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Prefácio 

 

A vida de José é fascinante e repleta de situações inesperadas. 

Deus é o único que pode transformar nossos caminhos, às vezes 

difíceis, em uma experiência inesperada e ricamente abençoada. 

Walter Zanzen, Pastor principal da Eglise Evangélique de Revéil de 

Genève, é bem conhecido como um estudioso da Palavra de Deus. 

Ele explora as profundezas e riquezas do livro. 

É uma leitura que vai edificar e encorajar você. 

Portanto, mergulhe você também, nesta descoberta cativante e 

edificante da trajetória da vida de José. 

Você será ricamente abençoado. 

 

                                                                                                  

Charly Boegli 

Pastor 

                                                                                    

 



 
 

Caros leitores, 

Caras leitoras, 

Ao longo das seis mensagens transmitidas na “Eglise Evangélique 

de Revéil” durante o verão de 2010 sobre a vida de José, o 

interesse e a sede do auditório eram reais. Assim, pensei em por à 

disposição minhas anotações das mensagens conservando seu 

estilo oral, para que a leitura suscite e estimule em você o desejo de 

aprofundar ainda mais o texto bíblico. A Palavra de Deus continua 

viva, Pão da Vida que alimenta o coração e orienta nossas escolhas. 

Na verdade, é muito importante que nós sejamos envolvidos pelos 

princípios divinos que emergem desta história particularmente rica 

e instrutiva. 

 

Gostaria muito de agradecer todas as pessoas que me encorajaram 

e também aquelas que digitaram e corrigiram o texto. 

 

Walter Zanzen, fevereiro 2011 
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1  QUANDO A PROVAÇÃO NÃO É SINÔNIMO 

DE PERDA 

1.1 INTRODUÇÃO 

Nós observaremos um personagem bíblico que viveu em seu 

tempo e que deixou uma marca inesquecível  até mesmo em várias 

gerações após ele. O ambiente em que viveu não tem nada a ver 

com o nosso, mas seu exemplo fala ainda hoje. José nunca tinha 

ouvido o sermão do monte, mas ele o aplicou em sua vida pessoal 

sem conhecê-lo. Ele nunca ouviu Jesus dizer : « Amai vossos inimigos, 

abençoai os que vos maldizem, orai pelos que vos perseguem. » Mt 5 :44. Ele 

não conhecia as palavras : « Perdoa-nos as nossas dívidas assim como nós 

temos perdoado aos nossos devedores. » Mt 6 :12, nem « A misericórdia 

triunfa sobre o juízo. » Tg 2 :13. No entanto, ele colocou todas estas 

passagens em prática. 

Muito antes de Paulo falar sobre os frutos do Espírito em Gálatas 

5 :22, José já os manifestava em sua vida : a bondade, a paciência, 

o amor, a paz e a temperança. Ele viveu vários séculos antes da 

descida do Espírito Santo em Pentecostes, no entanto ele é 

reconhecido como sendo um homem cheio do Espírito, a tal 

ponto que os grandes homens de seu tempo o notaram. Foi o 

poder de Deus através da provação que moldou e transformou o 

caráter e o coração deste homem. 

Ele pregou o mais belo dos sermões pelo seu exemplo e sua 

atitude. Toda a sua vida nos inspira e seu apego à Deus nos 
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encoraja quando nossa fé é provada. Este homem tem, certamente, 

alguns segredos â nos revelar e valores a nos transmitir. 

1.2 QUANDO DEUS ACRESCENTA E TIRA 

Gn 30 : 22-24 « Lembrou-se Deus de Raquel, ouviu-a e a fez fecunda. Ela 

concebeu, deu à luz um filho e disse : Deus me tirou o meu vexame. E lhe 

chamou José, dizendo : Dê-me ô SENHOR ainda outro filho ! » 

Duas palavras estão nestes versículos : Deus tirou e Deus 

acrescentou. A vida de José se articula, ao longo de sua existência, 

entre « tirar » e « acrescentar ». 

A vida do patriarca Jacó é feita de reviravoltas dignas de novela. 

Ele tinha 2 mulheres e 2 servas com as quais ele teve 12 filhos e 

uma filha. Lia teve 7 filhos, Raquel nenhum até o dia em que José 

foi concebido, ele o 11° dos seus 12 filhos. Seu destino foi 

excepcional. 

John Wesley, o grande reformador do metodismo, era o 15° de 
uma família de 19 filhos (10 sobreviveram), seu irmão Charles era 
o 17°. Sua mãe, Suzanne, 25° filha de 25, era uma mulher 
consagrada que investia tempo com cada um de seus filhos. 
Quando ela se cobria com seu avental, todos os filhos sabiam que 
não deveriam incomodá-la porque ela estava orando. Ela não tinha 
nenhum lugar onde se refugiar, seu avental se transformava em seu 
quarto, era ali que ela invocava seu Deus. Isto não quer dizer  que 
os últimos filhos de uma família são os melhores ! Mas eu ousaria 
dizer às famílias jovens : Não parem tão cedo ! O Senhor não disse 
« multiplicai-vos », é portanto mais que « um » ! 
José é um jogo de palavras hebraico : 
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 Yasaph = Deus acrescenta (un outro filho) e 

 Asaph = Deus tira (vexame) 

As Escrituras consagrarão 13 capítulos à vida de José (Gn 37 à 50), 

mesmo não sendo ele da genealogia messiânica. Judá pertence à 

genealogia messiânica, sendo assim ancestral de Cristo, no entanto 

fala-se muito pouco de Judá. Nenhum dos ancestrais de Cristo se 

assemelhará  tanto ao modelo perfeito (=Cristo) quanto José, que 

tinha um caráter, uma atitude, uma semelhança incrível,  

similaridades impressionantes com alguém que viria mais tarde : 

Jesus Cristo ! Você não precisa ser de uma descendência especial, 

eleita , para ser alguém. Quando Deus tem o seu olhar e sua mão 

sobre sua vida, Ele sabe o que Ele faz, mesmo se é um caminho 

especial. Toda a vida de José oscilará continuamente entre duas 

realidades : acrescentar e tirar  - perder e ganhar- deixar e 

reencontrar. 

Se durante muito tempo ele foi o « perdedor » aos olhos humanos, 

passando vários anos no fundo de uma prisão, no esquecimento, 

na solidão, no final Deus ganhou através de José – Deus ganhou e 

salvou um homem, uma família, um clã e muitas  nações. 

Quando pensamos que somos perdedores, Deus transforma o mal 

em bem, a perda em ganho e Ele quer, através destas experiências, 

salvar pessoas. 

De Gênesis a Apocalipse, a intenção de Deus nunca mudou, Ele 

quer salvar utilizando nossa disponibilidade. E se às vezes nós 

passamos por caminhos que não prevíamos, Sua intenção é sempre 
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de salvar e de levar sua luz mesmo no fundo de uma prisão, se 

necessário. O grande tema da vida de José pode se resumir em :  

Rm  8 :28,29 : Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem 

daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu 

propósito. Portanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para 

serem conformes à imagem de seu Filho… 

Cooperar = Trabalhar junto. Qual predestinação ? Ser (tornar-se) 

semelhante à imagem do Filho! Para isto, Deus vai trabalhar em 

conjunto diferentes coisas que têm aparência negativa, diferentes 

circunstâncias que parecem destruir nossos sonhos e nossas 

orientações de vida, nos afligir, nos entristecer profundamente e 

fazer de nós perdedores. Mas Deus é capaz, com SUAS mãos 

santas, de utilizar todo este mal para fazer surgir  milagrosamente 

uma coisa boa. 

1.3 JOSÉ AMADO E ODIADO 

Desde o seu nascimento, a vida sorriu para José : ele foi esperado e 

profundamente desejado, filho de Raquel, a amada de Jacó. 

Infelizmente, ela morrerá no nascimento de Benjamin e 

compreenderemos, por conseguinte, que Jacó, sem sua Raquel, 

transfere sua afeição à José. 

Ele é amado por seu pai (e sua mãe), ele é favorecido, privilegiado, 

e é aí que  a coisa se complica !!  Beneficiar um filho mais que os 

outros foi a causa das desgraças que se seguiram. Este fato é a base 

do drama que está por vir.   
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Surpreendentemente, Jacó reproduziu algo que existia em sua 

própria família ! A Bíblia diz « que fostes resgatados do vosso fútil 

procedimento que vossos pais vos legaram. » I Pe 1 :18. Rebeca, sua mãe, o 

preferia a seu irmão Esaú, criando assim uma divisão na família, o 

que lhe custará muitas lágrimas. E Jacó reproduziu aquilo que ele 

mesmo sofreu. Ele não aprendeu a lição ! Ele ignorava o que o 

apóstolo Tiago dizia com relação ao favoritismo : 

Tg 2 :9  se, todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo argüidos 

pela lei como transgressores. 

Jacó abriu uma brecha da qual o pecado tomou conta. Veremos os 

filhos de Jacó serem tomados por um sentimento de amargura, de 

comparação,  de maldade, de ódio, chegando até o assassinato. É o 

que aconteceu e era exatamente o que o diabo queria ! Felizmente, 

Deus em sua soberania, recuperou tudo isso. No entanto, se coisas 

se repetem como um ciclo em nossas vidas causando sofrimentos, 

nós precisamos, também, ser libertos da vã maneira de vivero que 

herdamos dos nossos pais.  

Que belo versículo « Honra teu pai e tua mãe para que te vá bem e 

prolongue os seus dias na terra » Ex 20 :12 e Ef 6 :2,3. Deus pede isso a 

cada filho. Mas ao mesmo tempo, eu não quero reproduzir o que 

meu pai (ou minha mãe) me transmitiu como herança, mas o que 

estão em oposição ao reino de Deus e seus valores. Eu não quero 

que as portas que meus ancestrais abriram continuem abertas ainda 

hoje para que o pecado tome conta. Me aproximo, portanto, da 

cruz do calvário que cessa as maldições do passado. Porque Jesus 

foi maldito na cruz, ele levou todas as maldições da lei, para que eu 
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receba o rio de vida da bênção em Jesus Cristo. Creia no  « está 

consumado » proferido na cruz do calvário ! 

José tem 17 anos : seus irmãos não suportam que ele tenha 

privilégios (túnica de várias cores = administrador, não faz 

trabalho pesado). Ele não sujava muito suas mãos e aos 17 anos ele 

já dava ordens. Ele sonha ainda muito jovem com o seu futuro, 

sonhos que sugerem um destino especial onde ele terá autoridade, 

uma posição superior, um ministério especial e onde ele reinará… 

mesmo sobre seus irmãos.  

Seus irmãos não gostaram nada disso. Enciumados, seus corações 

se endurecem pouco à pouco, o ciúme transforma-se em ódio, 

depois o ódio vira desejo de assassinato ! É uma verdadeira 

ascensão! Eles vão ainda mais longe : eles tentam disfarçar o crime. 

Mas, mais cedo ou mais tarde, tudo será revelado: 

Pv 28 :13 « O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o 

que as confessa e deixa alcançará misericórdia. »  

José é colocado em uma cisterna no deserto, vendido à uma 

caravana, levado como escravo longe de sua casa. Na realidade, é 

um tesouro, um salvador que os deixa. Os irmãos saem perdendo!  

À partir de então, José viverá uma privação  total. Vejamos o que 

ele perde : sua túnica, seus irmãos, seu pai que ele ama, seu país, 

sua língua, sua identidade, e ele perderá finalmente sua liberdade !  

Contudo, ele conservará sua fé em Deus, sua pureza, sua 

consciência, sua sensibilidade, sua comunhão com Deus. Ninguém 

poderá tirar dele o Espírito Santo. Ninguém pode roubar a unção 
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que está sobre sua vida, ninguém poderá destruir o seu destino 

porque o Senhor o guarda.  

1 Tm 4 :12  Ninguém despreze a tua mocidade ; mas sê exemplo dos fiéis, 

na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. É o que José foi. 

Atos 23 :1 Paulo : tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência 

até o dia de hoje. 

1 Tm 1 :18, 19 Este mandamento te dou, ò meu filho Timóteo, que segundo 

as profecias de que antecipadamente foste objeto, combate, firmado nelas, o bom 

combate, mantendo a fé e a boa consciência, porquanto alguns, tendo 

rejeitado a boa consciência vieram a naufragar na fé.  

José vai guardar esta boa consciência em seu coração mais que 

tudo; ele não se tornou um homem endurecido, indiferente, 

intransigente durante todos esses anos. Ele guardou um coração 

sensível, humilde, capaz de chorar. 

