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Igreja de Deus
Escola Dominical
JOSÉ É VENDIDO POR SEUS IRMÃOS
Gênesis 37:12-36
José, o décimo primeiro filho de Jacó
(também conhecido por Israel), foi dado
um trabalho muito importante. Os seus
irmãos tinham tomado a manada de
carneiros para apascentar em Siquém.
Jacó enviou José para ver se está tudo
bem com os seus irmãos e com os
carneiros. Ainda que fosse uma grande
viagem, ele obedecia o seu Pai.
Quando José chegou em Siquém,
aprendeu que os seus irmãos tinham ido
a Dotã, porém ele teve que viajar lá. É
bem possível que ele se sentia muito
cansado quando finalmente chegou onde
os seus irmãos tinham se acampado em Dotã.
Quando de longe os seus irmãos o viram vindo,
vestido daquele casaco muito especial, que o seu pai
lhe dera, esses pensaram em mata-lo—eles o odiavam
muito! Disseram, “Lã vem aquele sonhador!” (Eles
estavam escarnecendo do sonho de José.) Em seguida
pensaram em matar José e lançar seu corpo numa
cova. E concordaram de dizer, "Um animal selvagem
o devorou."
Mas o filho mais velho de Jacó, Rúben, protestou
a ideia. Ele disse, "Não lhes o matar, vamos lançar-lhe
na casa do deserto." É claro que Rúben não tinha
nenhuma intenção de matar José, mas sim salva-lo e
voltar intacto e ileso ao pai.
Logo que José se aproximou de
seus irmãos eles agarraram-no e
rasgaram a sua túnica, por fim
lançaram-no numa cova vazia
(possivelmente um poço antigo). Rúben
saiu do lugar de imediato, enquanto
que o resto do seus irmãos sentaram se
para comer. Aquilo não lhes parecia
um problema do que haviam feito a
coisa mais terrível!
Como estavam sentados comendo,
levantaram vistas, eles viram uma
c omp a n h ia
de
negoc ia nt es ,
comerciantes e traficantes com os seus
camelos viajando junto a uma estrada.
C opyright © 2011 C hurch of God, Inc.

Os viajantes, negociantes estavam a
caminho de Egipto, a fim de ir vender as
suas especiarias e mercadorias.
De repente, Judá, um dos irmãos de
José, teve uma ideia! Disse aos seus
irmãos: "Escutem, o que é que nós
aproveitaremos se matarmos o nosso
irmão e esconde-lo na cova para que
ninguém saiba da sua morte? Que tal,
não seria uma boa ideia vende-lo para
esses Ismaelitas que estão por ai
passando! Dai, não passaremos a ter
culpa de matar uma pessoa da nossa
própria família. A final de contas é
nosso irmão, a nossa própria carne e sangue." Os seus
irmãos concordaram com ele naquela mesma ideia.
Eles tiraram-no da cova, e mesmo ele implorando pela
clemência (Génesis 42:21), eles não o escutaram. Eles
o venderam por vinte moedas de prata aos negociantes.
Quando Rúben pôs se de volta a cova, ele viu que
José já não estava lá, Rúben rasgou as suas roupas
(um sinal de uma dor profunda). Como ele era o irmão
mais velho, é provável que pense que toda a culpa
cairia sobre ele se caso o pai ouvisse do acontecido
com o seu filho amado.
Ora, o que é que os irmãos diriam ao seu pai?
Como é que explicariam ao seu pai? Eles pensaram em
matar um cabrito e mergulhar a
túnica de José no seu sangue e
mostrar a túnica cheia de sangue ao
Jacó seu pai, para faze-lo acreditar
que foi devorado por uma fera no
deserto. Que coisa terrível o que
fizeram ao seu próprio pai!
Quando Jacó viu a túnica, os
filhos disseram para ele que
apanharam aquilo no caminho.
Perguntaram se aquela túnica era de
José ou
não! Jacó soube
exactamente que aquela túnica era
de José. Disse Jacó "Uma besta
maldita atacou e devorou o meu
filho; sem duvida o meu filho, José,
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a esta altura esta despedaçado!" Jacó chorou por
muitos dias pelo seu filho. Quando a sua família viesse
a ele para lhe consolar, ele dizia que ele choraria até o
fim da sua vida, porque a sua dor era tão maior!
Entretanto, José foi tomado ao Egipto onde foi
vendido como um escravo à Potifar, um oficial de
Faraó e um capitão da guarda.
Quando os irmãos de José venderam-no numa
escravidão, sem dúvida eles jamais pensariam que
algum dia o veriam de novo. Disseram eles, "Veremos
o que acontecerá os seus sonhos." Eles devem ter
pensado que aqueles sonhos jamais se tornariam uma
realidade. José não pode governar por cima deles,
agora que ele era um escravo num país muito distante.
Mesmo lá no Egipto, Deus estava com ele. Tomaria
conta dele. Contudo, como é que os sonhos de José se
tornariam uma realidade se ele era um escravo! Sem
inquietação, Deus teve um plano com a vida desse
rapaz chamado José. Os seus irmãos pensaram e
optaram em faze-lo mal, mas Deus usou essa injustiça,
esse mal como uma vantagem, um progresso, porque
Deus sabia que dai usaria José duma maneira,

maravilhosa posteriormente.
Os irmãos de José permitiram os seus ciúmes e
rancor crescer cada vez mais, ao ponto de fazerem uma
coisa impensável—eles venderam o seu próprio Irmão
mais novo em escravidão! Também eles trouxeram
uma grande dor ao seu pai. Posteriormente, ceifariam
também uma grande dor, por causa dos seus pecados.
Que bom, melhor seria se levassem aqueles
sentimentos para Deus. Você alguma vez tem maus
pensamentos apareceram na sua mente como ciúme,
ira, inveja, até mesmo rancor tentando surgir no seu
coração? Conte a Deus acerca disso, fale para Deus
por favor. Não seja como os irmãos de José que
admitiram aqueles sentimentos terríveis terem lugar em
suas mentes e seus corações, ao ponto de praticar uma
coisa muito dolorosa, ao seu irmão e pai.

Versículo Para Memorizar:
"Deixa a ira, e abandona o furor; não se irrite,
pois isso só leva à prática do mal." —Salmos 37:8

Põe em ordem as seguinte frases:
José importante trabalho dado um foi.

José irmãos de para matar decidiram lhe.

Casaco José o mergulhado de sangue no foi.

José vendido foi como um em Egipto escravo.
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USE O LIVRO DE GÉNESIS 37:23-24
PARA PREENCHER OS ESPAÇOS EM BRANCO

E

aconteceu que

chegando os seus

a José a sua
eles
. . . que
e tomaram-no, e

na

porém a cova
estava
,
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não havia
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JOSÉ FOI LANÇADO NUMA COVA
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