam
a cometer. José teria que enfrentar-se a uma viagem de trinta
dias através do deserto, provavelmente encadeado e a pé.
Tratariam-no como bagagem e, uma vez no Egito, venderiam-
no como uma mercadoria. Seus irmãos pensaram que nunca o
voltariam a ver. Mas Deus estava no leme da vida do José.

Comentário da Bíblia Diario Vivir
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COMENTÁRIOS EXTRAS

1-11. José, o filho mais velho de Raquel, era o predileto
de seu pai Jacó. Por causa disso e por outros motivos
ele ficou prejudicado diante dos seus irmãos. De um
lado, ele reagia fortemente contra o comportamento
imoral e contrário à ética dos seus irmãos,
denunciando-os ao seu pai e, assim, levando a fama de
intrigante. Para piorar ainda mais a situação, seu pai lhe
deu túnicas reais, com longas mangas esvoaçantes, o
que o destacava como o mais favorecido do grupo.
Deduzimos naturalmente que Jacó havia escolhido José
como aquele através do qual as bênçãos divinas
continuariam. Além disso, José tinha sonhos que
apontavam para sua futura e destacada grandeza, e ele
contava seus sonhos aos seus irmãos.

Os filhos de Jacó ficavam enfurecidos quando ouviam
José anunciando que governaria sobre eles. Ele, o
jovem príncipe favorecido, evidentemente cria que ele

teria destaque em toda a sua família. Em sua conversa
ingênua, acendeu o fogo da inveja e do ódio assassino.
Mas Deus tinha em mente algumas bênçãos
maravilhosas para o rapaz, conforme o tempo revelaria.
José deveria ter sido aconselhado sobre como lidar com
criaturas imperfeitas que se ressentiam com os seus
modos e o seu ar de superioridade (como eles
achavam). Como ele precisava de um conselheiro sábio!
Aparentemente Jacó o amava tão ardente e tão
cegamente que não era capaz de orientá-lo
sabiamente.

12-28. Os irmãos acolheram a malícia em seus corações
e decidiram livrar-se de José. Tinha muito tempo para
formularem uma trama para a realização de seu
propósito. Do Hebrom, onde moravam, a Siquém no
norte, esses homens foram à procura de pastos para
seus rebanhos e gado.
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COMENTÁRIOS EXTRAS

Jacó enviou José a Siquém para visitar seus outros filhos
e trazer-lhe notícias deles. Quando chegou perto de
Siquém, José soube que seus irmãos tinham ido para
Dotã, uns 24 kms mais para o norte. Quando os irmãos
viram José que vinha chegando, planejaram matá-lo,
embora Rúben terrina procurado salvar a vida do rapaz.
Rúben convenceu os outros a colocarem José dentro de
uma cisterna, esperando retirá-lo de lá mais tarde.
Subsequentemente Judá convenceu seus irmãos que
seria melhor retirar o rapaz da cisterna e vendê-lo a
uma caravana que passava a caminho do Egito. Rúben
tinha planejado levar o rapaz de volta para o pai. Judá
planejou salvá-lo de morrer de fome. No desenrolar dos
fatos, José encontrou-se prisioneiro de uma caravana
de ismaelitas (v.25) ou midianitas. Logo mais seria
escravo em alguma família egípcia. Ismaelitas e

midianitas eram descendentes de Abraão. Talvez o
grupo fosse composto de ambos.

Moody
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COMENTÁRIOS EXTRAS

1. OS SONHOS DE JOSÉ (#Gn 37.2-11). Uma túnica de
várias cores (3). Os tradutores fizeram um equívoco
aqui, por causa do uso da Septuaginta.
Apropriadamente trata-se de uma "túnica de
extremidades", isto é, uma túnica que quanto ao
comprimento atingia até os pés e possuía mangas
compridas que passavam das mãos. A túnica
costumeira era sem mangas, e descia somente até os
joelhos. O presente da túnica era uma marca de
distinção, mas o que Jacó tenciona exatamente com tal
presente é difícil de dizer. Ele não podia querer dar os
plenos direitos de primogênito a José, pois esses ele
concedeu a Judá (ver #Gn 49.8-12). Alguma explicação
pode ser encontrada no fato que José era o
primogênito de sua esposa favorita, Raquel. Ver
também a significação de #Gn 48.5, e ver 49.8 nota.

>Gn-37.5 Sonhou... José um sonho (5). Os dois sonhos

aqui registrados tiveram ambos seus cumprimentos
respectivos nos acontecimentos subseqüentes. Note-se
a importância essencial dos sonhos na carreira de José.