1.4 DEUS É COM JOSÉ 

Gn 39 :1-6  “José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, 

comandante da guarda, egípcio, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado 

para lá. O SENHOR era com José, que veio a ser homem próspero ; e 

estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o SENHOR 

era com ele e que tudo o que ele fazia o SENHOR prosperava em 

suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia ; e ele o pôs por 

mordomo de sua casa e sobre tudo o que tinha, o SENHOR  abençoou a 

casa do egípcio por amor de José ; a bênção do SENHOR 



Quando a provação não é sinônimo de perda 

 

- 8 - 
 

estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar tudo o 

que tinha confiou às mãos de José.” 

As Escrituras insistem sobre o lado positivo : acrescentar. Os 

homens prejudicaram , sequestraram, agora Deus acrescenta de 

maneira magistral : « O SENHOR era com José »,  « Vendo Potifar que 

o SENHOR era com ele » e o SENHOR abençoou toda  a casa do 

seu senhor.   Pv 10 :22  A bênção do SENHOR 

enriquece. 

Quando sou abençoado, sou enriquecido. Só a bênção do Senhor 

pode operar isto ! A intenção de Deus é de vir ao Egito. Ele ama 

esse povo e esse país (Isaías 19), ele deseja que os egípcios vejam 

as provas de sua existência e de sua bênção.  

O Senhor deseja entrar em certos lugares para dar provas de Sua 

bondade, de seu favor, uma revelação de sua pessoa. Para isso Ele 

precisa dos seus filhos, Ele precisa da minha vida. O lugar onde 

você está talvez não seja o lugar que você teria escolhido, não é 

talvez o lugar ideal, mas o plano de Deus é de levar aí uma 

revelação de sua presença. Deus quer habitar este lugar onde nós 

estamos com sua bênção e sua presença. 

1.5 AS TREVAS SÃO INCOMODADAS  DIANTE DO 

FAVOR DE DEUS 

Este favor despertou hostilidade nos irmãos de José que tinham 

uma inspiração e um comportamento carnais, e não podiam aceitar 

os sonhos do seu jovem irmão que eram portanto espirituais (mal 

interpretados, é verdade, mas espirituais). O homem carnal, aos 
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olhos humanos, é rebelde e se opõe ao cumprimento do plano 

perfeito e ao favor de Deus que vem sobre alguém. Quando uma 

parcela da presença de Deus chega em um lugar obscuro, as trevas 

reagem. O que desperta a contestação, a incompreensão da parte 

do homem carnal e desencadeia a cólera do diabo ! Na vida de 

uma pessoa, quanto maior  o favor de Deus, mais as trevas são 

incomodadas e mais as tentações de perder o favor são 

importantes.  

1.6 JOSÉ GUARDA SUA COMUNHÃO COM DEUS, 

CUSTE O QUE CUSTAR 

Apesar de uma rejeição dolorosa (de sua própria família), José não 

perderá o favor de Deus sobre sua vida : mesmo desprovido de 

sua túnica, privado do amor do seu pai, longe do seu país..., ele não 

perderá a comunhão com Deus. Ele não perderá também seu dom 

espiritual, mesmo quanto ele caiu no fundo de uma prisão – depois 

de ser caluniado. Ainda aí ele manifestará os dons espirituais e 

interpretará o sonho de dois companheiros (o grande padeiro e o 

grande copeiro de faraó). Ele é cheio do Espírito Santo e se deixa 

usar por ele. Porém, eles o esquecem, as palavras bonitas são 

apagadas, as promessas não são cumpridas. No fundo de sua 

prisão, o Espírito Santo é com ele e está agindo. Deus diz : « não 

retirei de ti meu Santo Espírito. Deixe-me agir em sua vida, não 

duvide ». Podemos nos perguntar, e com razão : por quê todas 

estas injustiças, por quê tanta confusão ? A provação pode 

desestabilizar o fiel e a tentação de desistir é grande. 
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1.7 QUE DIZ A BÍBLIA SOBRE ESTE TEMPO DE 

PROVAÇÃO ? 

Salmos 105 : 17-20 Adiante deles enviou um homem, José, vendido como 

escravo ; cujos pés apertaram com grilhões e a quem puseram em ferros, até 

cumprir-se a profecia a respeito dele e tê-lo provado a palavra 

do Senhor. O rei mandou soltá-lo ; o potentado dos povos o pôs em 

liberdade. 

A provação na qual nós podemos estar é submissa à esta 

declaração do Senhor ; quando Deus diz : « Pára », « basta », a 

provação tem que ir embora, é Deus quem comanda. Agora, as 

perdas vão se transformar em ganhos. Alegremo-nos pela 

soberania de Deus. O fim da provação vem da declaração de Deus.   

1 Co 10 :13 Não vos sobreveio tentação que não fosse humana ; mas Deus é 

fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças ; pelo contrário, 

juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais 

suportar. 

Aí está um versículo que deveríamos saber de cor, porque todos 

nós seremos confrontados à provação um dia ou outro. Ela bate à 

nossa porta sem perguntar se pode entrar ou não, ela se convida, 

mas é Deus quem vela  pela sua declaração soberana e sua palavra 

que se cumprirá. Ele dirá « só até aqui e nem mais um pouco ». 

1.8 DEPOIS DA PERDA VEM O GANHO ! 

Somente dois anos mais tarde é que o padeiro se lembrará de José 

e falará à Faraó, o qual teve dois sonhos que ninguém conseguiu 

interpretar. E então um dia o destino de José mudou : todas as 
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portas fechadas se transformaram em portas abertas. Todos esses 

anos de injustiça e de tristezas, de privação, de solidão, se 

transformam em restabelecimento, em glória, em promoção, em 

vitória, em bênçãos acrescentadas umas às outras. José, outrora 

rejeitado, é acolhido como salvador por todo um país. É 

reconhecido então QUEM ele é : um homem de Deus, um homem 

sábio, de discernimento, um homem que tem o Espírito de Deus; 

ele ganha a confiança de todos imediatamente.  

Gn 41 :38 Disse Faraó aos seus oficiais : Acharíamos, porventura,      

homem como este, em quem há o Espírito de Deus ? 

Treze anos de sofrimento o formaram, moldaram e o tornaram 

humilde, e seu coração continuou sensível. 

1.9 JOSÉ, UM HOMEM ENVIADO OU UM HOMEM 

VENDIDO ? 

Salmos 105 :17-24 Adiante deles enviou um homem, José, vendido 

como escravo.  

José foi enviado ou vendido ? Seus irmãos o venderam, as 

circunstâncias o venderam, ele se sentiu traído, explorado, 

esquecido. Mas Deus diz : « Não, não é assim que eu vejo as 

coisas », « Eu te envio adiante dos teus irmãos ». Seus irmãos vão 

te seguir, um dia eles vão seguí-lo. Deus o envia ADIANTE dos 

seus irmãos. Ele prepara o lugar onde seus irmãos virão, ele os 

receberá e os perdoará. O pecado vai vender José à injustiça e à 

maldade que quase o destruíram, mas Deus está velando por ele;  

porque ninguém pode destruir nosso destino.  
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José dirá : 

Gn 45.5 Agora, pois, não vos entristeçais,nem vos irriteis contra vós mesmos 

por me haverdes vendido para aqui ; porque, para conservação da vida, Deus 

me enviou adiante de vós. … 7 - Deus me enviou adiante de vós, para 

conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande 

livramento.  8 – Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, e sim 

Deus… 

Ele é totalmente consciente de ter sido enviado por Deus, e assim 

ele é liberto de todo ódio. Ele poderia dizer : « estes irmãos 

destruíram minha vida, roubaram minha juventude, me privaram 

do meu pai e fizeram todos chorar… », mas ele é consciente de ter 

sido enviado afim de poder recebê-los e amá-los no dia em que 

chegassem. 

1.10 COMO ENXERGAMOS AS PROVAÇÕES ?  

Qual é nossa posição : se ver como enviado por Deus OU como 

vendido por outros mais fortes que você ? O que pensamos : 

« vendido, traído, explorado, tratado injustamente pelos outros e 

mesmo pelos irmãos, pela sociedade ou outro mais poderoso que 

eu… minha vida está perdida, meus projetos acabados ?” Eu posso 

também crer que Deus fará cooperar todas as coisas para o meu 

bem, que ele utilisará isto para alcançar seu objetivo. Eu posso 

escolher ver a vida sob estes dois aspectos. José fez uma escolha : 

ele viu a mão de Deus; ele soube preservar seu coração, ele aceitou 

a educação divina, ele se dobrou diante da vontade soberana, ele 

recusou endurecer seu coração quando ele teve ocasião de fazê-lo. 
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Ao final, seus irmãos foram tocados pela maravilhosa 

personalidade de José. 
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2 QUANDO A TENTAÇÃO NÃO É SINÔNIMO 

DE QUEDA 

 

2.1 G ÊNESIS 39 :5-20 

E, desde que o fizera mordomo de sua casa e sobre tudo o  que 

tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José ; a 

bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa 

como no campo. 6 Potifar tudo o que tinha confiou às mãos de José, 

de maneira que, tendo-o por mordomo, de nada sabia, além do pão 

com que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência. 7 

Aconteceu, depois destas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os 

olhos em José e lhe disse : deita-te comigo. 8 Ele porém recusou e 

disse à mulher do seu senhor : tem-me por mordomo o meu senhor 

e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às 

minhas mãos. 9 Ele não é maior do que eu nesta casa e nenhuma 

coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher ; como pois, 

cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus ? 10 

Falando ela a José todos os dias, e não lhe dando ele ouvidos, para 

se deitar com ela e estar com ela, 11 sucedeu que, certo dia, veio ele 

a casa, para atender aos negócios ; e ninguém dos de casa se achava 

presente. 12 Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse : Deita-te 

comigo ; ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu, 

fugindo para fora. 13 Vendo ela que ele fugira para fora, mas havia 

deixado as vestes nas mãos dela, 14 chamou pelos homens de sua 

casa e lhes disse : Vede, trouxe-nos meu marido este hebreu para 

insultar-nos ; veio até mim para se deitar comigo ; mas eu gritei em 

alta voz .15Ouvindo ele que eu levantava a voz e gritava, deixou as 

vestes ao meu lado e saiu, fugindo para fora. 16 Conservou ela junto 
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de si as vestes dele, até que seu senhor tornou a casa. 17 Então, lhe 

falou, segundo as mesmas palavras, e disse : O servo hebreu, que nos 

trouxeste, veio ter comigo para insultar-me ; 18 quando, porém, 

levantei a voz e gritei, ele, deixando as vestes ao meu lado, fugiu para 

fora. 19 Tendo o senhor ouvido as palavras de sua mulher, como lhe 

tinha dito : Desta maneira me fez o teu servo ; então, se lhe acendeu 

a ira. 20 E o senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar 

onde os presos do rei estavam encarcerados ; ali ficou ele na prisão. 

As provações de José parecem surreais. Com Deus a provação 

nunca acontece para nos destruir ou nos derrotar, mas sempre para 

nos educar, nos formar   (1 Co10 :13). Assim Deus permite que nós 

passemos por experiências dolorosas, às vezes longas, difíceis, mas o 

cristão recebe sempre recursos em seu interior para suportar. Algo 

sobrenatural nos sustenta na provação. Há coisas que nós 

aprendemos através das tensões, das pressões e do sofrimento. 

Mesmo Jesus teve que passar por esta escola.  

Hb 5 :8 embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. 

José terá que vencer as provações uma a uma. Sua grandeza de alma 

o fará dizer : não foram vocês quem me enviaram aqui, mas Deus ! Ele 

finalmente reconhece  todos os planos misteriosos e maravilhosos 

de Deus para ele e para sua família. José tem uma convicção :  

permanecer, custe o que custar, nas mãos de Deus !  

A bênção te seguirá se você permanecer fiel onde você for enviado, 

pouco importa o lugar. Esta bênção tocará as pessoas e elas a 

notarão, mas esta bênção despertará também adversidade. 
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2.2 AS TRÊS FASES DA VIDA DE JOSÉ NA PROVAÇÃO : 

PROSPERIDADE – TENTAÇÃO – VITÓRIA  

a) Fase 1 : PROSPERIDADE  

José chega na casa de Potifar contra sua vontade – não é sua escolha, 

ele é conduzido a despeito de si mesmo. É a escolha de Deus, a 

eleição divina. Ele vai simplesmente servir nesta casa onde ele 

desembarcou. Ele não vai se rebelar, mas se submeter às 

circunstâncias sabendo que Deus tem um plano soberano, superior. 

Comparemos a história da pequena serva de Naamã, escrava, ela 

serve seu senhor e quer o seu bem (ver II Reis 5). 

