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Igreja de Deus
Escola Dominical
JOSÉ, O FILHO FAVORITO
Gênesis 29:30 — 37:11
Depois
de
muitos anos fora
de casa da sua
família, Jacó filho
de Isaque e o
i r mã o
Esaú,
voltaram para a terra, Canaã. Ai Jacó se reconciliou e
reuniu-se com a sua família. Jacó partiu de casa
simplesmente com um cajado, vara nas suas mãos, mas
ele voltou com uma família muito grande. Deus havia
abençoado Jacó grandemente!
Há anos antes de Jacó ter regressado, o seu sogro
Labão enganou-lhe casando-se com duas Irmãs, Lia e
Raquel. (A lei daquele tempo permitia um homem ter
mais de uma mulher, mas Deus não tinha aprovado
essa lei. Havia muitos problemas frequentemente,
como brevemente veremos ao longo da lição.)
Justamente a partir daqueles casamentos, Raquel
e Lia estavam em disputas uma com a outra. Lia
estava com ciúmes da Raquel, porque Jacó amava
muito a Raquel do que ela. Raquel tinha ciúmes de Lia
porque ela podia conceber, enquanto ela não (Raquel).
Ai havia de certeza, divergência de ideias e
pensamentos entre elas as duas. Esta inquietação
continuou em suas vidas por muitos anos. Quando a
Lia teve o seu primeiro filho ela chamou-o Rúben, o
que significa "Veja um filho!" Nalguma ocasião depois
daquilo, Lia concebeu e teve mais um filho que lhe deu
o nome de Simão. Mais tarde teve mais um filho,
chamou-lhe Leví. Em seguida Lia ficou grávida e deu
a luz um filho que lhe deu o nome de Judá. Quatro
filhos! Oh, Raquel estava muito ciumenta ainda! Lia,
pensava que Jacó a amaria mais como amava Raquel,
porque ela já havia nascido todos aqueles filhos para
ele!
As duas irmãs haviam feito todo plano para ganhar
a confiança de Jacó. Raquel sentiu que iria morrer se
caso, não tivesse filhos. Por fim, Raquel concebeu e
deu luz um filho, quando Jacó tinha dez filhos e uma
filha. Chamou Raquel o seu filho José. Este era o
décimo primeiro filho de Jacó. Disse Raquel, "Deus vai
me dar mais um outro filho."
Era simples para Jacó amar a José: Ele era o filho
da mulher que ele amava muito, além disso, ele nasceu
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no tempo em que Jacó já estava envelhecendo. Isto não
precisou muitas voltas para todo mundo saber que José
era o filho amado de Jacó, incluindo seus próprios
irmãos tinham conhecimento disso perfeitamente.
Como Jacó já estava de volta para a sua parentela,
junto com seus filhos e esposas ao encontro da sua
família, Raquel teve o seu segundo filho que Deus
havia lhe prometido. Teve o seu segundo filho quando
José, seu primeiro filho, tinha seis anos de Idade.
Raquel infelizmente morreu no momento em que estava
a dar a luz o seu segundo filho. Jacó deu nome a essa
criança, Benjamim, o que significa "filho do meu braço
direito." Este foi o décimo segundo e ultimo filho de
Jacó.
(Esses doze filhos eram o principio da nação de
Israel [o nome dado o Jacó em Génesis 32:24-28;
35:9-10]. Pessoas daquela nação, hoje vivem pelo
mundo inteiro, mas muitos ainda vivem na terra
prometida para Abraão, Isaque e Jacó. Eles tem sido
chamados Israelitas, e Judeus, e hoje os chamamos
Israelitas.)
Aos dezassete anos, José ajudava seus irmãos
cuidando das manadas de ovelhas. José trouxe uma
"notícia ruim" ao seu pai em relação ao que faziam os
seus irmãos na campina. Naturalmente os seus irmãos
não gostavam dele por ter feito aquilo.
Jacó havia dado a José "um casaco de muitas
cores," ou pedaços. O tal casaco era muito especial!
Este foi feito duma
ma neir a
mu ito
diferente de outros
casacos que os seus
irmãos tinham. Isto
significa que Jacó
venerava José acima
de todos. Quando os
irmãos do José viram
que seu pai, Jacó,
amou José mais que
os, eles odiaram José.
José também teve dois
sonhos
que
não
agradaram os seus
irmãos. No primeiro
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sonho José viu, ele junto com os seus irmãos
amarrando alguns molhos de trigo no campo. E viu que
o molho de José estava de pé enquanto de seus irmãos
deitados em sua volta, como se alguém estivesse se
prostrando diante duma outra pessoa. O sonho tinha
um significado muito especial: isto significa que um
dia, os irmãos de José se curvariam diante dele, como
um legislador ou governado deles.
Os irmãos mais velhos não gostaram da ideia de
ter que render-se até um irmão mais jovem,
especialmente a um que foi favorecido acima deles.
Perguntaram a José, "Então você vai reinar sobre nos?
Quer dizer que você vai nos governar?"
José sonhou mais um sonho, ele contou ao seu pai
juntamente com os seus irmãos. Neste sonho, ele viu o
sol, a lua e onze estrelas se curvando diante dele, em
volta dele. Este sonho teve um significado muito
especial também, não só os seus irmãos iriam se
curvar diante dele mas também o seu Pai e a sua mãe
(Jacó e Lia, Raquel já estava morta).
Embora Jacó tendo repreendido José, ele pensou
seriamente do sonho. Mas os irmãos de José odiaramlhe ainda mais. Talvez eles deduziram que José estava

se gloriando em vão e gabando a si mesmo.
Nesta história, você lê de várias pessoas que
admitiram sentimentos de inveja operar em seus
corações. Lia e Raquel tiveram ciúmes da atenção que
cada uma recebia do seu marido Jacó. Em seguida,
anos depois, os irmãos de José foram ciumentos
porque ele era mais amado pelo pai. Ambos tempos, o
ciúme causou a essas pessoas, a fazerem coisas más e
escolhas não boas.
Simples, alguma vez tu tiveste pensamento de
ciúme tentando surgir na sua mente? Ciúme é um
sentimento amargo ou aborrecido por algo que alguém
tem e você não tem, mas tu gostarias de ter. Se tu
permitires esses pensamentos ter lugar em sua mente e
morar, eu garanto-te que apenas te trarão problemas.
Se você ver que tem um problema com ciúmes, peça a
Jesus para te ajudar, e sem dúvida, Ele irá te ajudar.
Versículo Para Memorizar:
"Quando os seus irmãos viram que o pai gostava mais
dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no . . . ."
—Génesis 37:4

DOIS SONHOS
Nos sonhos de José quem foram . . .
O molho de trigo em pé?
O sol e a Lua?
As onze estrelas?
Os molhos inclinados?
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RESOLVA O QUEBRA-CABEÇA USANDO PALAVRAS
ABAIXO TRANSCRITAS
(referência, lê Génesis 37:5)
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UM CASACO DE MUITAS CORES PARA JOSÉ
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