>Gn-37.12 2. O CONLUIO CONTRA JOSÉ (#Gn 37.12-22).
Vê como estão teus irmãos (14). Observe-se o motivo
da ansiedade de Jacó: os irmãos e os rebanhos estavam
"em Siquém" (12), um lugar onde seu nome ficou a
"cheirar mal entre os moradores" daquela terra (#Gn
34.30). Numa destas covas (20). Eram cisternas
artificialmente preparadas, usualmente consistindo de
uma grande perfuração na terra, mas com apenas uma
estreita abertura. Em muitas partes das redondezas a
água ficava justamente abaixo da superfície da terra, e
aquelas "cisternas" arredondadas continham um bom
suprimento pronto para dar de beber aos rebanhos.
Rúben (21).
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COMENTÁRIOS EXTRAS

Havia uma tendência de generosidade em Rúben, e não
há motivo para duvidarmos da sinceridade de seus
motivos.

>Gn-37.23 3. JOSÉ VENDIDO COMO ESCRAVO (#Gn
37.23-36). De Gileade... ao Egito (25). Um exame no
mapa mostrará que caminho Canaã era para os
cameleiros. Judá disse (26). O curso da narrativa e os
motivos de Rúben e Judá são perfeitamente auto-
esclarecedores. A análise crítica, que divide este relato
em duas narrativas discordantes, assim inventando
dificuldades, é completamente improvável. Midianitas...
ismaelitas (28).Esses negociantes são chamados em
nossa versão de midianiatas e ismaelitas. Mas a palavra
traduzida também como midianitas, no versículo 36, no
original é outra palavra, diferente das que são usadas

no versículo 28. Todos esses três grupos, pois,
descendiam de Abraão, e parecem ter tido a mesma
ocupação. É possível que houvesse homens de todas as
três famílias naquela caravana comercial. Alguns
eruditos interpretam esses versículos como que dando
a entender que os irmãos venderam José aos
ismaelitas, que o venderam por sua vez aos midianitas,
os quais, então, venderam-no a Potifar. Tornando pois
Rúben à cova (29). Observe-se que Rúben estava
ausente quando José foi vendido. Vinte moedas de
prata (28). Conf. #Lv 27.5; #Êx 21.32.

F. Davidson
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COMENTÁRIOS EXTRAS

José É Odiado por Seus Irmãos

No capítulo 37 temos os sonhos de José, cujo relato
desperta a inimizade de seus irmãos. Ele era o objeto
do amor de seu pai, e assunto de altos destinos, e, visto
que os corações de seus irmãos não estavam em
comunhão com estas coisas, eles odiaram-no. Não
tinham parte no amor do pai, e não queriam aceder ao
pensamento de exaltação de José. Em tudo isto, eles
são uma figura dos Judeus nos dias de Cristo. "Veio para
o que era seu, e os seus não o receberam" (Jo 1:11). Ele
"não tinha parecer nem formosura" a seus olhos (Is
53:2). Não o reconheceram como o Filho de Deus nem
como Rei de Israel. Os seus olhos não estavam abertos
para verem "a sua glória, como a glória do Unigénito do
Pai, cheio de graça e de verdade" (Jo 1:14). Não o
queriam, e, pelo contrário, odiaram-No.

Ora, no caso de José, vemos que ele não enfraqueceu,

de modo nenhum, o seu testemunho em virtude da
recusa de seus irmãos em aceitarem o seu primeiro
sonho.

"Sonhou também José um sonho, que contou a seus
irmãos; por isso o aborreciam ainda mais... E sonhou
ainda outro sonho e o contou a seus irmãos." Isto era
testemunho simples baseado na revelação divina; mas
era testemunho que havia de levar José à cova. Se ele
tivesse guardado o seu testemunho, ou tirado alguma
coisa do seu poder e ofensa, ter-se-ia salvo a si próprio;
mas não: ele contou-lhes a verdade, e portanto eles
aborreceram-no.