Deus abençoou esta atitude correta, este serviço humilde e dedicado 

em um contexto não escolhido. Como saber se nós somos enviados 

de alguma forma por Deus ou não ?  Se sim, a bênção também aí 

chegará, mais cedo ou mais tarde, mesmo se as circunstâncias não 

são as melhores. Nós já dissemos, o Senhor vê os lugares tenebrosos 

e ele deseja iluminá-los e tocar as pessoas que nos cercam para que 

elas experimentem também da sua bondade.  

José é jovem (17 anos), mas a prosperidade já o acompanha. Ele não 

tem nenhum poder, no entanto em tudo o que faz ele é bem 

sucedido. Se Deus é com você, ele te fará prosperar mesmo se você 

não tem poder, se você não é conhecido ou reconhecido, mesmo se 

você não é nada, a bênção de Deus surgirá. 

Seu segredo de vitória se resume ao fato que ele amava a presença de 

Deus. Ninguém pode retirar de você a presença de Deus, se você 

escolher permanecer perto do Senhor. Por sete vezes, o capítulo 39 

relata « o Senhor era com ele/ a mão de Deus era sobre ele ». Após ter 
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perdido tudo, José retoma coragem – ele vê que Deus abençoa. Ele 

viverá na casa de Potifar sem enganar, ele será íntegro e reto na 

solidão. Nisto ele não seguirá os passos de seu pai Jacó, que era um 

homem astuto, cheio de esperteza. 

b) Fase 2: TENTAÇÃO 

A bênção de Deus incomoda o adversário! A Bíblia introduz a etapa 

seguinte com estas palavras: “depois destes acontecimentos”. Há aqui um 

momento de transição onde a prosperidade será seguida por um 

tempo de provação e de tentação. A Bíblia afirma: mesmo o homem 

mais reto, o mais santificado é atingido um dia pela tentação; ela não 

concerne só os jovens, ela cruzará o caminho de cada discípulo do 

Senhor. Ela fará a vocês propostas incríveis, atraentes, colocará  

diante de vocês ocasiões de queda, procurará distanciá-los da 

presença de Deus. A tentação vem quando não estamos pensando 

nela! 

Alguém viu José (a mulher viu...)! A mulher de Potifar havia notado 

algo interessante, atraente, provocador. Chegou então o momento 

da proposta! Ela arquitetou seu plano durante algum tempo, seguiu 

José com o olhar por muito tempo; ele talvez nem tenha notado. A 

tentação já estava em ação, ela chegou antes de José e escolheu o 

momento favorável para pegar o homem de Deus em uma 

armadilha.  

Tg 1:13-15 Ninguém ao ser tentado diga: Sou tentado por Deus; porque Deus 

não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada 

um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a 

cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado; e o pecado, uma vez 

consumado, gera a morte.  
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É importante notar que a tentação não é o pecado. Quando eu me 

deixo levar pelos meus pensamentos, se eu brinco com a idéia da 

tentação, eu tomo um caminho perigoso. A tentação deve ser 

vencida com uma tomada de posição, por uma vontade determinada, 

com convicção e a força de não ceder, de não ir mais longe. 

Notemos: 

- A luxúria é desencadeada por nossos sentidos, é a atração da carne. 

- Está escrito que José era bonito: talvez as moças se viravam para 

olhá-lo quando passava! Ele exercia uma atração sobre algumas. 

Quando Potifar já não estava tão interessado em sua mulher, ela se 

dizia: meu marido nunca está aqui, ele não cuida de mim, não me 

escuta mais, eu o conheço muito bem...E então ela encontra em José 

“o homem ideal” que poderia dar à ela tudo o que o seu marido já 

não dava mais. Era a armadilha! 

- O pedido da mulher de Potifar é claro e sem rodeios: deita-te 

comigo! Tentação velha como o mundo esta do pecado sexual, da 

sexualidade proibida, não autorizada pelo Senhor (a sexualidade é 

uma bela e boa coisa, prevista pelo Criador, mas ela deve ser vivida 

dentro do contexto que Deus designou para se tornar uma bênção, 

ou seja, dentro da aliança do casamento). 

- A resposta de José é clara: v. 8 ele recusou 

Dia após dia...depois, ela o agarrou: há tentações muito insistentes e 

perseverantes, elas voltam regularmente e nós devemos a cada vez 

assumir uma posição firme. A proposição da mulher vai “se 

aproximar” tanto dele que ela acabará por segurar suas vestes. Ela 

quer, custe o que custar, fazê-lo ceder. O texto nos revela que a 
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mulher de Potifar não o ama, mas está apaixonada. Onde está a 

diferença? O amor é dar sua vida pelo outro, é buscar o bem do 

outro, isso não se parece nada com a paixão descrita aqui. A paixão é 

obter a todo preço, é alcançar seus objetivos, é concretizar um 

desejo, uma fantasia. 

Quando José coloca um ponto final, esta paixão se transforma 

rapidamente em vontade destrutiva e criminosa.  A mulher quer se 

vingar e destruí-lo, ela o picará como uma serpente pica sua vítima. 

Ela não recuará diante da traição mentirosa.  

É importante aprender a reinar sobre nossas paixões e discipliná-las: 

é um exercício indispensável para o sucesso e a proteção da nossa 

vida.  

c)     Fase 3: VITÓRIA 

De onde vem a determinação de José? Ela se encontra em sua 

lealdade. Ele recusa trair seu patrão. José disse: “ você não me 

pertence, você é a esposa do meu patrão”. Ele é também leal para 

com sua consciência. Ele diz: “meu espírito não me permite, minhas 

convicções não me permitem!” Ir mais longe significaria ultrapassar 

uma barreira interior, quebrá-la, e assim, fazer calar sua consciência. 

Enfim, ele é leal a Deus, porque ele teme à Deus: v 9 “como faria eu 

um tão grande mal e pecaria eu contra Deus?” Para José, a palavra de Deus 

é preciosa e importante demais, é sua segurança. Ele não pode 

simplesmente transgredí-la, porque ele teme ao Senhor. O plano de 

Deus é muito precioso para ser desonrado dessa maneira.            

                   Is 66:2 “ mas o homem para quem olharei é este: o aflito e 

abatido de espírito e que treme da minha palavra.” 
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No dia seguinte ao seu pecado, Davi estava convencido pelo 

Espírito Santo e declara:   

Sl 51:4 Pequei contra ti, contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus 

olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. 

Ele compreendeu que ter cedido à tentação foi um pecado contra 

Deus (mas também contra Bate-Seba). 

Se nós queremos  vencer a tentação nós devemos precedê-la, quer 

dizer, estar decidido e determinado por antecipação. A vigilância é 

necessária em todos os momentos, trata-se de cuidar da nossa 

comunhão com Deus. Nós não devemos, em hipótese alguma, 

vender nossa consciência, nem nossa pureza. 

Pensemos também em Daniel que decidiu não se contaminar (Dn1:8). 

Mais ainda em Sansão (Juízes 13 em diante), homem dotado de uma 

força sobrenatural pelo Espírito de Deus, se tornará fraco, não no 

início de suas aventuras com as mulheres (onde ele já se colocava em 

perigo), mas no dia em que ele quebrou seu último voto. Antes de 

romper seu voto de nazireu (que era um sinal exterior de sua 

consagração) ele  já tinha quebrado em seu coração toda uma série 

de votos interiores; ele já estava envolvido em vários compromissos 

e foi isso que o colocou em posição de risco. Quando ele pensava 

que ainda era forte, já não o era mais! 

Trata-se de alimentar uma vontade forte, a de não ferir o Senhor, 

nem de ir de encontro a Sua vontade, nem de entristecê-lo.  

Cometer fornicação ou adultério é um pecado. Sejamos claros: é 

correto se guardar sexualmente puro para o casamento, é o que 

Deus espera de um cristão. Alguns dizem: “Por quê esperar se nos 

casaremos em breve?” O fato de se guardar sexualmente puro para o 
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dia do casamento é  a prova que nós honramos o que  Deus  honra, 

a aliança santa, a instituição do  Criador. Convido os jovens e os 

menos jovens a serem decididos a se guardar e a não cometerem 

nem a fornicação, nem o  adultério, claramente nomeados pela 

Escritura como sendo pecados. 

José teve que vencer a solidão 

Se nós queremos ser homem ou mulher de Deus aos 30 ou aos 50 

anos, é preciso sê-lo aos 17 ou aos 25 anos. Sejamos hoje fortes para 

resistir às tentações múltiplas que nos são propostas  em nossa 

sociedade. Para ter credibilidade diante das pessoas, é preciso 

primeiro tê-la na solidão (longe de todos, ninguém saberia!). De 

qualquer maneira, Deus vê... não, eu não pecarei diante do Senhor. 

Não podemos viver coisas repreensíveis em segredo e desenvolver 

um ministério público ungido, porque a unção do ministério se 

prepara em segredo – senão um dia o escândalo virá! Mesmo se 

nossa geração é tentada como nenhuma outra antes, como cristão, 

guardemos uma posição clara e radical: “ eu serei uma pessoa, um jovem, 

alguém que permancerá puro em se tratando de tentação sexual, em um mundo 

erotizado, veiculando todo o tempo propostas que abrem portas às tentações”. 

Que o Senhor nos ajude! 

José não discute com a tentação  

Se cogitarmos a hipótese, o combate já está a metade perdido.  José 

não responde nada, ele evita, ele foge, ele estabelece uma distância. 

Ele não se considera mais forte do que ele realmente é. O 

pensamento deve ser claro: “esta pessoa pertence à uma só pessoa” (a seu 

marido, a sua esposa, a Deus,  - ou se solteira, a um futuro 

esposo/esposa). 
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2.3 CONCLUSÃO 

Para José, a santidade não é uma palavra vã, ele ama a pureza e ele 

pagará o preço por isso. Este amor pela santidade deve nos habitar. 

Qual é o valor da santidade em nossa vida, ela é só um acessório ou 

uma prioridade? 

I Pe 1:16  Sedes santos porque eu sou santo 

Sua determinação e sua salvação, eis o por quê da fuga. Às vezes nós 

devemos fugir às tentações insistentes. 

2Tm 2:22  Foge das paixões da mocidade 

Se você errou, sua consciência te acusa e você carrega um fardo. 

Nunca é tarde para voltar para Deus. Deus nos ama e ele quer erguer 

aquele que caiu. 

1 Jo 1.9 Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos          

perdoar os pecados 

 

Deus ergue o pecador  pela confissão. Tome uma decisão como 

José: eu vou ser santo, eu vou viver em vitória e não vou  perder minha vida nem 

sujá-la ou desperdiçá-la. 

O capítulo 38 de Gênesis, colocado no meio da história de José, está 

lá para mostrar a desordem criada pela sexualidade desregulada de 

Judá. Leia! 
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3 QUANDO A AFLIÇÃO NÃO É SINÔNIMO DE 

ESTERILIDADE 

Gênesis 39: 20-23 

E o senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os 

presos do rei estavam encarcerados; ali ficou ele na prisão.  O 

Senhor, porém, era com José, e lhe foi benigno, e lhe deu mercê 

perante o carcereiro; o qual confiou às mãos de José todos os presos 

que estavam no cárcere; e ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. 

3.1 SUA ALMA ESTÁ AFLITA, MAS ELA ESTÁ VIVA! 

Sl 105:17,18 Adiante deles enviou um homem, José, vendido como escravo; cujos 

pés apertaram com grilhões. 

Literalmente: foi posto em ferros ou mais precisamente: os ferros chegaram 

à sua alma, expressão do seu  profundo sofrimento moral e da sua 

prisão. É Deus quem escolhe o caminho do teste (ele envia...), nunca 

escolheríamos por nós mesmos este tipo de caminho! José está 

imobilizado por cadeias físicas  no fundo de uma prisão, mas no 

mais profundo do seu ser, acontecem várias coisas. Está ele ainda 

consciente da presença de Deus e do “tudo coopera para o bem”? Claro 

que não! 

Você pode estar de pé e forte em meio à provação, mas num dado 

momento você tem a impressão que sua alma está apertada,  

comprimida, que você está sufocando, e você já não entende mais 

nada. Quando a provação parece se repetir, quando a rejeição se 

sobrepõe à uma outra rejeição, a injustiça à uma outra injustiça , a 

decepção à uma outra decepção, quando chega então a “gota 
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d’água”, sua alma cede: você fica revoltado. As questões surgem: o 

que eu fiz para merecer isso? Mesmo orar se torna difícil! 

