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Igreja de Deus
Escola Dominical
JOSÉ É RECOMPENSADO
Gênesis 41:1 — 42:26
Alguma
vez tu fizeste o
que
você
pensava
que
estava
certo,
mas
ainda
caíste mais no
errado? José ficou na cadeira de Faraó por muitos anos.
Potifar pôs José na cadeia por um crime que não cometeu.
De facto José havia feito uma boa escolha por ter fugido da
mulher de Potifar. Porque é que José foi posto na cadeia
como um criminoso?
Pelo poder de Deus José mesmo preso, ele podia
interpretar os sonhos de dois outros prisioneiros: o copeiro
e o padeiro de Faraó. Ambos sonhos realizaram-se. José
pediu ao copeiro para falar com Faraó quando ele foi
libertado de cadeia. Mas quando o copeiro saiu da cadeia
esqueceu de José por dois anos.
Por conseguinte, aconteceu alguma coisa que fez com
que o copeiro se lembrasse de José. Faraó teve dois sonhos
que não lhe deixaram sossegado. Ele enviou a notícia para
todos os magos e sábios mas eles não puderam dizer o que
é que aqueles sonhos significavam. Então, quando o
copeiro ouviu acerca dos sonhos de Faraó, ele foi ter com
ele, contando lhe tudo, o quanto José havia feito a respeito
dos seus próprios sonhos, ele e o do padeiro que já havia
sido enforcado.
Quando Faraó ouviu o que dissera o Copeiro, mandou
pessoas para que trouxessem José da sela. Faraó disse a
José que ele ouviu que ele pode interpretar sonhos, mas
José respondeu: "não foi por mim: Deus dará uma resposta
de paz ao Faraó."
No primeiro sonho de Faraó, ele parou a beira do rio
Nilo e viu sete vacas gordas saindo do rio e alimentando-se
num prado. E sete vacas magras saindo do rio e
começaram a comer as vacas gordas, continuando elas
magricelas! No seu segundo sonho viu completamente sete
espigas de cheias de cereais cresciam no mesmo pé.
Surgiram outras setes espigas magras atrás das primeiras
sete boas e começaram a devorar elas.
Pós Faraó ter contado seus dois sonhos a José, ele
disse: "Deus mostrou lhe Faraó, do que fazeres. As sete
vacas gordas e sete espigas boas significam sete anos bons.
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Isto é, muita comida existiria durante sete anos em toda a
terra do Egipto. Os sete gados magros e as sete espigas
magras de cereais representam os sete anos difíceis de
fome que estavam por vir em todo o mundo." (Uma fome
consiste em quando não há nenhuma comida para comer,
porque a comida não pode crescer.)
Mas primeiro seriam os setes anos de abundância,
muita comida e depois viriam os setes anos de miséria em
que pessoas correrão de um lado para o outro a procura de
algum mantimento, nada poderá encontrar, eis que os anos
de alegria, isto é, de muita comida serão esquecidos! Faraó
teve dois sonhos, a mostrar que isso estava realmente por
acontecer no seu devido momento, tarde ou sedo, assim
que Deus pretendesse.
Em seguida José disse a Faraó, que devia escolher um
homem sábio para ajuntar a comida durante os sete anos
que estavam por vir de muita comida e armazenar para
ajudar o povo durante sete anos de fome que viriam após
sete anos de abundância: Faraó, estava muito agradado
com José, sobretudo pela sua sabedoria que Deus havia lhe
dado de dizer o significado dos sonhos, até que por sua
vez, encarregou-o em responsável de ajuntamento de
comida. Deus fez José o segundo governador na terra do
Egipto.
José estava vestido de mantos do rei, e Faraó havia lhe
colocado o seu próprio anel no dedo de José. Este anel não
era para nenhum adorno ou enfeite. Isto quer dizer que
todo Egipto estava sobre o controlo de José. Ele pode fazer
o negócio no lugar do Faraó. No trono, era só o Faraó o
mais poderoso que qualquer outro homem, inclusive José
era menor que Faraó.
Faraó passou a Chama-lo Zafnate-Paneã. José estava
casado com Asenate, filha de Potífera, e eles tiveram dois
filhos: Manassés e Efraim. Deus abençoou José grandiosamente!
Os sete anos de comida em abundância passaram todos
muito rapidamente. Quando a fome terrível e tremenda
chegou, as pessoas do Egipto tiveram uma comida em
abundância para comer, porque eles haviam guardado
comida suficiente. Porém, a fome estava em todo lado.
Então como é que o povo que vivia longe do Egipto podia
sobreviver daquela fome? Eles tiveram que ir ao Egipto
para comprar a comida para se alimentarem.
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Lá em Canaã, a família de José não teve nenhuma
comida. Jacó mandou os seus filhos mais velhos para o
Egipto a procura de onde comprar a comida. Quando os
seus irmãos vieram, eles se prostraram diante o
governador o qual vendia cereais. Embora José tinha ideia
de quem eram ele, eles nãosabiam que o governador era
seu própio iemão. Eles deixaram de vê-lo quando ele era
da idade de adolescente. Agora, aquilo foi mais de vinte
anos, já era um homem crescido, vestido a um Egípcio,
falando a língua Egípcia.
José lembrou-se dos seus sonhos. Também ele deve ter
se lembrado de escarnecimento dos seus sonhos por seus
irmãos. Ele falou com eles rudemente, por intermédio de
um intérprete. Ele acusou lhes de serem espias (espia é
alguém que pretende ter informação de um certo país ou
pessoa).
Os seus irmãos disseram a José que eles não vinham
para o Egipto com a intenção de espionar na terra, mas
para comprar comida porque lá na terra há muita fome.
Eles disseram que eram doze irmãos, filhos de um homem
que vivia em Canaã. Eles disseram que o mais novo estava
em casa com o seu pai e outro irmão, e o penúltimo estava
morto.
Mesmo com toda essa explicação, José continuou a
dizer que eles eram espias e tinha que lhes pôr preso por
três dias. Por fim disse que havia decidido prender um
deles. E disse se forem honestos, levarão a comida para
vossa terra, mas lembrem-se que deverão me trazer o vosso
irmão mais novo da próxima vez que voltarem para
Egipto.
Os irmãos começaram a falar entre eles e disseram:
que isto tudo, está acontecer por causa daquilo que eles
fizeram lá, à muito tempo com o seu irmão José. Nós
vimos o seu pavor e o seu pedido de perdão, a sua
angústia, mas nós não o escutamos. Ruben lembrou os seus
irmãos o quão ele não queria que José fosse prejudicado,