Cristo — Antítipo de José

Comentário do Pentatêuco
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COMENTÁRIOS EXTRAS

Aconteceu assim com o grande Antítipo de José. Ele
deu testemunho da verdade

fez boa confissão —, nada ocultou; só podia dizer a 
verdade porque Ele era a verdade, e o Seu testemunho 
da verdade teve a resposta, por parte do homem, por 
meio da cruz, o vinagre, e a espada do soldado que 
feriu o Seu lado. O testemunho de Cristo foi também 
acompanhado da graça mais profunda, plena e rica. Ele 
não veio apenas como a "verdade", mas também como 
a perfeita expressão de todo o amor do coração do Pai: 
"a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo" (Jo 1:17). 
Ele foi a plena manifestação aos homens do que Deus 
era. Por isso o homem foi deixado inteiramente sem 
desculpa. Ele veio e mostrou Deus aos homens, e os 
homens odiaram a Deus completamente. A 
manifestação do amor divino produziu ódio cruel. E isto 
que vemos na cruz; e temo-lo prefigurado duma 
maneira tocante na cova onde José foi lançado por seus 

irmãos.

"E viram-no de longe, e, antes que chegasse a eles,
conspiraram contra ele, para o matarem. E disseram
uns aos outros: Eis, lá vem o sonhador-mor! Vinde,
pois, agora, e mantemo-lo, e lancemo-lo numa destas
covas, e diremos: Uma besta-fera o comeu; e veremos
que será dos seus sonhos."

Estas palavras fazem-nos lembrar a parábola de Mateus
21: "E, por último, enviou-lhes seu filho, dizendo: Terão
respeito a meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho,
disseram entre si: Este é o herdeiro; vinde, matemo-lo,
e apoderemo-nos da sua herança. E, lançando mão
dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram"
(versículos 37 a 39). Deus enviou o Seu Filho ao mundo
com este pensamento:

Comentário do Pentatêuco
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COMENTÁRIOS EXTRAS

"Terão respeito a meu filho"; mas, ah! o coração do
homem não tinha temor pelo "bem amado" do Pai!
Lançaram-No fora. A terra e o céu estavam em discórdia
a respeito de Cristo; e ainda o estão. O homem
crucificou-O, mas Deus ressuscitou-O dos mortos. O
homem pô-lo na cruz entre dois malfeitores; Deus
colocou-O à Sua destra nas alturas. O homem deu-Lhe o
lugar mais baixo na terra; Deus deu- Lhe o lugar mais
elevado nos céus, em majestade sem igual.

José — um Ramo Frutífero

Tudo isto é prefigurado na história de José. "José é um
ramo frutífero, ramo frutífero junto à fonte; seus ramos
correm sobre o muro. Os flecheiros lhe deram
amargura, e o flecharam e o aborreceram. O seu arco,
porém, susteve-se no forte, e os braços de suas mãos

foram fortalecidos pelas mãos do Valente de Jacó
(donde é o Pastor e a Pedra de Israel), pelo Deus de teu
pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te
abençoará com bênçãos dos céus de cima, com
bênçãos do abismo que está debaixo, com bênçãos dos
peitos e da madre. As bênçãos de teu pai excederão as
bênçãos de meus pais, até à extremidade dos outeiros
eternos; elas estarão sobre a cabeça de José e sobre o
alto da cabeça do que foi separado de seus irmãos"
(Capítulo 49:22-26).

Comentário do Pentatêuco
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COMENTÁRIOS EXTRAS

Estes versículos mostram-nos "os sofrimentos de Cristo
e a glória que se lhes havia de seguir" (1 Pe 1:11). "Os
flecheiros" fizeram o seu trabalho; mas Deus era mais
poderoso do que eles. O verdadeiro José foi flechado e
gravemente ferido na casa de seus amigos; porém, "os
braços de suas mãos foram fortalecidos" no poder da
ressurreição, e a fé conhece-O agora como o
fundamento de todos os propósitos de Deus de bênção
e glória a respeito da Igreja, Israel e toda a criação.
Quando pensamos em José na cova, e na prisão, e mais
tarde como governador de toda a terra do Egito, vemos
a diferença que existe entre os pensamentos de Deus e
os pensamentos dos homens; e assim quando olhamos
para a cruz e para o trono da Majestade nos céus,
vemos a mesma coisa.

Nunca houve nada que revelasse o verdadeiro estado
do coração do homem para com Deus como a vinda de

Cristo. "Se eu não viera, nem lhes houvera falado, não
teriam pecado" (Jo 15:22). Não é que eles não fossem
pecadores. Não, mas "não teriam pecado". Do mesmo
modo, Ele diz noutro lugar: "Se fôsseis cegos não teríeis
pecado" (Jo 9:41). Deus aproximou- Se do homem na
Pessoa de Seu Filho, e o homem pôde dizer: "este é o
herdeiro", e todavia disse: "Vinde, matemo-Lo". Por
isso, "mas agora não têm desculpa do seu pecado".
Aqueles que dizem ver, não têm desculpa. A cegueira
professa não é a dificuldade, mas sim a profissão de
vista. E um princípio solene para uma época de crença
professa, como esta. A continuidade do pecado está
ligada com a profissão de ver. Um homem que é cego, e
sabe que o é, pode esperar que os seus olhos sejam
abertos, mas que poderá fazer-se por aquele que pensa
ver, quando realmente não vê?