Interrogamos o jornalista Roger Auque, refém francês em Beiroute, 

libertado no dia 27 de novembro de 1987 após 319 dias de cativeiro,  

perguntanto a ele se  teria se arrependido de alguma coisa; ele 

respondeu: “ eu vou dizer uma coisa que os surpreenderá. Este cativeiro era 

necessário para que eu tomasse consciência de Deus e de sua existência”. 

3.2 SUA FÉ É PROVADA, MAS ELA ESTÁ VIVA! 

Podemos ainda crer em seus sonhos estando no fundo de uma 

prisão? Não se perderam todos definitivamente e sem nenhuma 

esperança de ressurreição? “Escutei mesmo o Senhor? Será que foi o Senhor 

mesmo quem me falou? Não é a minha imaginação ou fruto da minha mente? “ 

A realidade grita que tudo caminha no sentido contrário. A dúvida 

tenta se instalar, mas não esqueçamos que a realidade não é a 

Verdade! A verdade é sempre o que Deus disse e decidiu! 

Percebemos que os sonhos de José são exatamente o que vai 

despertar a antipatia  dos seus irmãos. É a dinâmica espiritual e o 

chamado de Deus sobre a vida de José que exasperaram e 

alimentaram o ódio deles. Por causa disso um muro invisível se 

levantará entre ele e seus irmãos. Vemos José se destacar do 

universo de seus irmãos (e suas rivalidades, críticas, ciúmes, 

desentendimentos) e resistir às suas pressões. 

Uma paz interior habita José, ele sabe pela fé que o que Deus 

mostrou a ele se realizará! Pela fé ele é mantido e sustentado. Deus 

não pode mentir nem se / me enganar! Quando Deus coloca em nós 

uma visão espiritual ela será testada, provada e é justamente nesse 
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momento que nossa fé será como uma árvore enraizada que ficará 

de pé porque tem raízes. A fé é o firme fundamento das coisas que se 

esperam e a prova das que não se vêem . Hb 11:1. As demonstrações virão 

mais tarde, mas elas virão! 

3.3 SEU TESTEMUNHO É VIVO! 

A Bíblia declara que ele é enviado (por Deus) à casa de Potifar e agora 

ele é enviado à prisão! A túnica colorida que José usava era de  “alta 

costura”, Chanel da época. Ele a tinha recebido de seu pai. 

Seus novos chefes vão vestí-lo com uma nova túnica muito simples, 

a de um escravo (a mais barata), de servo de Potifar, depois – de 

uma maneira injusta – outros o vestirão com a túnica de prisioneiro 

(como uma tela lisa laranja ou listrada). José assim “desclassificado” 

e destituído pelos homens, conserva todo o seu valor para Deus. 

Talvez você será desclassificado um dia pelos homens, eles te tirarão 

diferentes títulos mas eles não podem tocar em seu valor. Mesmo 

vestido de prisioneiro, José está nas mãos de Deus. 

O que se diz a seu respeito na casa de Potifar, se diz também na 

prisão. É o mesmo refrão: Deus é com ele – o Senhor o faz ser bem 

sucedido. A bênção e o favor divino o seguem. Quando nossa alma 

está viva e nós nos mantemos ligados  ao Senhor, sem permitir que o 

que quer que seja quebre nossa comunhão com Deus, nós ouvimos 

o mesmo refrão em nossa vida: o da bênção. A bênção o 

acompanha, ela é presente, não podendo se impedir de seguí-lo onde 

quer que ele vá. Quando se via José, via-se que Deus era com ele! 

1 Pe 4:19 Por isso, também os que sofrem segundo a vontade de Deus 

encomendem a sua alma ao fiel Criador, na prática do bem.  
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Não é fácil fazer o bem quando estamos sofrendo. Temos a 

tendência a nos fecharmos sobre nós mesmos e a nos ocuparmos 

somente de nossos problemas. Mas José estava atento aos outros, 

mesmo estando ele mesmo em sofrimento,  nesse aspecto ele é uma 

“imagem”  de Jesus: 

At 10:38   como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com 

poder, o qual andou por toda parte fazendo o bem e curando a todos os 

oprimidos do diabo, porque Deus era com ele;  

O lema deles: fazer o bem por onde passamos e onde somos 

enviados. A vocação de José não se perdeu porque ele se encontrava 

no fundo de uma prisão. Onde ele está, ele exerce “seu ministério”, 

ele está disponível para seu Senhor. Uma vocação divina pode ser 

exercida em qualquer  circunstância. Não espere que as 

circunstâncias sejam ideais ou perfeitas para começar a servir! Aí 

onde você está plantado, escolha servir e ser um bom exemplo. 

3.4 A PROVAÇÃO NOS PREPARA 

1 Pe 5:10  Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua 

eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de 

aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar.  

1 Pe 1:7  a fé provada é muito preciosa 

Nossa definição de provação nem sempre é esta! “Quanto maior é a 

tarefa à qual Deus nos chama, mais ele tomará tempo para nos preparar”. José 

será ainda destituído, descerá cada vez mais baixo, será esquecido 

(irá de um “proprietário” a outro, de uma injustiça à outra), e ele 

passa na “forjaria de Deus”. O aço deve ser endurecido para se 
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tornar um instrumento útil. Para isto, é preciso que o metal passe 

pelo teste do endurecimento. Isto consiste em  aquecer o metal e em 

seguida mergulhá-lo bruscamente em água fria. Uma vez retirado da 

água fria ele endurece. A operação se faz várias vezes, passando de 

temperaturas extremas ao resfriamento brutal. A sucessão de quente 

e frio dá ao metal uma estrutura particular que confere à ele a dureza 

e a resistência. 

Sem sabê-lo, José se parece com Jesus, o Salvador (que conheceu a 

injustiça, a rejeição, o esquecimento, a solidão da provação, a 

incompreensão, os falsos testemunhos e a traição dos seus). De fato 

Deus tem grandes ambições para seu servo José, o futuro salvador 

de seu povo, e seu tempo de preparação vai durar no total 13 anos. 

Ele é como uma pedra preciosa moldada pelas mãos de 

profissionais.  

3.5 A PROVAÇÃO NOS SONDA 

Dt 8:2  Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou 

no deserto estes quarenta anos, para te humilhar, para te provar, para saber o 

que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos.. 

Deus permite a provação afim de trazer à tona o que se passa no 

nosso interior, ele quer ver nossas motivações as mais profundas, 

testar nossos valores, ele quer saber até que ponto somos íntegros. A 

provação gera uma tensão: baixar os braços ou resistir ao 

desencorajamento, suportar ou se deixar levar pela rebeldia? Nossos 

comportamentos e atitudes são provados. Por exemplo: sou alguém 

pronto a me disciplinar, a me manter puro sexualmente, a perseverar 

no bom caminho, etc...? Este tempo é necessário para a educação do 

nosso caráter. Nós não dizemos facilmente “amém” à este plano, 
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mas ainda assim ele faz parte do caminho que o Senhor preparou 

para nós. Nós temos tendência a querer “cortar e encurtar” nossa 

cruz para que ela seja mais leve! Correndo o risco de ser repetitivo: a 

provação é um revelador de quem nós somos e traz à tona o que 

está no fundo do nosso coração. É um tempo de preparação para 

uma grande missão, então, coragem! 

3.6 GÊNESIS 40: 1-14 E 20-23 

É impressionante comparar esta história com a de Jesus. Em sua 

condenação injusta pelos homens, José vai encontrar dois homens 

acusados e julgados. A um será revelado sua promoção e à outro sua 

morte. Isso nos faz lembrar aos dois ladrões da cruz. Jesus é o 

crucificado do meio e anuncia à um o paraíso. Àquele que diz: lembre-

se de mim, Jesus diz: em verdade te digo, hoje ainda estarás comigo no paraíso 

(Lc 23:43), mas o outro morrerá em seus pecados. 

Voltemos a história de José: os dois homens na prisão estão 

angustiados. Quem vai confortá-los? José está lá, dividindo com eles 

a provação, ele que não perdeu nada de seu fervor espiritual , cheio 

do Espírito Santo e atento à sua voz: ele zelou pela sua comunhão 

com Deus, independente de qualquer coisa. Eis porque ele é capaz 

de ajudar aqueles com quem ele divide a provação: ele é capaz de 

confortá-los. À nossa volta há tantas almas que não têm esperança, 

que estão desamparadas e em pânico: “o que será de mim? o que vai 

acontecer comigo?” Estas pessoas precisam estar em contato com 

cristãos  que têm a segurança da presença de Deus, que irradiam paz, 

serenidade, que tem esta confiança tranquila. Seu testemunho é 

então recebido, porque eles estão na mesma situação que os outros, 

para não dizer no mesmo barco. 
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  José é esquecido pelos homens 

O copeiro do rei, sortudo, encorajado pelas palavras de José, vai 

esquecê-lo rapidamente; ele não se lembrará dele, e nem mostrará 

nenhuma gratidão! Você já sofreu com uma promessa não 

cumprida? Então, José te compreende, Jesus te compreende. 

Quando as consequências são insignificantes, não é muito grave, 

mas quando o esquecimento prolonga o tempo de prisão de dois 

anos (ou mais) injustamente! José poderia ter se tornado amargo, 

revoltado, cheio de rancor, mas nada disso. Tantas pessoas sentem-

se esquecidas pelos seus, alguns  se sentem esquecidos  mesmo pela 

Igreja, a família de Deus. Eles dizem por exemplo: “ninguém se 

importa com meu sofrimento, ninguém vê a minha solidão nem 

meus problemas, não me levam à sério”, ou ainda: “ninguém 

reconhece meu dom ou meu ministério”... 

José age corretamente, sua atitude é boa, dá um bom testemunho 

com sua vida, ele é inocente, mas mesmo assim ele é esquecido, 

mesmo tendo ele um dom tão poderoso! E o tempo passa... os anos 

se passam, sua juventude se passa no fundo de uma prisão,anos 

“perdidos estupidamente” por causa de uma calúnia. Belos anos de 

sua juventude desperdiçados  por causa do erro de uma pessoa má e 

mentirosa! 

Hb 6:10  Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do 

amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos 

santos. 

          Esquecido dos homens mas preparado por Deus 

Deus sabe o que faz. Ele cuida da vida que a Ele é confiada; não, a 

vida de José não está perdida, Deus é capaz de transformar o mal em 
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bem. No maior sigilo, ele trabalha e molda uma jóia preciosa, e isto 

longe das atividades dos homens! No fundo de uma prisão , Deus 

está trabalhando, preparando o futuro de uma pessoa; na verdade ele 

prepara o futuro do seu povo escolhido. Deus usa Suas mãos 

benditas e começa a trabalhar a alma e o coração de José. Se pelos 

homens ele é esquecido, tratado injustamente e sofre inutilmente, 

para o Senhor ele está em uma fase de preparação, separado e no 

mais total sigilo 

Co 4:16-18 Por isso não desanimamos... porque a nossa leve e momentânea 

tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação, não 

atentando nós nas coisas que se vêem, mas nas que se nãovêem, porque as que se 

vêem são temporais, e as que se não vêem são eternas. 

Sl 138:7  Se ando em meio à tribulação, tu me refazes a vida. 

3.7 E NO TEMPO DE DEUS JOSÉ É INOCENTADO 

No tempo de Deus como diz o Salmo 105, quando a palavra de Deus 

vai dizer “STOP”, José vai ser convocado. DOIS anos se passaram, 

e então em um instante, o copeiro se lembrará de José. Faraó precisa 

dele, Deus precisa dele. Sobre a vida de José repousa uma tão grande 

unção do Espírito Santo que todos são convencidos da verdade que 

sai de sua boca, todos o levam à sério. Seu dom é manifesto, ele 

interpreta o sonho diante de pessoas que não têm nada a ver com o 

Deus de Israel. E ele o fará com tanta unção, que Faraó fica 

convencido de ter diante de si um servo do Deus todo poderoso e 

além do mais, um homem qualificado, ao ponto que decide confiar a 

ele a direção de algo grande. Do ponto mais baixo, José sobe ao 
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ponto mais alto. Eis o  resultado da perseverança e da atitude correta 

em meio à provação. Não desanimemos!         

Gn 41:15,16   O Faraó disse à José: tive um sonho, e não há quem o 

interprete. Ouvi dizer, porém, a teu respeito que, quando ouves um sonho, podes 

interpretá-lo. Respondeu-lhe José: não está isso em mim; mas Deus dará 

resposta favorável à Faraó. 

Gn 41: 37-39 O conselho foi agradável à Faraó e a todos os seus 

oficiais. Disse Faraó aos seus oficiais: Acharíamos, porventura, homem como 

este, em quem há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: visto que Deus 

te fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. 

