Como Deus Abençoou José

Você vai encontrar a
história de José em
Gênesis 37, 39–41.

Quando José era criança, Jacó o favorecia mais do que seus irmãos, e lhe deu um casaco
especial.
Os irmãos de José ficaram com inveja do favoritismo do pai por José. E José também não
fazia fácil para eles, e muitas vezes se vangloriava de ter sonhos que indicavam que um dia ele
teria autoridade sobre seus irmãos.
Mandei fazer este
casaco de muitas
cores para lhe dar
de presente.

Este jovem escravo
vai me render bom
dinheiro.

Eu não sabia que o fato de
me vangloriar incomodava
tanto os meus irmãos!

Então, os
traficantes
de escravos
levaram José
para o Egito
e o venderam
para ser
escravo na
casa de Potifar,
o capitão da
guarda do
palácio egípcia.

No sonho
que tive, seus
molhos de grão
se inclinavam
perante o meu.

Eventualmente,
seu ciúme de
José os levou
a fazer algo
inacreditável.
Quando
José era
adolescente,
eles o
venderam para
os traficantes
de escravos.
Este jovem será um
bom escravo para
você, Potifar. É jovem e
inteligente.

Aqui está a
relação de tudo
quanto você tem,
meu senhor.

José, venha
sentar-se comigo.
Não posso, minha
senhora! Preciso cuidar
do meu trabalho.

Guardas!
Prendam-no!
Obrigado, José, pela sua
diligência. Não tenho que me
preocupar mais com estes
detalhes, porque você faz um
ótimo trabalho e é digno de
total confiança.

Com o passar do tempo, Potifar ficou impressionado
com a diligência e fidelidade que José mostrava no
seu trabalho e o promoveu a mordomo1 da sua casa.
Na casa de Potifar, José aprendeu tudo sobre o
estilo de vida, linguagem e cultura dos egípcios.
Depois de muitos anos servindo Potifar fielmente, de
repente José se viu jogado na prisão, por a esposa
de Potifar o ter acusado injustamente de ter agido
maldosamente com ela.

1

mordomo: gerente dos empregados da casa

José preciso que me
ajude a supervisionar os
outros prisioneiros. Sei
que posso confiar em
você para fazer um bom
trabalho.

José se esforçava para viver à altura
dos bons princípios que seus pais
lhe haviam ensinado, que resultaram
na benção de Deus em sua vida, e
eventualmente foi pedido a José
que supervisionasse os outros
prisioneiros.

Aqui, deixe-me
ajudá-lo.

Na prisão, Deus não abandonou José, e apenas usou
esse tempo para continuar a prepará-lo para o plano
que tinha para ele.
Enquanto José estava na prisão, o encarregado
viu que José era uma boa pessoa na qual se podia
confiar.

A posição que José alcançou na
prisão levou ao próximo passo do
plano de Deus para José: trabalhar
para o Faraó.

Na prisão, José interpretou o sonho de dois homens que já haviam
trabalhado no palácio. O que havia sido mordomo do Faraó acabou sendo
solto, e contou para ele que José conseguia interpretar sonhos. José
sabia que ele não conseguia interpretar sonhos, mas confiava que Deus
podia fazer isso para ele quando fosse necessário.

Disseram-me que você
consegue interpretar sonhos.
É verdade?

Deus pode me revelar o
significado do sonho do
Faraó.

No meu sonho, eu estava
na margem do rio. …

Ao interpretar o sonho do Faraó, José o ajudou a perceber que
haveria uma grande fome. E o Faraó nomeou José a segunda pessoa
no comando de todo o Egito.

Por ter uma posição de liderança no Egito, José
pode ajudar o seu pai, irmãos e familiares a
sobreviverem à fome.
Deus até pode usar circunstâncias aparentemente
difíceis ou ruins para ocasionar algo bom. E
também quer fazer isso para você!

Segue-se uma promessa para você
lembrar:
“Sabemos que todas as coisas trabalham juntas
para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles
que Ele chamou de acordo com o Seu propósito”
(Romanos 8:28 NTLH).

Assim como José, faça tudo ao seu alcance
para viver uma vida correta e confie que Deus
usará tudo para o bem. Ele pode tornar até as
situações mais difíceis em bênçãos para você e
para os outros. Exatamente como fez com José!
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Deus nunca me
falhou!