Comentário do Pentatêuco
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INTRODUÇÃO

Mesmo vivenciando tantas aflições, 
José não renunciou a sua fé e 
confiança em Deus, que estava com 
ele a todo o momento. Todas as 
adversidades enfrentadas 
contribuiriam para cumprimento do 
plano divino.
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1 - A INVEJA DOS IRMÃOS DE JOSÉ
O que dizer da fidelidade e da exímia
postura comportamental de José. Diante
de sua postura, o sentimento de inveja
foi gerado nos corações de seus irmãos, o
que culminou em um plano maligno, que
o distanciou do amor de seu pai e do
aconchego de seu lar.
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1.1. A CRISE NA FAMÍLIA

A postura de José no seio familiar, a preferência de
Jacó e os sonhos que contava à família, chamou a
atenção de seis irmãos. Sofrer nas mãos de estranhos
dói, mas nas mãos de irmãos dói profundamente.
Afinal, quem não tem problemas na família? Na
família de Jacó tinha inveja, mentira, traição, engano,
ciúme, etc. As maiores brigas familiares e, até mesmo
crimes passionais, são movidos por sentimentos dessa
natureza. Jacó cometeu o erro de apreciar um filho
mais do que os outros e isto trouxe sérios problemas
para a sua família.
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1.2. A INVEJA NÃO PODE TE 
PARAR

A inveja pode aparecer numa família, quando os pais
dão preferência a um de seus filhos. Jacó provocou
este sentimento em sua família, demonstrando
preferência por José. A inveja culminou-se em aversão
a José por parte de seus irmãos. O invejoso possui um
sentimento egocêntrico, pois só se sente bem quando
é o centro das atenções. Este sentimento pode se
tranformar facilmente em furor [1Sm 18.7-8]. A inveja
pode causar grandes problemas familiares, inclusive
levar o indivíduo a querer a morte do seu próprio
irmão [Gn 4.4-8; 1Jo3.11-12].
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1.3. SEUS ADVERSÁRIOS IRÃO
TENTAR FAZER VOCÊ PARAR

Não é novidade que quando uma pessoa busca
aprofundar seu relacionamento com Deus e desfrua
de bênçãos, surge a possibilidade de ser alvo de
inveja. Muitos tentarão lhe parar só por causa daquilo
que você é ou tem. A inveja dos irmãos de José era
tanta que eles lhe tiraram a túnica fr várias cores
presenteada por seu amado pai [Gn 37.3]. Em suas
maldaddes, lançaram José uma cova [Gn 37.24]. Não
satisfeitos, venderam-no como escravo [Gn 37.28].
Diante de tantas afrontas José nos mostra que,
quando estamos firmados em Deus, é possível vencer,
apesar de atos levianos contra nó [Sl 27.1-3].
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2 - A TRAIÇÃO DOS IRMÃOS DE JOSÉ
A história do jovem José encanta a muitos
por causa de sua entrega total ao Senhor.
Vimos que o relacionamento entre José e
Jacó, seu pai, incomodava os irmãos. Diante
disso, José recebeu um duro golpe: foi tirado
do seio familiar, indo parar em uma terra
estrangeira, o que lhe acarretaria crises
profundas.
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2.1. PRIMEIRA CRISE: AFASTADO
DE QUEM AMAVA.

A palavra traição pode ser definida como deslealdade,
desapontamento da expectativa de alguém, distanciamento,
engano, infidelidade. Podemos dizer então, que toda traição
envolve mentira. José havia ido buscar notícias de seus
irmãos, quando é avisado por eles, que, movidos pelo ódio,
traçaram um plano maligno contra ele [Gn 37.18]. A primeira
intenção era matá-lo. Porém, nada nem ninguém pode
impedir os planos de Deus para nossa vida. Aconselhados por
Rúben, numa tentativa de livrar José, os demais irmãos
lançaram-no numa cova [Gn 37.24]. num ambiente
impregnado de maldade, or irmãos de José venderam-no para
o Egito. A dor da traição de seus irmãos só não era maior que
a dor da saudade que iria sentir de seu amado pai. Contudo a
relação harmoniosa entre Deus e José fez com que ele não
esmorecesse diante da dor.
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2.2. SEGUNDA CRISE: ACUSADO
INJUSTAMENTE.

