
José, Um Exemplo de Fé, Fidelidade e Superação – Parte I 

 

Gênesis, capítulo 37 ao 50. José era o 11º filho de Jacó, tornou-se o preferido por ser 
o primeiro filho dele com Raquel. Jacó amava tanto a Raquel que por ela trabalhara 
de graça para Labão por 14 anos. 

 

Os sonhos de José 

Além da preferência paterna que despertou a antipatia de seus irmãos, José dizia 
haver sonhado que estava no campo amarrando feixes e os feixes amarrados por 
seus irmãos se curvavam perante o dele, o que incomodou ainda mais a seus irmãos. 
Em outro sonho, relatou que o sol, a lua e as estrelas se curvavam diante dele, e isso 
incomodou até a seu pai, pois os sonhos de José transmitiam uma mensagem de que 
ele seria o mais importante na família, algo inadmissível para um “não primogênito” à 
época. 

 

O perigo da rivalidade 

Os irmãos de José passaram a chamá-lo de sonhador e premeditaram a sua morte, 
desistindo, porém, vendendo-o a um mercador de escravos ismaelita, com quem 
cruzaram no caminho. Para Jacó, levaram a túnica de José manchada de sangue, e 
falaram que ele havia sido morto por um animal. 

 

Foi preso injustamente 

No Egito, foi vendido para Potifar. Tornou-se administrador da casa e dos demais 
escravos de Potifar e aprendeu o idioma egípcio. Porém, a esposa de Potifar desejou 
seduzi-lo, mas diante da recusa de José, ela passou a acusá-lo de tentativa de 
estupro, o que fez com que José fosse preso. Na prisão fez fama de intérprete de 
sonhos. Em determinado momento da história, o copeiro chefe do palácio real, 
lembrou-se das interpretações de José a respeito dos seus sonhos, e falou sobre o 
prisioneiro ao Faraó, que chamou José, e ele disse que os sonhos de Faraó 
significavam um período de fartura de sete anos, seguido de um período de seca 
igualmente de sete anos, pelo qual o Egito passaria. 
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