        Próspero 

Gn 41: 50-52 Antes de chegar a fome, nasceram dois filhos a José, os quais lhe 

deu Asenate, filha de Potífera, sacerdote de Om. José ao primogênito chamou de 

Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e toda 

a casa de meu pai, ao segundo, chamou-lhe Efraim, pois disse: Deus me fez 

próspero na terra da minha aflição. 

Você prestou atenção aos nomes que José deu a seus filhos?  Efraim 

e Manassés. Deus nos orienta a dar frutos no país da aflição, a nunca 

sermos estéreis em lugar algum  em  que estivermos plantados.  

Jo 15:2-4  todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta; e todo o 

que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós que já estais 

limpos pela palavra que vos tenho falado; permanecei em mim, e eu permanecerei 

em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permancer na 

videira , assim, nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim.  
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“ Senhor, eu quero ainda ser usado por ti, mesmo se eu não estou 

em um lugar que me agrade, em circunstâncias agradáveis. O que eu 

tive que viver foi útil, necessário para que eu me tornasse quem eu 

sou hoje. Eu me curvo sob tua soberana mão de Pai, entendendo 

que isto faz parte do teu plano e de tua educação para mim.  Tu 

sabes porque e para quem tu o fazes. Amém! “ 
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4 QUANDO UM PASSADO DOLOROSO NÃO 

CAUSA MAIS DANO –  O REENCONTRO COM 

SEUS IRMÃOS 

At 7:9,10a Os patriarcas, invejosos de José, venderam-no para o 

Egito; mas Deus estava com ele e livrou-o de todas as suas aflições. 

Uma cristã apressada caminha em um corredor do metrô em 

Paris e empurra um outro passageiro tão apressado quanto 

ela; educadamente ela pede desculpas mas o homem se volta, 

a olha e responde: hoje a gente não perdoa mais, a gente mata! 

José felizmente não adotou este comportamento. 

Provavelmente ele foi atormentado pelas suas feridas, se 

fazendo todas as perguntas possíveis, mas ele foi além do 

mal que fizeram à ele, ele ultrapassou, pela graça de Deus 

suas experiências traumatisantes, porque Deus o livrou de 

todas as suas tribulações. José poderia “liquidar”, apagar seu 

passado, mas no final, em que estado estaria sua alma, seu 

coração? Lembremo-nos que podemos matar facilmente 

com a espada da boca ou com veneno de víboras que sai da 

nossa língua. Ele poderia fazer seus irmãos “pagarem”, mas 

José aplicou outros princípios dos quais  devemos nos 

lembrar: 

4.1 UMA DECISÃO DE MANTER A COMUNHÃO COM 

DEUS E UM CORAÇÃO PURO 

A Bíblia diz várias vezes que: “Deus estava com ele”. José manteve, 

custasse o que custasse, um relacionamento próximo  com seu 

Senhor. Ele protegeu este relacionamento, ele guardou a comunhão 
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com Deus. Ele nunca permitiu que o adversário utilizasse a provação 

para destruir o seu relacionamento com Deus. Ele nunca permitiu 

que o inimigo conseguisse  persuadí-lo dizendo:  “está vendo o que 

está acontecendo com você, toda esta injustiça, Deus te esqueceu, 

isto não dá certo, apesar de sua piedade, de sua fé. Você tem o 

direito de se revoltar, de reagir, de se vingar, você tem o direito...”. 

Ele não permitiu que este tipo de reação invadisse sua alma. 

Não deixe o inimigo tocar em seu relacionamento com Deus! É o 

que você tem de mais precioso. O inimigo tem ciúmes deste 

relacionamento e ele fará de tudo para que alguma coisa interfira 

entre você e Deus, porque ele sabe que é então que  você se tornará 

fraco, que você se colocará em uma descida escorregadia, que você 

estará em grande perigo e que seu testemunho já não terá mais 

impacto.  

4.2 UMA DECISÃO DE PERMANECER DISPONÍVEL NAS 

MÃOS DE DEUS 

Você gosta de falar de Jesus quando você  não está bem, quando 

você está com problemas ou contrariado? Às vezes é quando 

estamos “pra baixo” que justamente uma ocasião favorável de 

testemunhar se apresenta. Mas por causa dos problemas e das 

provações,  estamos vazios, desmotivados, pouco ou nada 

disponíveis,  porque estamos concentrados em nós mesmos.  É 

justamente aí que está o desafio! Na prisão José  aprendeu que 

“melhor é confiar no Senhor que nos homens”. Ele contou com o socorro 

do padeiro que o esqueceu, mas o padeiro também estava na mão de 
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Deus e sua memória se “refrescou” de repente, na hora certa, na 

hora de Deus. Sim, o tempo do cumprimento chegou.  

Após 7 anos de prosperidade, os celeiros do Egito transbordavam de 

trigo, em seguida vieram os 7 anos de fome cruel. José, reintegrado, 

respeitado e reconhecido em todo lugar e por todos, dirige o país. 

Eis que no topo de seu reestabelecimento, seu passado reaparece 

“em sua cara” 

4.3 UM BELO DIA SEUS IRMÃOS APARECEM. POR 

QUÊ? 

Sl 105: 17 José é enviado adiante dos seus irmãos (mas seus irmãos virão 

em seguida). A fome os levou a deixar o país de origem e irem para 

o Egito. Deus permitiu que este reencontro entre José e seus irmãos 

aconteça por várias razões. 

Primeiro, Deus conhece as questões que assombram José. Ele tem 

uma família, sua esposa e seus dois filhos Manassés e Efraim. Ele 

parece feliz mas a ausência de sua família é uma realidade. Talvez ele 

sinta um vazio, 20 anos se passaram desde o dia em que ele foi 

vendido. Sua esposa disse à ele: “José, o que significa este olhar 

distante, esta nostalgia? Meu amor nossos dois filhos não te são 

suficientes?”  

Mas nem todo o esplendor do Egito pode substituir a ausência dos 

rostos familiares e o vazio deixado.  Ele se diz: “o que aconteceu 

com meu pai e meu irmão mais novo, e os outros – gostaria de revê-

los!!” Difícil consolar José. 

Gn 42: 7 José viu seus irmãos e os reconheceu. 
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E, em um minuto, todo o seu passado voltou. No entanto, José 

havia esquecido (Gn 41:51). As ofensas do passado podem elas 

serem esquecidas? A ofensa pode se agarrar a nossa memória como 

um carrapato.  Ele se alimenta do sangue e da energia de sua vítima e 

a ferida se infecta. A ofensa proíbe o esquecimento e se transforma 

pouco a pouco em amargura e rancor. Ora, o cristão sabe que ele 

não deve se vingar e ele ora: perdoa-nos as nossas ofensas assim como nós 

perdoamos... É o fim! Eu devo perdoar mas não consigo! O versículo 

51 diz que Deus o fez esquecer! De nós mesmos, nós não 

conseguimos esquecer um trauma tão violento; isto parece, 

humanamente falando, impossível. Mas alguém o ajudou durante 20 

anos: o Senhor! José se recusou a dar lugar ao mal que fizeram a ele 

– ele recusou que sua mente o trouxesse sem cessar à memória – ele 

confiou tudo isto à Deus. É o Senhor quem colocou uma mão de 

proteção sobre sua alma vulnerável para guardá-la e ele a curou. Ele 

recusou este “direito de memória” que age de maneira destrutiva, 

nociva e perigosa. Por causa deste esquecimento, ele pode se abrir, 

crescer, aprender e ser útil entre as mãos de Deus. 

Só o Senhor ajuda a esquecer a ofensa à medida em que decidimos 

cooperar  com ele e que escolhemos perdoar. Se Deus o ajudou a 

esquecer, é porque José também escolheu virar certas páginas. Ele 

chamou seu filho Efraim (Deus me deu prosperidade), mostrando 

assim que sua vida não parou. 

Se você deseja que sua vida retome seu vigor como uma nova 

primavera, cheia de esperança, uma vida que dê frutos, que deixa 

uma descendência, é melhor você dar este passo na direção do 
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perdão com a ajuda de Deus. Se existem vidas secas e improdutivas, 

é porque estão presas no passado, recusando-se a abandonar a 

ofensa. Uma vontade de vingança levará sempre à sequidão, à fome, 

à esterilidade e, a longo prazo, à morte da alma”; deixe nascer 

Manassés e depois Efraim no fundo do seu coração! 

4.4 A ESCOLHA DO REENCONTRO 

José pode escolher, ele é poderoso e ele pode ignorar seus irmãos 

que chegaram ou se vingar no momento em que se reencontrarem. 

Na verdade, ele ainda precisa dos seus irmãos? Não são eles que 

estão passando necessidade? Ele poderia ter dito: Deus está comigo, está 

se vendo; agora eles que sofram o prejuízo. É bem feito pra eles! Ele poderia 

também se vingar e fazê-los pagar (ele tem o poder e a possibilidade, 

ele não é mais a vítima sem defesa). Mas José prefere escutar Deus e 

aplicar o que o Espírito Santo o ensina. 

Gn 42: 9    José reconheceu os seus irmãos e se lembrou dos seus sonhos 

Não, José não esqueceu os sonhos que Deus deu à ele na sua 

infância e ele guardou as promessas de Deus. O plano de Deus está 

nele, mais vivo que nunca. 

4.5 GÊNESIS 42: 7-15 

Mesmo se a reação de José parece dura, seu coração não o é. Porém, 

podemos nos perguntar sobre o estado de consciência de seus 

irmãos. O mal mais grave é a morte da consciência. Os irmãos de 

José não tiveram nenhum escrúpulo em matar o seu irmão, nem em 

vendê-lo, nem a mentir a seu pai e isto durante anos. Eles tinham 

passado um cadeado e apagado suas consciências, que se tornaram 

endurecidas e insensíveis. Assim, quando a consciência está 
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“congelada” e totalmente endurecida, é necessário tempo para se 

despertar. José vai conseguir a despertá-los? Ele não se dá a 

conhecer antes que a consciência deles seja despertada. Pode ser 

difícil despertar uma consciência adormecida, mas não é impossível! 

É preciso um despertamento e mesmo uma ressurreição. O Espírito 

Santo o fará, porque o que é impossível aos homens é possível a Deus. 

Você deseja uma revelação de Jesus? Sua consciência, sua alma tem 

que reencontrar uma sensibilidade, se despertar verdadeiramente.  

Os irmãos precisam fazer uma autoreflexão  afim de retomar a 

memória e uma nova sensibilidade. Os testes vão se suceder um 

após o outro e revelarão o endurecimento de seus corações. 

Podemos dizer que eles são duros na queda. 

       Teste 1 : precisam aprender a humildade 

A fome faz parte deste teste. Eles devem deixar a terra prometida 

para se tornarem dependentes de um país que não tem os mesmos 

deuses que o Deus de Israel. A autossuficiência e o orgulho 

espiritual dos patriarcas são desafiados.  Eles têm que aprender a 

humildade logo quando eles já não controlam muita coisa. Mesmo se 

eles são fortes juntos (eles são 11, não podemos esquecer!), eles 

devem agora depender do Egito e... de José, aquele que eles, em seus 

orgulhos, tiraram de sua equipe. É a lição número 1. 

         Deus dá graças aos humildes mas resiste aos soberbos  (1Pe 5.5) 

Se queremos reencontrar o Senhor, a humildade é fundamental para 

o avivamento do coração .  
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     Teste 2: precisam aprender que se colhe o que se semeou 

Gn 42:13, 14 Eles disseram: nós teus servos, somos doze irmãos, filhos de um 

homem na terra de Canaã; o mais moço está hoje com nosso pai, outro já não 

existe. Então falou-lhes José: é como já vous disse: sois espiões! 

José que os reconheceu, fala com eles duramente mas seu coração 

está partido. Agora era a vez deles de serem mal interpretados. São 

acusados de serem espiões sem terem feito nada. Eles trataram 

duramente seu irmão, tratamos eles duramente! Já pode se perceber 

o arrependimento no tom em que falaram – eles não esqueceram 

(“outro já não existe”). Eles devem aprender que mais cedo ou mais 

tarde colhemos o que plantamos, nem sempre na mesma medida 

(felizmente), porque Deus é um Deus de graça, mas o princípio 

permanece. 

      Teste 3 : precisam se dar conta do mal que fizeram 

Gn 42: 21,22 ... disseram uns aos outros: na verdade somos culpados, no 

tocante a nosso irmão, pois lhe vimos a angústia da alma, quando nos rogava, e 

não lhe acudimos; por isso, nos vem esta ansiedade. Respondeu-lhes Rúben: Não 

vos disse eu: Não pequeis contra o jovem? E não me quiseste ouvir. Pois vedes aí 

que se requer de nós o seu sangue. 

