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Igreja de Deus
Escola Dominical
JOSÉ, O PRISIONEIRO
Gênesis 39:1 — 40:23
Na idade de dezassete, muito longe
de casa e da família, José chegou no
Egipto como um escravo. (Você pode
imaginar que solitário e assustado José
deve ter estado? Será que Deus estava
com ele no Egipto?)
Jacó tinha doze filhos, porém, o
mais amado era José. Foi esse
favoritismo, também os seus dois
sonhos que eram acerca de ser o
governador de seus próprios irmãos
mais velhos e seus pais, isto fez com
que os seus irmãos mais velhos lhe
odiassem. Quando eles tiveram uma
opor tunida de
venderam-no
aos
mercadores, os quais estavam viajando
para o Egipto.
No
Egipto
os
mercadores
venderam-no a Potifar,um oficial de Faraó. "E O Senhor
estava com José." Deus não havia o esquecido, nem
abandonado. Logo, Potifar viu que José era um moço
afortunado com sucesso em tudo o que ele fazia. Potifar
escolheu José para ser o seu "administrador da sua casa."
Deus continuou por abençoar a casa de Potifar por causa
de José.
José fez um tão bom emprego que uma vez que
Potifar o fez administrador, "ele não teve uma
preocupação no mundo ... exceto decidir o que ele quis
comer!" Potifar confiava José em tudo o que tinha. Tudo,
isto é, excepto a sua mulher.
A mulher de Potifar viu que José era de um aspecto
físico muito elegante, ele era lindo aos olhos da mulher
de Potifar. Ela foi andando atrás dele tentando o
conquistar para se deitar com ele, embora era casada.
José disse para ela que não podia fazer aquilo porque ela
era a mulher do seu mestre e ele não podia pecar contra
Deus. "Mas ela continuou com as suas sugestões
estranhas dia após dia, mesmo que ele tentasse recusar
escuta-la, ela continuava insistindo-o cada vez mais."
Um dia quando Potifar estava fora de casa, e nenhum
homem mais estava lá em casa, José estava atendendo
uns negócios de casa. A mulher de Potifar pegou na
túnica de José, insistindo-lhe a escutar o seu pedido mais
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uma vez. José correu a muito
rapidamente deixando a sua túnica nas
mãos da esposa de Potifar.
Isto, sem sombra de dúvida deve
ter aborrecido a mulher de Potifar.
Quando ela viu a túnica de José nas
suas mãos, ela chamou os homens que
estavam em redor da casa, mentindo
aos homens que tinha entrado até ao
seu quarto para abusa-la. Ainda por
cima, disse que José fugiu quando
ouviu tanta gritaria dela mesmo,
pedindo ajuda.
Não imaginas o quão aborrecido
ficou Potifar quando ouviu tudo quanto
a sua mulher lhe dissera do acontecido
quando esteve de viagem! Mesmo que
José fosse acusado injustamente,
Potifar deteve lhe onde os prisioneiros dos reis eram
detidos. Mesmo preso, José havia feito o que era certo
aos olhos de Deus, obedeceu lhe e Deus ficou feliz.
Agora, porque é que lhe colocaram na cadeia. Pode
parecer que Deus havia abandonado José? Será que Deus
cuidou de José? Mas claro que sim. "O Senhor Deus
estava com José e mostrou lhe misericórdia."
Na cadeia, José era amado, o prisioneiro mais
favorecido pelos guardas daquela cadeia. Ele foi logo
encarregue sob responsabilidade de outros prisioneiros,
tudo o que ele fazia lá tinha sucesso e prosperava, isto
porque Deus estava com ele na cadeia.
Algum tempo depois daquilo, o chefe despenseiro e
o chefe padeiro foram
também detidos, porque de
alguma maneira haviam
ofendido a Faraó. Ambos
foram detidos do lado da
cadeia onde José estava
também cumprindo a sua
pena. O capitão da guarda
pessoal ordenou a José para
que servisse aqueles dois
(últimos) homens detidos.
O despenseiro e o
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padeiro ficaram na cadeia por um tempo, é quando um dia
ambos tiveram sonhos que lhe deixaram perturbados. Na
manha seguinte, José notou que as suas caras estavam
angustiadas e perguntou-lhes o que estava de facto errado
com eles. Disseram que tiveram sonhos difíceis para
percebe-los e que deixaram lhes verdadeiramente
perplexos porque não sabiam o significado daqueles
sonhos.
José disse para eles que Deus pode interpretar
sonhos. O despenseiro começou por contar o que viu nos
seus sonhos a José, dizendo: que em seu sonho viu uma
videira que tinha apenas três ramos que estavam
florescidos de uvas maduras. O copeiro apanhou as uvas
e exprimiu-as no copo de Faraó e depois o entregou.
Dai, começou José por interpretar, dizendo o
seguinte: os três ramos que lhe foi mostrado eram os três
dias que lhe faltava para ser solto e voltar ao posto de
serviço a serviço de Faraó como antes de estar detido.
Em seguida, pediu por muito ao despenseiro para que ele
se lembrasse dele fora quando estiver ao pé de Faraó,
para que ele possa ser soltado da prisão. Ele contou-lhe
tudo como ele foi tirado da sua terra sem que ele tivesse
cometido alguma coisa errada até ao ponto de entrar na
sela inocentemente.
Quando o padeiro ouviu aquela boa notícia do
copeiro, também queria que José lhe interpretasse o seu
sonho. Começou por contar o seguinte, que no sonho dele
viu que ele mesmo havia levado três cestos pela cabeça
e lá havia algumas pastelarias e os pássaros estavam
comendo as pastelarias do cesto.

José disse ao padeiro que os três cestos também
significavam os três dias, mas como o destino diferente.
Depois de três dias o padeiro seria enforcado ao invés de
ser liberto e voltar ao seu posto de serviço, e os pássaros
iriam comer a sua carne. Que terrível interpretação!
Em três dias seria o aniversário de Faraó, e tudo
aconteceu exactamente como José havia dito na
interpretação dos sonhos, dos dois homens. O padeiro foi
enforcado enquanto que o copeiro foi liberto e retornou
ao seu serviço. Ainda que José, por muito pediu ao
copeiro para que falasse dele diante de Faraó, mas
infelizmente, este havia o esquecido.
José permaneceu preso. Achas que José por algum
momento deve ter estado desencorajado? Primeiro os seus
irmãos o venderam como um escravo, a mulher de Potifar
falou uma mentira terrível dele, foi colocado na sela e por
fim o copeiro lhe esqueceu. Isto parecia que jamais ele
sairia da prisão!
Porém Deus estava com José em cada sua prova. Foi
sem dúvida Deus que quis e fez com que José chegasse
no Egipto (Génesis 45:8); ora, Deus estava testando
(Salmos 105:17-19). Ele estava preparando-o, porque
brevemente Deus iria usa-lo para salvar muitos e muitas
vidas mesmo.

Versículo Para Memorizar:
"Os patriarcas, movidos de inveja, venderam José
para o Egito; mas Deus era com ele."
—Actos 7:9

O que é isto?
Essas
_________________
foram exprimidas

Isto é

para o copo do

__________
de Faraó

Faraó.

O padeiro viu
três desses

O copeiro viu três

________________

desses

nos seus sonhos

_________________
nos seus sonhos

José se encontrou com o
copeiro e o padeiro aqui na
______________________.
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Faça a ligação dos pontinhos para encontrar
o que o copeiro viu no seu sonho
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Potifar Confia José Com a Sua Casa
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