Os comerciantes ismaelitas levaram José juntamente com
outros escravos para ser vendido aos egípcios. Neste período
José tinha dezessete anos [Gn 37.2]. José foi comprado por
Potifar, a fim de que lhe servisse como escravo. Como é
importante termos intimidade com Deus, pois, mesmo sendo
escravo em terra estranha, a presença de Eterno estava com
José. E nós sabemos que a presença de Deus incomoda
Satanás. José não havia sido eliminado por seus irmãos, então
Satanás procurou envergonhá-lo através da carne. Para
persuadi-lo, o inimigo usou a mulher de Potifar para lhe atrair
com palavras impuras. Contudo, José era íntegro e possuía
temor a Deus [Gn 39.9; 42.18]. - recusa de José não agradou a
mulher de Potifar, que fez uso da mentira para prejudicá-lo.
José foi tentado na sua sexualidade, mas a sua fé não lhe
permitiu romper sua comunhão com Deus. Por sua fidelidade
a Deus, José foi parar na prisão. 21



2.3. TERCEIRA CRISE: ESQUECIDO
POR TODOS

Após interpretar os sonhos de dois presos e ambos se
cumprirem integralmente, José precisou esperar por muito
tempo até que o copeiro-mor se lembrasse dele. Cabe
enfatizar aqui que José foi traído por seus irmãos, caluniado
pela mulher de Potifar, condenado a prisão e esquecido por
todos. Porém, Deus não havia se esquecido dele e na hora
certa iria exaltá-lo.
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3 - FÉ EM MEIO ÀS INJUSTIÇAS
José tinha a presença de Deus sobre
sua vida. Observamos isto nas
revelações do Espírito Santo ao
longo de sua trajetória, através dos
sonhos, mostrando o que havia
projetado para José no futuro [Gn
5.19-20. O segredo da vitória de José
foi seu relacionamento com Deus.
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3.1. QUANDO HONRAMOS A
DEUS, SOMOS POR ELE
HONRADOS.
Assim como José, se nossa fé estiver no Senhor,
caminharemos em direção à vitória. José passou anos na
prisão, sem resposta por tamanho sofrimento. Nunca é
demais lembrar que Deus envia dois presos que serviam
diretamente ao rei, para cumprir o plano que tinha na vida de
José. O copeiro-mor e padeiro-mor, que estavam sob sua
responsabilidade, tiveram sonhos. Eles contam os sonhos a
José, que os interpreta. Após ajudar, José solicita ao copeiro
que faça menção dele ao Faraó [Gn 40.14]. Mas o copeiro-mor
esqueceu-se de José. Como é ruim a ingratidão! Então, Faraó
tem um sonho e ninguém consegue interpretá-lo [Gn 41.8].
Deus faz com que o copeiro-mor traga à memória a pessoa de
José, e prontamente diz ao Faraó que conhece um homem
que poderia interpretar o sonho [Gn 41.9]. Na presença do rei,
José interpreta o sonho de Faraó. Maravilhado, ele torna José
governador do Egito. 24



3.2. DEUS NUNCA SE ESQUECEU
DE JOSÉ.

A vida de José possui uma narrativa motivadora para todos os
cristãos. no momento em que José estava esquecido por
todos, Deus demonstrou Seu cuidado por ele [Is 49.15]. Deus
sempre esteve trabalhando em favor de José [Is 64.4].
Tenhamos sempre a certeza de que, mesmo nas crises, Senhor
não se esquece de nós.
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3.3. O SEGREDO DA VITÓRIA DE
JOSÉ.

Tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus[Rm
8.28]. A inveja e traição de seus irmãos, a triste experiência de
ter sido vendido como mercadoria, a caluniadora acusação da
esposa de Potifar, anos de prisão, esquecimento do copeiro-
mor, nada disso fez com que José desanimasse. Todas estas
aflições fizeram José chegar ao fim de seus dias sem mágoas e
crendo que Deus continuaria a levar adiante o Seu plano [Gn
50.24-25].
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CONCLUSÃO

As Santas Escrituras descrevem com 
todo zelo, que, mesmo sendo traído, 
vendido, injustiçado, aprisionado, 
José nunca renunciou sua fé no 
Senhor. E, após ser exaltado no Egito, 
não se esqueceu do plano divino.
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