De repente, suas memórias se “refrescam”  e eles se lembram das 

palavras exatas. O rosto e o olhar de José pesa sobre eles. Eles 

escutam seu grito: “tem piedade”! A culpa começa a fazer efeito. 

Eles perdem completamente a paz! A culpa que vem de Deus é 

fonte de salvação. Ela deve fazer seu trabalho para que nós 

possamos tomar conscência do mal que fizemos, do pecado 

cometido e da necessidade de ser perdoado. Quando Deus perdoa, 
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ele perdoa verdadeiramente e não há mais condenação para aqueles 

que estão em Cristo Jesus. 

Rúben se sente responsável, suas palavras trazem a angústia que 

sobe, que aumenta. Sim, Deus viu tudo, seremos julgados, é horrível!  

Versículo 24: José se afastou deles para chorar. Ele observou tudo, e se 

distanciou não podendo conter suas lágrimas. A máscara dos irmãos 

começa a estralar e a rachar. José tem o poder de salvá-los de sua 

aflição moral em um minuto, mas ainda não é a hora, porque o 

trabalho do Espírito Santo tem que ser feito completamente e  

profundamente. Às vezes nós temos pressa de ver as pessoas 

convertidas e esquecemos que Deus tem seu tempo e que o trabalho 

está sendo feito. Paciência! E confiança! Temos vontade de dizer: 

“bom, os irmãos compreenderam e eles reconheceram seu erro!” Na 

realidade, eles ainda não estão maduros, mas o tempo está próximo. 

A razão pela qual certos cristãos caem pouco depois de suas 

conversões é o arrependimento sem profundidade, anida que eles 

sejam realmente tocados.  

Gn 42: 25 Ordenou José que lhes enchessem de cereal os sacos, e lhes restituíssem 

o dinheiro, a cada um no saco de cereal, e os suprissem de comida para o 

caminho, e assim lhes foi feito. 

Eles partiram com o trigo comprado, mas recolocaram o dinheiro 

dentro dos sacos (lembrando a venda de seu irmão aos midianitas). 

Este acontecimento inexplicável vem para levá-los a reconhecer o 

erro. Este dinheiro dentro dos sacos deveria refrescar suas 

memórias!  
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     Gn 42: 27,28 Abrindo um deles o saco de cereal, para dar de comer ao seu 

jumento na estalagem, deu com o dinheiro na boca do saco de cereal, então disse 

aos irmãos: devolveram o meu dinheiro; aqui está na boca do saco de cereal. 

Desfaleceu-lhes o coração e atemorizados, entreolhavam-se, dizendo: que é isto 

que Deus nos fez? 

Que análise! Eles não reconhecem seus erros, mas acusam Deus! 

Eles não se dão conta! Lucas 15:17. Em vez de dizer: “o que foi que 

Deus fez para nós?”, eles deveriam ter admitido: “o que nós fizemos 

para chegar a esse ponto?  Eles percebem que não é normal, que o 

passado vem à tona e mesmo assim eles acusam Deus! Que 

julgamento errado! Eles ainda têm muito o que aprender! 

           Teste 4: precisam entender a graça 

Gn 43, segunda viagem dos irmãos. 

Jacó fica incomodado com esta história. Simeão ficou no Egito com 

a condição que eles retornem com Benjamim. O tempo passa, o 

mantimento se esgota. E ei-los obrigados a descerem novamente ao 

Egito. Jacó está desesperado. Desde sua chegada ao Egito, é a 

hospitalidade de José que os deixa confusos, porque são acolhidos 

com cordialidade. Já não entendiam mais nada.  

Rm 2.4  a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. 

Gn 44: José toca o ponto sensível, o filho inocente! 

Eles retornam à Canaã com um novo carregamento de trigo, mas o 

dinheiro de cada um é restituído novamente e de brinde o cálice de 

José  que se encontrava dentro da bagagem de Benjamim. A 

confusão chegou ao auge e a tensão ao ponto máximo. Benjamim 
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ficará então como escravo no Egito. José quer justamente tocar 

neste ponto fraco.  

Gn 44:16  achou Deus a iniqüidade de teus servos. 

 

4.6 O PLEITO DE JUDÁ 

Gn 44:32,34  Porque teu servo se deu por fiador por este moço...para que não 

veja eu o mal que a meu pai sobrevirá. 

Estamos na parte mais emocionante do texto, é aqui que José vai 

“desabar”. Ele sabe que seus irmãos que o venderam sem escrúpulos 

estão agora prontos a defender o irmão caçula e mesmo a darem 

suas vidas por ele. Eles, pessoas insensíveis, duras, frias,  estão agora 

cheios de cuidados, pronto a fazer de tudo para que o irmão mais 

novo possa ser salvo. Judá está pronto a tomar o seu lugar. Eles 

sabem que eles fizeram um teatro para o pai, eles mentiram durante 

todos estes anos, anos demais! Eles não suportam mais ver o pai 

sofrer. Eles estão curvados, prontos a abandonar tudo. Eles estão 

maduros para a conversão e a revelação da pessoa de José. 

4.7 ELES SE DEIXAM CONVENCER 

Era preciso que eles sentissem sua miséria no mais profundo de suas 

almas. Para se dar conta do mal que se é capaz de fazer, uma 

profunda conscientização é indispensável. Este é o caminho do 

arrepentimento: “ Pai, pequei contra o céu e contra ti” (Lc 15:21). O 

Senhor sabe todos os meios para nos quebrantar, nos convencer, e 
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tocar o nosso ponto fraco. Devemos nos perguntar: quem é este 

filho inocente que foi preciso deixar partir causando tanta dor? 

Como Jacó, Deus diz: “não posso me separar de meu filho”. Mas era o 

único meio que  Deus tinha para nos tocar! O filho inocente foi 

“liberto” pelo Pai para que nós possamos dizer neste mundo árido e 

faminto: “não, eu não quero ferir o Pai, eu não quero atingir o filho 

tão amado, eu o recebo”. Nós reencontramos aqui a mensagem do 

Evangelho: o Pai dá seu filho amado para nossa salvação. 

Em seguida, o Senhor vai nos ajudar a esquecer nosso passado 

doloroso à medida em que dizemos sim ao perdão, e não ao rancor. E 

se meu passado quer ressurgir, eu estarei pronto a afrontá-lo porque 

meu coração está cheio de Deus. 

Como José, vou poder chorar por meus irmãos, mesmo chorar por 

meus inimigos, por aqueles que me fizeram mal, mesmo 20 anos 

depois. Para isto é necessário a ajuda do Espírito Santo, é preciso ser 

tocado no mais profundo do coração. 

4.8 CONCLUSÃO 

Um pequeno resumo dos pontos essenciais desta mensagem: 

Mesmo um passado doloroso pode perder seu poder de destruição 

porque Deus nos faz esquecê-lo. 

Deixemos nascer Manassés e Efraim no fundo dos nossos corações 

e permaneçamos férteis em nossas vidas apesar das aflições. 

Perdoemos e rejeitemos a amargura. 

Guardemos nossos corações mais que qualquer outra coisa, pronto a 

“chorar” por aqueles que nos fizeram mal. 



QUANDO UM PASSADO DOLOROSO NÃO CAUSA MAIS DANO –  O 

REENCONTRO COM SEUS IRMÃOS 
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O filho amado deixa o pai, ele deve fazê-lo: a CRUZ é o meio 

poderoso de Deus para tocar nosso coração, para nos falar de seu 

poder de amar e perdoar, de sua justiça e de sua santidade. Como 

podemos continuar  endurecidos quando tocamos o Filho de Deus? 

Como Judá, estamos prontos a dar nossas vidas por ele? 

Enfim, note que o verdadeiro arrependimento produz a revelação de 

José. 
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5 JOSÉ REVELA QUEM É  - A RESSURREIÇÃO 

DE JACÓ 

Estamos na véspera do desfecho, um grande milagre de 

restauração dos relacionamentos vai se operar após vinte 

anos de discórdia. 

5.1 JOSÉ, UMA “IMAGEM” DE CRISTO 

Como José, ele é o amado do Pai. Ele é entregue por seus irmãos e 

se tornará escravo (Fl 2:7,8) . Ele conheceu grandes dores, é 

chamado o homem de dores (Is 53). Sua obediência à Deus o 

caracteriza (João 4:34, 8:29). Acusado falsamente (Mt 26:60), ele é 

colocado nas trevas (Mt 27:45). O mordomo e o padeiro fazem 

lembrar os dois ladrões da cruz (Lc 23:43). A saída de José da prisão 

é a imagem da ressureição (Rm 6:4). Nele estão todos os tesouros da 

sabedoria e da revelação. Ele recebe uma esposa que divide com ele 

sua glória (Ef 5:25-27). Ele recebe o poder (Ef 1:20-22). Na história 

da vida de José, aqueles que o deixam comandar são abençoados de 

volta. É o caso da casa de Potifar, da qual está escrito: “o Senhor 

abençoou a casa do egípcio por causa de José e a benção foi sobre  

tudo o que era dele.”(Gn 39:5). Quando Faraó deu o primeiro lugar 

(depois dele) à José, todo o Egito foi ricamente abençoado e salvo 

da fome. O mesmo acontece conosco se nós damos o primeiro lugar 

à Jesus Cristo na nossa existência, somos por isso ricamente 

abençoados. Se nós recusarrmos, a perda é imensa, neste mundo e 

no outro. Saibamos, portanto, dar à Ele o primeiro lugar em nossas 

vidas. 

Jesus é não somente o Salvador do seu povo, ele é o O Salvador do 

mundo. Ele nunca foi devorado pela amargura e o ódio, o 
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ressentimento ou a vingança. O caráter de José foi moldado pelas 

numerosas provações para se tornar um homem de honra, íntegro, 

reto, um homem de paz e compaixão, à imagem de Jesus. 

Ele não esqueceu seus sonhos: ele não esquece a Palavra de Deus e 

o tempo do cumprimento bate à porta. A fome vai unir a todos, o 

passado deve ser resolvido. Deus cuida de José e faz uma profunda 

obra. 

Antes de se revelar, José vai colocar seus irmãos à prova para 

desvendar as verdadeiras disposições de seus corações (será que 

mudaram depois de 20 anos?); sem um profundo arrependimento, a 

comunhão não pode ser restaurada. Para terminar, o desfecho se 

fará quando José pede o irmão mais novo, o filho inocente. É assim 

que ele leva seus irmãos ao final de suas forças, tocando o que pra 

eles é  mais precioso: o pai. Judá, por amor ao seu velho pai, não 

pode continuar  a vê-lo infeliz e fará uma declaração e uma confissão 

que dobra o coração mais duro – e José será ainda mais tocado. 

“Deus derramará um espírito de graça sobre seu povo e eles reconhecerão que eles 

o traspassaram”!   

5.2 JOSÉ SE REVELA: GÊNESIS 45: 1-8 

Vamos descobrir a mensagem do evangelho neste capítulo, porque 

este texto é profético. Assim como José, que manda sair todo 

mundo para estar sozinho com seus irmãos, eu creio que o Senhor 

Jesus, o Messias, depois de ter derramado sobre seu povo um 

espírito de graça e de suplicação (segundo a profecia de Zacarias) vai 

se revelar à ele face a face (eles verão que o traspassaram). Nós 

oramos para que este espírito de graça e suplicação venha sobre o 

povo escolhido de Deus, porque sua história é ligada à nossa 
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história. O que Israel vai viver está ligado à história do mundo e o 

mundo está ligado à sua história. Por isso nós oramos, pela 

conversão e reconhecimento do Messias, pelo povo escolhido, a 

saber os irmãos de Jesus.  

Vamos olhar o texto de perto:  

v. 3 Eu sou José! “Vocês achavam que eu estava morto mas é 

mentira! O pecado de vocês me “crucificou” mas eu venci! Eu tenho 

uma boa notícia pra vocês: eu reino no Egito, todos os celeiros estão 

cheios, a provisão está aí pra vocês.” José não se revela em qualquer 

hora, mas no momento do arrependimento de seus irmãos.  

v.4 aproximem-se de mim. É exatamente o que Jesus nos diz hoje: 

“eu não estou morto, mas vivo. Eu não lanço fora aquele que se 

aproxima de mim. Minha herança é pra você:” 

Deus me enviou aqui para vos salvar a vida = para que vocês 

sobrevivam, para que vocês vivam. José vai dizê-lo por 3 vezes: é 

assim que José fala a seus inimigos do passado. Façamos o mesmo. 