mas os seus irmãos não quiseram escuta-lo.
Os seus irmãos dolorosamente admitiram o seu
pecado, eles nunca pensavam que José pudesse entender
aquilo tudo que eles falavam. Ele saiu do lugar onde
estavam eles e foi chorar um pouco distante.
Quando José volta para os seus irmãos, disse para eles
que estaria ele a guardar Simeão preso. José encheu todos
os seus sacos com cereais e o dinheiro deles; Só que os
irmãos de José não sabiam que José devolveu o dinheiro,
porque ele pôs nos seus sacos sem que nenhum deles visse,
o dinheiro estava escondido nas suas saquetas. Dai
mandou os embora.
Porque é que José não quis se revelar logo, que era
irmão deles, que já haviam vendido há muito tempo atrás?
Porque é que o José tratou a eles como espias? Foi Deus
que através de José, Ele estava provando os irmãos de
José, para ver se de facto eles estavam verdadeiramente
arrependidos e se eles haviam mudado. Deus usou José
para trazer os seus irmãos a um lugar de um verdadeiro
arrependimento.
Que fácil, isso podia ser para José se vingar dos seus
irmãos. Ele era o segundo governador no Egipto. Ele podia
ter os enganados até mesmo mata-los. Porém, ele, não o
fez! José foi muito mal tratado, isto é, terrivelmente. Ele
foi vendido como um escravo, e foi acusado ou mentido de
tentar seduzir a mulher de Potifar para se deitar com ele e
foi lançado na cadeia prisional. Ainda assim, ele confiou
em Deus nisto tudo, e Deus abençoou lhe duma maneira
maravilhosa!

Versículo Para Memorizar:
"Perguntou, pois, Faraó a seus servos: Poderíamos
achar um homem como este, em quem haja o espírito de
Deus?"
—Génesis 41:38

Põe dentro de um círculo aquilo que achas que Faraó viu nos seus sonhos
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JOSÉ TORNA-SE LEGISLADOR
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Põe dentro de um círculo as palavras
na perplexidade, labirinto acima
Interprete
Fome
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Egipto

Faraó
José
Legislador
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JOSÉ OBSERVA A ARMAZENAGEM DO CEREIAL
C opyright © 2011 C hurch of God, Inc.

4

José É Recompensado

