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Gênesis, capítulo 37 ao 50. Na primeira parte dessa história vimos os sonhos de José, 
falamos sobre o perigo da rivalidade e demonstramos como ele foi preso injustamente. Nessa 
segunda e última parte contaremos a trajetória de dele da prisão ao palácio, e como seus sonhos se 
tornaram realidade. 
 

Da prisão para o palácio 

Faraó dá a ele um anel de seu dedo e o nomeia Governador do Egito. José não teve 
dificuldades: ordenou a construção de celeiros para armazenar os alimentos 
produzidos nos sete anos de fartura, e nos sete anos seguintes de seca, passou a 
vender os alimentos a valores altíssimos para o alto Egito, conquistando riquezas 
suficientes para comprar territórios do alto Egito, e entregar a seu Faraó, um 
território muito maior ao final dos catorze anos. 

 

Dos sonhos à realidade 

Devida a crise Jacó envia seus filhos para comprar mantimento no Egito. Ao 
chegarem ao Egito, encontram-se com José, apenas José os reconhece e os mantém 
presos por três dias, liberando-os para levar comida a seus familiares sob a condição 
de que um deles permanecesse no Egito, enquanto os demais traziam o irmão mais 
novo como prova de que não eram espiões. José, porém, mandou entregar os 
mantimentos comprados por seus irmãos e sem que eles soubessem, mandou 
também colocar o dinheiro deles de volta em seus pertences. Ao relatarem tudo que 
havia acontecido a seu pai, temeram, e após muita discussão entre eles, resolveram 
voltar com Benjamin, o filho mais novo. 
 
Ao chegarem ao Egito, encontraram José e se curvaram a ele, que os questionou 
sobre a saúde de seu pai. Depois, durante uma farta refeição, se alegraram. José 
porém, mandou plantar novamente dinheiro e bens nos pertences de seus irmãos, e 
quando eles tinham saído, mandou guardas atrás deles, questionando-os por que 
pagavam bem com mal. Ao serem levados à presença de José, ele se revelou, dizendo 
ser ele o irmão que havia sido vendido como escravo. A seus irmãos, disse também 
que o fato de eles o terem vendido era plano de Deus, e pediu que avisassem a seu 
pai que ele estava vivo e bem sucedido, e queria vê-lo. 
 
Ao saber sobre José, seu pai ofereceu sacrifícios a Deus e foi ao Egito encontrá-lo. Ao 
se reencontrarem, José chorou abraçado a seu pai, que sentia-se realizado por ter 
reencontrado se filho.  Após o reencontro, José deu à sua família uma propriedade 
em uma das melhores localizações do Egito e lá trabalharam e viveram. 
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