Lição 12 para 18 de junho de 2022

José é elevado ao cargo mais importante do Egito. Estando nesta
posição, pode ver realizado o que Deus lhe havia mostrado em
sonhos: seus irmãos prostrados reverentemente diante dele.
O que devia fazer com eles? Vingança pelo mal que lhe
causaram? Perdoá-los e esquecer completamente o passado?
Para um crente como José, o perdão é a única opção. No entanto,
não é um perdão cego. José queria ter certeza de que a história
não se repetiria.
José, príncipe do Egito. Gênesis 41:37-57.
José prova seus irmãos:
O teste do arrependimento. Gênesis 42.
O teste do ciúme. Gênesis 43.
O teste final. Gênesis 44.
Deus transforma o mal em bem. Gênesis 45.

Além de interpretar os sonhos do faraó, José propôs um plano para
que o Egito se preparasse para os sete anos de fome profetizado. (Gn.
41:32-36).
O faraó reconheceu que Deus dotou José com sabedoria, nomeou-o
vizir do Egito, e deu-lhe uma esposa. (Gn. 41:39-44).
Durante os sete anos de abundância, José
"recolheu trigo como areia do mar"(Gên. 41:49).
Ele mesmo também foi abençoado com o
nascimento de dois filhos: Manassés ["que faz
esquecer"] e Efraim ["fertilidade dupla"].
Deus tinha transformado algo ruim (ser um
escravo) em algo bom (ser o príncipe do Egito).

“disseram uns aos outros: Na verdade, somos culpados
acerca de nosso irmão, pois vimos a angústia da sua alma,
quando nos rogava; nós porém não ouvimos, por isso vem
sobre nós esta angústia.” (Gênesis 42:21)

No início dos anos de fome, José abriu os
celeiros e forneceu trigo tanto para egípcios
quanto para estrangeiros (Gen. 41:56-57). Ao
saber disso, Jacó enviou seus filhos ao Egito —
exceto Benjamin — para comprar trigo (Gen.
42:1-4).
José reconheceu seus irmãos, e decidiu testá-los
(Gen. 42:8-9, 17). O teste foi eficaz. Como eles
não sabiam que José os entendia (Gen. 42:23),
eles falavam livremente. Há certos paralelismos
entre esta cena e a última vez que se viram.

20 anos
antes

Na
atualidade

“disseram um ao
outro” (Gn. 37:19)

“diziam um ao
outro” (Gn. 42:21)

“Não derrameis
sangue” (Gn. 37:22)

“se nos demanda
seu sangue” (Gn.
42:22)

“o puseram [a José]
no cárcere”
(Gn. 39:20)

“Então os pôs
juntos no cárcere”
(Gn. 42:17)

Deixando Simeão na cadeia, José permitiu que seus irmãos
voltassem a Canaã com o compromisso de retornar trazendo
Benjamin com eles. (Gn. 42:19-20, 24).
Vendo Benjamin, os sentimentos de José eclodiram (Gen.
43:30). Ele falou com muito carinho (Gn. 43:29), e mostroulhe tratamento especial, assim como seu pai havia lhe
mostrado (Gen. 43:34; 37:3).
Desta vez, os irmãos não mostraram
ciúmes de Benjamin, mas "se
alegraram com ele". Algo tinha
mudado neles, eles não se
importavam mais com o favoritismo.

“Agora, pois, fique teu servo em lugar deste moço por
escravo de meu senhor, e que suba o moço com os seus
irmãos.” (Gênesis 44:33)

O último teste de José foi acusar Benjamin de
ter roubado uma taça de prata (Gen. 44:2-4,
12). Eles abandonariam o irmão mais novo da
mesma forma que o abandonaram?
O discurso de Judá é muito comovente.
Primeiro, ele reconheceu seus pecados: "Deus
encontrou a maldade de seus servos."
(Gn 44:16).
Lembrando da dor que seu pai sofreu com a perda de José, ele tem
empatia e não deseja vê-lo sofrer novamente (Gen. 44:20, 30-31).
Finalmente, ele se oferece para tomar o lugar de Benjamin.
(Gen. 44:33), assim como o carneiro tomou o lugar de Isaque (Gn. 22:13).

“Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes
vendido para cá; porque para conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós.”
(Gênesis 45:5)

Seus irmãos passaram no teste. Chegou a hora: "Eu sou José"
(Gen. 45:3). Que? Impossível! Então ele teve que repetir para
eles, dando-lhes mais detalhes: "Eu sou José seu irmão,
aquele que vocês venderam para o Egito." (Gn. 45:4).
José não fala de vingança. Ele tinha entendido que Deus
tinha transformado o mal em bem.
Ele falou com eles de "preservação da vida" e "posteridade...
para lhe dar vida", e assegurou-lhes que, em última análise,
foi Deus que o enviou para o Egito (Gen. 45:5-7).
Ele provê o necessário que toda a sua família venha para o
Egito. Agora as coisas estão indo bem. A providência de Deus
se manifestou de uma forma poderosa.

“Deus dirigiu os eventos para que Sua luz fosse
comunicada ao povo egípcio. Tanto na casa de
Potifar quanto na prisão, José recebeu uma
educação e treinamento que, com o temor de
Deus, o preparou para sua alta posição como
primeiro-ministro da nação. Do palácio do
faraó, sua influência foi sentida por todo o
país, e o conhecimento de Deus se espalhou
por toda parte.”
E. G. W. (Patriarcas e profetas, pg. 302) – Tradução livre