Nós nos encontramos no centro da mensagem do evangelho (Mt 

5:44 amais vossos inimigos). Às vezes nós gostaríamos que Deus 

afastasse nossos inimigos, os deixasse incapazes de nos fazer mal, 

gostaríamos mesmo que ele os destruísse, mas nós somos chamados 

a colocar em prática o sermão do monte: amar, abençoar, e então 

Seu poder se manifestará. 

O que é um inimigo? Alguém que me impede de ir ou entrar no 

caminho certo da minha vocação, do meu chamado. Isto pode ser 

um mal hábito, um problema recorrente, um obstáculo, uma 

provação, uma pessoa ou um grupo de pessoas. Ora, justamente, “o 
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inimigo” me obriga a enfrentar e a progredir em minha caminhada 

cristã. Mike Murdock disse: “Você não tem futuro sem inimigos”.É 

através de Golias, inimigo de Israel, que Davi foi revelado um belo 

dia. Sem ele, ele teria permanecido o pastorzinho desconhecido. Em 

um só dia, Davi quebrou o jugo que pesava sobre todo um povo, ele 

teve acesso ao palácio real, ele casou-se com a filha do rei! Sim, o 

inimigo me obriga a ser vigilante, a vigiar e orar, a guardar meu 

coração puro diante do Senhor, a me manter perto de Deus. Eu 

devo confiar no poder da oração. Se o inimigo me dificulta a vida, é 

para que eu aprenda a combatê-lo. Seus inimigos sem sabê-lo, 

aqueles que se esforçam para te “jogar no fundo do poço” são os 

instrumentos que te impulsionam para o palácio, diante do trono da 

graça. Te rejeitando, eles te empurram para os braços eternos de 

Deus, porque é se voltando pra ele que você encontra a força e o 

conforto. Alguns te crucificam, mas eles ignoram que fazendo isto 

você vai ressuscitar. Você encontrará forças de Deus em você e 

através de você, e que serão as chaves da vitória. 

Gn 50:20 Vós na verdade intentastes o mal contra mim; porém Deus o tornou 

em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida.               

Olhando mais de perto, você pode perceber que as pessoas que 

quizeram fazer mal à José, o impulsionaram um pouco mais na 

direção do seu destino em Cristo; Deus transforma o mal em bênção 

transformando o coração. Quando você compreender esta verdade, 

você começará a amar os teus inimigos e a bendizer à Deus por 

aqueles que te amaldiçoam. Nós gostaríamos que Deus se ocupasse 

de nossos inimigos, mas Deus diz: “eu vou me ocupar de VOCÊ, 

vou moldar teu coração e teu caráter pra que você entre na tua 

vocação”. 
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5.3 JOSÉ PERDOOU SEUS IRMÃOS: GÊNESIS 45:17,18 

José convida seus irmãos à virem à sua casa. Faraó é favorável à 

união familiar, ele encoraja seu primeiro ministro. José fez vir toda 

sua família e se compromete a prover o seu sustento.  

Podemos fazer a seguinte pergunta: José perdoou  seus irmãos? Para 

viver e dizer todas estas coisas, é evidente que ele os perdoou. Ele já 

não é mais atormentado permanentemente pelo mal que fizeram à 

ele. Talvez isso levou um certo tempo, mas em um dado momento, 

ele foi liberto e seu coração apaziguado. O cristão sabe que ele deve 

perdoar porque a palavra de Deus é muito clara: se você não perdoa, 

você tem um problema com Deus! Eu devo perdoar porque 

ninguém quer perder o céu por causa de um perdão negado, mas 

este é só o primeiro passo. Trata-se de perdoar de todo coração – 

Jesus não concorda com um perdão superficial, oferecido só pra se 

livrar! 

Notemos que José perdoa sem nada esperar de seus irmãos. Feridos, 

nós não esperamos outra coisa: um arrependimento, um 

reconhecimento do erro, e isto nos impede às vezes de sermos 

libertos. Para poder chorar e ser compassivo a este ponto, José, com 

certeza, perdoou de todo seu coração, como Jesus (Pai, perdoa porque 

não sabem o que fazem). Contudo, para retomar um relacionamento 

com o Senhor, devemos pedir perdão. O perdão é libertador. 

Todavia, para restaurar os relacionamentos desfeitos, é indispensável 

que peçamos perdão. 

Os irmãos deverão fazê-lo em um dado momento, mas José não 

esperou isso deles. 
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Se nós lemos Gênesis 50:16-21, nós constatamos que Jacó, antes de 

morrer, ordenou a seus filhos a pedirem perdão. O nível espiritual 

deles não era o mesmo de José. Repare que a iniciativa deles é 

misturada ao medo de que José  um dia se voltasse contra eles (v15). 

José vai longe em sua iniciativa de perdão. 

Ele vai mesmo consolar seus agressores! Eles estão atormentados 

por sua culpa, preocupados por causa da gravidade de seus atos e 

seus erros. José só menciona o essencial a eles: Deus conduziu todas 

as coisas! Ele vai ainda mais longe: encorajado pela palavra de Faraó, 

ele quer passar o resto de sua vida na companhia deles, ele os 

convida à sua casa. Não o chateia o fato que eles recebam a melhor 

parte do país. Eles não merecem nada, mas tudo é graça. Isto quer 

dizer: abençoar seus inimigos.  

Rm 12:18-2, Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os 

homens... Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome , dá-lhe de comer, se tiver 

sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre sua 

cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem (deixemos a 

porta aberta à reconciliação e à restauração das relações). 

5.4 A RESSURREIÇÃO DE JACÓ: GÊNESIS 45:21-28 

José quer rever seu pai. Nos capítulos 42 à 44, ele pede notícias de 

seu pai várias vezes. Ele está ainda vivo? Ele está bem de saúde? Sua 

verdadeira dor é o vazio deixado pela ausência do pai e de seu irmão 

mais novo. Quando ele viu Benjamim, seu coração ardeu de amor por ele 

(Gn 43:30) e ele se ausentou para chorar (eles estão ligados por algo 

muito forte; eles tem a mesma mãe, Raquel, morta no momento do 

nascimento de Benjamim. Benjamim é o único que não participou 

do complô dos irmãos para a venda de José).  
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5.5 O CORAÇÃO DE JACÓ PERMANECE FRIO 

José encarregou seus irmãos de entregarem uma mensagem muito 

importante: EU ESTOU VIVO! Eu reino, eu abro meus celeiros para 

todos – v 9 apressem-se a subir... eu tenho o melhor do Egito para vocês, eu 

os alimentarei...  v 13 contem à meu pai toda a minha glória 

Os irmãos de José são péssimos mensageiros. Pode-se crer neles, 

eles que mentiram durante 20 anos? Pode-se levar à sério a boa nova 

que eles tentam transmitir ao velho Jacó? Jacó não é bobo, já viu isso 

outras vezes. Ele já não acredita mais neles, ele continua cético, 

desconfiado, indiferente; velho, já não consegue se emocionar, já 

chorou demais  pelo filho perdido e pela sua esposa Raquel. Já não 

tem mais lágrimas para brincadeiras! Sua vida está destruída, seu 

coração permanece frio, ele está “morto”, por causa da má notícia 

em que ele creu todos estes anos! Sua vida se resume agora a sofrer 

o peso dos anos e a esperar o seu fim. Ló também tinha um péssimo 

testemunho: quando ele pediu à sua família para sair de Sodoma (sob 

ordens dos anjos), a Bíblia diz que seus genros pensaram que era 

uma brincadeira, Ló já não tinha mais credibilidade. 

Os irmãos de José falavam a verdade, mas eles já não tinham mais 

crédito. A notícia, a mensagem é tão preciosa, mas a vida deles já 

não tinha mais credibilidade. Nossa palavra e nossa vida devem se 

confirmar mutuamente porque só palavras não são suficientes. 

Quantas pessoas só conhecem a má notícia! Elas só ouviram esta 

mensagem! Então o que fazer? Como ressuscitar os corações? 
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5.6 OS CARROS DE JOSÉ VÃO ENCORAJAR A FÉ  

Gn 45:27 Jacó viu os carros que José enviara 

A resposta de Deus à este problema são os carros de José, 

carregados de presentes, carregados de sinais evidentes que o filho 

estava verdadeiramente vivo. O que toca o coração de alguém que 

não consegue acreditar (que já foi passado pra trás, que só ouviu 

falsas testemunhas) é quando o Senhor diz:” Eu preparo diante de ti 

uma mesa, eu preparo diante de ti minhas riquezas, eu abro seu coração para 

que você veja tudo o que eu fiz por ti.”O Filho, ele mesmo vem em nosso 

socorro para se revelar.O que representam os carros? 

v.23: dez jumentos carregados com o melhor do Egito e dez jumentas... 

Isto são provas: um sinal da riqueza, da vida, da bênção de Deus e 

de seu poder deveria marcar e acompanhar nossa vida, senão é letra 

morta (vida transformada – caráter transformado – alegria – paz – 

zelo – amor ...). Só estes sinais de Deus podem convencer o 

incrédulo, eles são necessários para despertar o coração adormecido. 

Estes sinais acompanharão os que crêem 

Mc 16:20 cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de 

sinais, que se seguiam 

Os carros são a imagem da abundância. 

Sl 34:9 Provai e vede que o Senhor é bom!  
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5.7 JACÓ VOLTA A SER ISRAEL 

Gn45:27, 46:1  Porém havendo-lhe eles contado todas as palavras que José lhes 

falara, e vendo Jacó, seu pai, os carros que José enviara para levá-lo, reviveu-se-

lhe o espírito. E  disse Israel: Basta; ainda vive meu filho José, irei e o verei 

antes que eu morra. Partiu pois Israel com tudo o que possuía, e veio a Berseba, 

e ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque seu pai. 

Notem: Jacó viu os carros... então o espírito de Jacó reviveu; Israel 

diz... Jacó recebeu um testemunho pessoal e individual da parte de 

seu filho que ele cria morto. Primeiramente a Bíblia o chama Jacó, 

mas o ser que vai se levantar em fé e aceitar a mensagem, quem vai 

crer, é chamado aqui Israel. E se trata da mesma pessoa: Jacó quer 

dizer: “enganador” e aquele que em seguida também será enganado. 

O Senhor diz: “tu não serás mais Jacó, tu serás Israel”, é o novo nome 

que eu te dou, o novo ser que tu serás. O primeiro de um novo 

povo. Ele se levanta e deixa atrás de si uma longa depressão, ele não 

está mais sob as circunstâncias mas ele decide seu caminho; ele não 

permanece deitado sobre a derrota, nem bloqueado em seu passado, 

agora ele se levanta, ele ressuscita literalmente! 

Você é um Jacó chamado a viver como Israel. Levante-se para viver 

a nova vida que está em ti! 

A vida de Jacó vive uma reviravolta, seu ministério renasce das 

cinzas. Ele revive e adora (à Berseba), en seguida ele tem uma visão 

(46.2). Deus fala com ele. Quando chega ao Egito ele já abençoa 

Faraó e os filhos de José. Ele está  cheio de discernimento e de 

bênçãos para sua descendência e chega a profetizar sobre as 12 

tribos.  

Gn 48:15  o Deus que me sustentou durante a minha vida até este dia. 
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Jacó cometeu muitos erros, conheceu tanta aflição, mas Deus 

sempre cuidou dele.  

Sl 23:4 Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal 

algum, o teu bordão e o teu cajado me consolam. 

Deus o consola, que fim de vida glorioso! 



 
 

57 
 

6 UM ULTRAPASSA-MURALHAS 

6.1 O RENOVO DE JACÓ 

Gn 45:28  E disse Israel: Basta; ainda vive meu filho José; irei e o verei antes 

que eu morra. 

O que seus irmãos são incapazes de fazer, os carros de José farão. 

São sinais de sua bondade, de sua acolhida, sinais de seu desejo 

ardente de rever o velho pai (uma imagem da bondade de Deus, de 

seu encorajamento pessoal). Os carros da convicção renovam o 

coração já adormecido de Jacó. Israel se levanta, parte e chega em 

Berseba (é um lugar de revelação). Mesmo apressado para 

reencontrar seu filho, Israel precisa de uma confirmação de Deus, 

ele é sério em sua iniciativa. Ele quer ter certeza que é certo e precisa 

ser tranquilizado por Deus. Seus pais, Abraão e Isaque, antes dele, já 

haviam descido ao Egito contra a vontade de Deus e as coisas não se 

passaram muito bem. Por isso Jacó pára, ele quer sinal verde de 

Deus. 

Gn 46:3 Não temas descer para o Egito. 

É tão importante não se comprometer em seguir caminhos nos quais 

poderíamos estar enganados. É fundamental ter paz no coração.  

