A VIDA DE JOSÉ

Gênesis 37-45
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Jacó
•
•
•
•
•
•

Gêmeo de Esaú
Competiam desde o ventre de sua mãe
Jacó => preferido de Rebeca
Esaú => preferido de Isaque
Esaú vende a primogenitura a Jacó
Jacó rouba-lhe a benção (com auxílio de
Rebeca)
• Jacó foge de seu irmão e vai para a casa de
Labão

Jacó
•
•
•
•

Casa-se com Lia e com Raquel (irmãs)
Há “competição” entre as irmãs
Lia é fértil e Raquel estéril
Cada uma dá sua serva para que gerem filhos
de Jacó
• Ambiente familiar tenso, competitivo e injusto
• Jacó colhe os frutos de sua conduta reprovável :
o caráter dos filhos

José aos 17 anos (Gen 37)
•
•
•
•
•
•

Apascentava o gado junto com os irmãos
Relatava ao pai a má conduta destes
Era o preferido de Jacó
Ganha de Jacó uma túnica (v 3)
Os irmãos têm ciúmes
Sentem ódio (v 4: “já não lhe podiam falar
pacificamente)

Sonhos de José (V 5 – 11)
1 – Feixes que se inclinam ao seu, que fica
em pé
2 – O sol, a lua e 11 estrelas se inclinam
perante ele
• A repreensão

A venda de José aos Ismaelitas
(v12-36)
• Os irmãos conspiram para matá-lo
• Rúben convencê-os a jogá-lo no poço (sua
intenção era resgatá-lo depois)
• Na ausência de Rúben é vendido
• Molham sua túnica em sangue de animal e
enviam-na ao pai (falta de compaixão para com
Jacó)
• A dor de Jacó
• Os ismaelitas vendem José a Potifar – oficial do
Faraó, encarregado da custódia de prisoneiros
reais

José na casa de Potifar (Gen39)
• O Senhor era com José
• Potifar pôs José como mordomo de sua casa
(testemunho da conduta do cristão)
• O Senhor, através de José traz prosperidade a
Potifar
• A mulher de Potifar tenta seduzir José e, diante
de sua negativa arma-lhe uma cilada
• José é lançado na prisão
• Novamente, pela benção de Deus: o carcereiro
confia em José e o faz responsável por outros
presos

Interpretação de Sonhos (Gen 40)
• José interpreta os sonhos do copeiro e do
padeiro
• Padeiro – morte
• Copeiro – restituído ao cargo promete lembrarse dele.
• José é esquecido e passa mais 2 anos preso
(sofrimento de José)

Os sonhos de Faraó (Gen 41)
•
•
•
•

7 vacas magras comem 7 vacas gordas
7 espigas mirradas devoram 7 espigas cheias
Faraó fica perturbado com o sonho
Nenhum de seus sábios é capaz de interpretálos
• O copeiro-chefe lembrá-se de José e Faraó
manda buscá-lo
• José diz “o Senhor dará a resposta” (v15,16)
• José dá resposta e conselhos a Faraó (tomar
1/5 da produção, guardar para a seca)

O reconhecimento de Faraó
• Faraó reconhece “o espírito de Deus” na
atuação de José (v37)
• O coloca como governador do Egito
• (Nesta época José tem 30 anos)
• José faz provisões para a seca
• Administra a venda de cereais nos anos
de fome

Os irmãos de José no Egito

(Gen 42 e 43)

• Jacó ordena aos filhos irem ao Egito comprar
mantimentos ; Benjamin fica com o pai
• Ao chegarem se inclinam perante José
• José reconhece os irmãos, pergunta pelo pai e por
Benjamin
• José os acusa de serem espiões
• Simeão fica como refém e José exige a presença de
Benjamin
• José devolve o dinheiro / temor dos irmãos
• Tristeza de Jacó por José, Benjamin e Simeão
• Os irmãos retornam ao Egito e José os hospeda
• Chora ao ver Benjamin

O incidente(Gen 44)
• José vende cereais aos irmãos, lhes
restitui o dinheiro, coloca seu copo no
saco de cereais de Benjamin
• Manda seu mordomo ao encalço deles
• Quando retornam à cidade José exige que
Benjamin fique como escravo
• Os irmãos rogam a José por Benjamin

José se revela aos irmãos (Gen 45)
• Os irmãos ficam atemorizados
• Não vos irriteis contra vós mesmos, o Deus me
enviou adiante de vós
• Não fostes vós que me enviastes aqui e sim
Deus (v8)
• Beija os irmãos
• Manda buscar o pai e toda a família
• Os sustenta nos anos de fome
• Os irmãos retornam e contam a Jacó

Características de José
•
•
•
•
•
•
•

Caráter que contrastava com o dos irmãos
Firmeza diante de adversidades
Flexibilidade / adaptação
Cria sempre que Deus estava no controle
Pessoa confiável / íntegra
Hábil administrador
O cargo não o modificou; não abusou de seu
poder
• Toda a glória era de Deus
• Misericordioso

COMPARAÇÕES TIPOLÓGICAS ENTRE JOSÉ E JESUS

• O pai de José manda-o à seus irmãos, (Gênesis 37: 13
e 14). Deus enviou Jesus á Israel, (João 3:17 e 1:11).

• Os irmãos de José conspiraram, para matá-lo, (Gênesis
37:18). Os judeus (irmãos de Jesus) conspiraram para
matá-lo, (João 5:16).
• José era amado pelo pai, (Gênesis 37: 3 e 4). Jesus
também era amado pelo Pai (Lucas 3:22 e Mateus
3:17).

• José foi vendido por seus irmãos a 30 moedas mais ou
menos, (Gênesis 37:28). Jesus também foi vendido por
seus irmãos (judeus) a 30 moedas. (Mateus 26:14).

COMPARAÇÕES TIPOLÓGICAS ENTRE JOSÉ E JESUS

• Deus estava com José, (Gênesis 39:21 a 23 e 41:38 a
39). Deus estava com Jesus, (Lucas 22:43).

• José foi preso, (Gênesis 39:20). