Lição 11, para 11 de junho de 2022

Seu amor por Raquel levou Jacó a amar e favorecer José mais
do que seus outros filhos, "pois ele o havia tido na velhice"
(Gênesis 37:3. Benjamin ainda era muito jovem na época).
Esse fato, juntamente com a simplicidade e espiritualidade
do jovem José – que contrastou com o caráter e a má
reputação de seus irmãos – provocou uma grande inimizade
contra ele.
Apesar dos atos e erros deploráveis que encontramos em
Gênesis 37-41, Deus dirigiu tudo para o bem.

Os sonhos de José. Gênesis 37:1-11.
José vendido. Gênesis 37: 12-36.
Interlúdio: Judá e Tamar. Gênesis 38.
José prisioneiro. Gênesis 39.
Os sonhos de Faraó. Gênesis 40:1-41:36.

José ia contando ao pai sobre o mau
comportamento de seus irmãos (Gen. 37:2).
Parecia evidente que Jacó pretendia colocar
José, primogênito de Raquel, acima de todos
os seus irmãos. (Gn. 37:3).
Resultado imediato: "E vendo seus irmãos que seu pai o
amava mais do que todos os seus irmãos, eles o odiavam, e
não podiam falar com ele pacificamente" (Gn. 37:4).
Para completar, José tinha dois sonhos que o
colocavam claramente acima de seus irmãos.:
Jacó também não parecia satisfeito com esses
sonhos, mas refletiu sobre sua possível realização.
(Gn. 37:11).

Gênesis 37:5-8

Gênesis 37:9-10

Tudo ocorreu rapidamente
(Gênesis 37:13-36).
2. “Casualmente”,
um homem encontra
José e indica onde
estão seus irmãos
(15-17)

1. Jacó
envia José
para ver
seus irmãos
(13-14)

4. Rubén
intercede por
José, com
intenção de
salva-lo (21-24)

3. Ao vê-lo, seus
irmãos decidem
mata-lo (18-20)

6. Os irmãos
enganam Jacó e o
fazem crer que
José está morto (29-

5. Judá propõe um
outro plano:
vende-lo em lugar
de mata-lo (25-28)

35)

7. No Egito,
José é
vendido a
Potifar (36)

“Nosso Pai celestial não aflige ou machuca
voluntariamente os filhos dos homens. Tem seu
propósito no redemoinho e na tempestade, no fogo e
na inundação. O Senhor permite que calamidades
venham ao Seu povo para salvá-los de perigos
maiores. Ele quer que todos examinem seu coração
com cuidado e se aproximem de Deus para que Deus
possa se aproximar dele.
Nossa vida está nas mãos de Deus. Ele vê perigos
ameaçadores que não podemos ver. Ele é o doador de
todas as nossas bênçãos”
E. G. W. (Nos lugares celestiais, 15 de setembro) – Tradução livre

Após a venda de José, Judá se separou de seus
irmãos, casou-se e teve três filhos (Gen. 38:1-5). O
primogênito casou-se com Tamar. Então Deus
começou a agir diretamente contra a maldade dos
filhos de Judá. (Gn. 38:6-10).
No entanto, Deus não agiu contra Judá e Tamar
quando ambos agiram incorretamente (Gn. 38:1118). Mas Judá reconheceu seu erro, e Tamar foi
considerada justa (Gn. 38:26). Deus transformou o
mal em bem e, pela graça, redimiu Tamar.
De Peres, segundo filho de Tamar e Judá, surgiu o
Messias (Mat. 1:3). Tamar é a primeira das quatro
mulheres mencionadas na genealogia de Jesus.

Quando José foi vendido a Potifar, capitão da guarda e responsável pela
prisão dos oficiais reais, Deus esteve com ele. (Gn. 39:1-2).
José foi posto no comando de toda a propriedade,
sem que seu sucesso o corrompesse. Pelo contrário,
se recusou a ceder às insinuações de sua amante (Gn.
39:9). No entanto, ele acabou na cadeia. De volta ao
princípio.
Na prisão Deus fez três coisas com José: (1) esteve
com ele; (2) estendeu sua misericórdia; (3) deu graça
aos olhos do chefe da prisão (Gn. 39:21).
De novo, ele foi colocado no comando de tudo (Gen.
39:22-23). José nunca esqueceu de onde veio seu
sucesso, e reteve sua fidelidade a Deus em todas as
circunstâncias.

E. G. W. (Filhos e filhas de Deus, 9 de novembro)

“José considerava sua escravidão no
Egito como a maior calamidade que
poderia ter acontecido com ele; mas ele
viu a necessidade de confiar em Deus
como nunca havia feito antes sob a
proteção do amor de seu pai. José levou
Deus com ele para o Egito, e esse fato
era evidente por sua conduta jovial no
meio de suas tristezas.”

“E que o sonho foi repetido duas vezes a Faraó, é porque esta
coisa é determinada por Deus, e Deus se apressa em fazê-la.”
(Gênesis 41:32)

Depois de interpretar os dois sonhos, o do copeiro e o do
padeiro, José espera uma libertação antecipada da prisão (Gen.
40:14-15). Mas a liberdade não veio.
Então houveram dois novos sonhos e outro sonhador
preocupado, ansioso para saber seu significado. Depois de dois
anos de espera, chegou a hora de Deus (Gn. 41:1-14).
Ante Faraó, José não se esquece do que depende
seu êxito: "Não está em mim; Deus será quem
dará uma resposta propícia ao Faraó." (Gn. 41:16).
Depois de muitos anos de espera, quando ele foi
colocado sobre toda a terra do Egito, a realização
dos dois sonhos de José começou a ser
vislumbrada. (Gn. 41:41).

E. G. W. (Patriarcas e profetas, pg. 198) – tradução livre

“Desde o calabouço, José foi exaltado à posição de
governante de toda a terra do Egito. Foi uma posição
honrosa; no entanto, estava repleto de dificuldades e
riscos. [...] Mas o caráter de José suportou o teste de
adversidade e prosperidade. Ele manifestou no palácio
do Faraó a mesma fidelidade a Deus que havia
demonstrado em sua cela de prisioneiro [...] ele
acreditava plenamente que a mão divina guiava seus
passos, e sempre confiando em Deus, ele cumpriu
fielmente os deveres de seu posto. Através de José, a
atenção do rei e dos grandes do Egito foi dirigida ao
verdadeiro Deus.”