6.2 A FÉ DE JACÓ 

Hb 11:21 Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos 

filhos de José e, apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou. 

Jacó dirá à Faraó: eu tenho 130 anos e minha vida foi relativamente 

ruim. Sua fé acabava de reencontrar um novo vigor e ele é 
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plenamente vivificado pelo poder do Santo Espírito. O homem está 

frágil fisicamente. Ele manca fisicamente, no entanto,  ele nunca 

andou tão bem com Deus. Ele está praticamente cego, no entanto 

sua visão espiritual nunca foi tão clara! Nós encontramos um 

homem frágil mas poderoso espiritualmente. Não devemos temer 

nossa fraqueza física, desde que nossa alma esteja viva. 

O maior desejo do seu coração, agora que eles estão todos juntos, 

reunidos no Egito, é de abençoar. Que seja assim também conosco: 

vamos abençoar o máximo que pudermos (família, 

descendência/posteridade). Nossa bênção terá uma influência, como 

a de Jacó teve, mas à partir do momento que o façamos em fé. Foi 

pela fé que Jacó abençoou... e as palavras que ele pronuncia terão um 

impacto e um tom profético. Não cesse nunca de abençoar seus 

descendentes, não existe limites para a bênção. Sua oração será 

ouvida.  

Gn 49:28 São estas as doze tribos de Israel; e isto é o que lhes falou seu pai 

quando os abençoou; a cada um deles abençoou segundo a bênção que 

lhes cabia. 

Ele entrega com precisão uma palavra para cada um de seus filhos. 

Ele discerne que os dois filhos de José estarão em pé de igualdade 

com seus próprios filhos. Ele dará uma parte dobrada a José, 

colocando Manassés e Efraim no mesmo nível, ao lado dos outros 

filhos, por causa do direito de primogenitura.  

6.3 TODA A PALAVRA DE DEUS SE CUMPRE 

Deus não esqueceu os sonhos de José, sonhos que ele mesmo 

inspirou. Todos poderiam dizer: “é vaidade, mentira, você está 

inventando coisas, é invenção humana”. Mas Deus não esqueceu a 
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palavra que ele deu. Não duvide! Deus vai fazer ressurgir e 

ressuscitar esta palavra. O que Deus diz terá seu cumprimento, 

mesmo 20 anos mais tarde: é precisamente o que despertou o ódio 

de seus irmãos. Vemos que a vontade de Deus é contestada pelo 

inimigo. Há um combate espiritual. Não esqueçamos o que o Senhor 

semeou em nossos corações, sua palavra não morre– tudo se 

cumprirá.  

Os ossos de José sairão do Egito, imagem da ressurreição. 

Gn 50:24,25  Disse José à seus irmãos: eu morro; porém Deus certamente vos 

visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou dar a Abraão, Isaque 

e Jacó. José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: Certamente Deus vos visitará, e 

fareis transportar os meus ossos daqui.  

Ex 13:19 Também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia este feito 

os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo: Certamente Deus vos visitará; 

daqui, pois, levai convosco meus ossos. 

José sabe que mais tarde toda a sua tribo, toda a sua descendência 

subirá novamente na direção de Canaã. Isto significa que nada está 

destinado a continuar no país estrangeiro em que nós vivemos, mas 

tudo deve partir para o país da promessa. Há esperança mesmo para 

nossos ossos! É a esperança da ressurreição. O Gênesis se termina 

pela morte de José, com 110 anos e embalsamado no Egito. Deus se 

lembra dos ossos de José. No primeiro livro da Bíblia já 

encontramos esperança para a ressurreição dos corpos.  

Sl 16:10,11 Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o 

teu Santo veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença 

há plenitude de alegria, na tua destra, delícias perpetuamente.  
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Dn 12:2 Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a 

vida eterna, e outros para vergonha e horror eterno. 

Jn 5:28,29 Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que 

se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão: os que tiverem feito o bem 

para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal, para a 

ressurreição do juízo. 

O direito de primogenitura  

I Cr 5: 1,2 Quanto aos filhos de Rúben, o primogênito de Israel (pois era o 

primogênito, mas, por ter profanado o leito de seu pai, deu-se a sua 

primogenitura aos filhos de José, filho de Israel; de modo que, na 

genealogia, não foi contado como primogênito. Judá, na verdade, foi poderoso 

entre seus irmãos, e dele veio o principe; porém o direito da primogenitura foi de 

José). 

Deus deu à José o direito de primogenitura, isto quer dizer, dupla 

porção, dupla herança. Manassés e Efraim serão duas grandes tribos 

que habitarão um vasto território, com muitas montanhas, segundo a 

profecia de Jacó. Aquele que foi rejeitado será o primogênito aos 

olhos de seu pai e aos olhos de Deus, mesmo se é da descendência 

de Judá que virá o Messias, o Rei. 

6.4 VERSÍCULO CHAVE: DEUS TRANSFORMA O MAL 

EM BEM GN 50:20 

Deus não somente transformou o mal em bem, mas ele transformou 

um homem e um destino. 
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6.5 SEUS GALHOS PASSARAM POR CIMA DA MURALHA 

Gn 49:22-26 José é um ramo frutífero, ramo frutífero junto à fonte, seus 

galhos se estendem sobre o muro. Os flecheiros lhe dão amargura, atiram contra 

ele e o aborrecem, o seu arco, porém, permancece firme, e os seus braços são feitos 

ativos pelas mãos do Poderoso de Jacó, sim, pelo Pastor e pela Pedra de Israel, 

pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te 

abençoará com bênçãos dos altos céus, com bênçãos das profundezas, com bênçãos 

dos seios e da madre, as bênçãos de meus pais até o cimo dos montes eternos; 

estejam elas sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça do que foi distinguido 

entre seus irmãos! 

É José que é abençoado acima de toda medida. Nem mesmo Judá, a 

tribo real receberá uma tal bênção! 

Eis a história de um pai e seu filho que viviam em paz e em 

harmonia em sua terra. Eles trabalhavam juntos e viviam do fruto de 

sua plantação. A vida deles era só compartilhar até o dia  em que um 

conflito aconteceu. Tudo começou com uma pequena divergência de 

opinião e um mal-entendido. A comunhão entre eles foi 

enfraquecendo pouco a pouco, e então apareceu uma distância, um 

abismo os separava até que um dia houve uma discussão entre eles. 

Cada um se endureceu em sua opinião e um silêncio doloroso se 

instalou. Havia muitos meses que eles já não trocavam uma só 

palavra.  

Um dia alguém bateu na porta da casa do filho. Era um trabalhador 

braçal que procurava trabalho: 

“O senhor não tem algum trabalho a fazer em sua casa, alguma 

reparação?” 
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“Sim, respondeu ele, tenho trabalho para o senhor. O senhor está 

vendo? Do outro lado do riacho mora meu pai. Há alguns meses ele 

me magoou profundamente e nosso relacionamento acabou.  Eu 

vou mostrá-lo que eu posso viver sem ele. O senhor está vendo estas 

pedras ao lado da minha casa? Eu gostaria que o senhor construísse 

um muro de dois metros de altura, porque eu não quero mais vê-lo!”                               

O homem respondeu: “acho que estou entendendo a situação...” o 

filho ajudou o visitante a reunir todo o material necessário. Depois 

viajou, deixando o senhor sozinho durante uma semana inteira. 

Quando voltou da viagem, o homem já tinha terminado o seu 

trabalho. Mas que surpresa! O filho ficou completamente 

perturbado! Em vez de contruir um muro de dois metros de altura, 

ele havia construído uma magnífica ponte. No mesmo instante o pai 

saiu de sua casa e correu na direção de seu filho gritando:  

“Você é mesmo formidável! Construir uma ponte depois de tudo 

que eu te fiz! Estou orgulhoso de você e te peço perdão.”             

Enquanto o pai e o filho festejavam a reconciliação, o homem 

juntou suas ferramentas e partiu. 

“Não, espere! Disseram eles. Temos aqui trabalho para você!” mas 

ele respondeu: “gostaria de ficar, mas tenho ainda outras pontes para 

construir.” 

A palavra de Deus diz que José guardou seu coração longe do 

endurecimento, da vingança do ódio e da amargura. Graças à isto foi 

possível “construir uma ponte” que permitiu o plano de Deus ser 

cumprido (todo  o Israel veio ao Egito). A profecia diz que José é 

cercado de uma muralha. Tantos muros se levantaram para tentar 

prendê-lo, aprisioná-lo e destruir sua vida! Quantas situações sem 
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saída: jogado em um poço, privado de sua liberdade, caluniado, 

acusado falsamente, jogado na prisão, esquecido em seu calabouço! 

Tentaram desfalcá-lo, mas Deus acrescentou.  

Em vez de se entristecer ou entrar em depressão, ele subiu. Sempre 

existirá muros para nos prender: circunstâncias, palavras, atitudes 

que trarão um bloqueio em nossas vidas e que tentarão nos paralisar. 

Em vez de entrar em uma derrota, em dúvida ou incredulidade, é 

necessário “subir” e superar e ultrapassar esses muros. 

Sl 18:29  Com o meu Deus salto muralhas. 

Zc 4:6,7 Esta é a palavra do Senhor à Zorobabel: Não por força nem por 

poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem és tu, ó 

grande monte? Diante de Zorobabel serás uma campina. Quem 

és tu,grande muralha na minha frente? Tu serás derrubada. 

Sl 105:18,19 Cujos pés apertaram com grilhões, e a quem puseram em ferros, 

até cumprir-se a profecia a respeito dele, e tê-lo provado a palavra do Senhor.   

Deus pode fazer cair as muralhas, ele pode também nos fazer passar 

por cima. Deus abre um caminho e nos eleva acima da muralha e ele 

faz passar pela sua força. Como? 

José é uma árvore fértil perto de uma fonte (Gn 49:22) 

Sl 1 Bem-aventurado o homem... que tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua 

lei medita de dia e de noite! Ele é como uma árvore plantada junto à 

ribeiros, a qual dá o seu fruto na estação própria, cuja folhagem não cái e tudo 

quanto fizer prosperará. 



Um ultrapassa-muralhas 

 

64 
 

Jr 17:7,8 Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, 

porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas 

raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde; 

e, no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto.  

A fonte viva não está longe de nós! José mergulhou suas raízes 

profundamente no fundamento da fé. Ele cresceu e cresceu e se 

tornou o pastor e a rocha d’Israel. (Gn 49:24). Ele não chegou lá de 

uma hora para outra, ele se tornou. Tirando sua força desta fonte 

profunda, sua árvore cresceu e José passou por cima para se tornar 

uma referência, um pastor, uma coluna, um apoio, uma rocha para 

todo o Israel, um homem visto e conhecido por todos, um destes 

que a gente não esquece: seus galhos ultrapassaram as muralhas É 

assim que Deus forja para ele servos e faz nascer  ministérios. 

Lembremo-nos da citação de Mike Murdock: “Você não tem futuro 

sem inimigos”. Seus inimigos sem sabê-lo, te “empurrarão” na 

direção do seu destino. Através das provações, José foi obrigado a 

crescer e ir mais alto para sobreviver. 

O futuro de Israel é de ser um “ultrapassa- muralhas” 

Além das fronteiras geográficas, além dos limites, Israel se torna uma 

bênção que se espalhará sobre as nações que não conhecem as 

promessas de Deus. Este tempo se aproxima! Da mesma forma a 

vocação da Igreja é de dar frutos que serão “exportados” para longe: 

(ver Gl 5, os frutos do Espírito). Por exemplo: o galho da sabedoria, 

o da compaixão, o do perdão, o da oração, o do serviço... Cristo, 

pela sua ressurreição, se elevou acima da muralha da morte e ele nos 

faz participantes de sua ressurreição. Pela sua ascensão, ele é elevado 

acima de todas as muralhas e ele reina nos céus. É UNIDOS com 

Cristo, que nós participamos do seu destino. Cristo nos leva em seu 



 
 

65 
 

triunfo – nós estamos assentados com ele nas regiões celestes (Ef 

2:6). Amigo, você é abençoado com todas as bênçãos espirituais nas 

regiões celestes (Ef 1:3). 

Bênçãos do alto dos céus (ou dos céus do alto) que vêm do Senhor. É lá 

que Ele se encontra e é de lá que Ele abençoa (At 2:33). Também as 

bênçãos do fundo do abismo (ou das águas embaixo) que vem das 

provações . Jesus desceu no abismo, na morada dos mortos e daí ele 

subiu (Rm 10.7). Aí ele libertou os cativos, venceu todos os poderes 

do abismo e os príncipes do reino das trevas (Cl 2:15). Glória à 

Deus! 
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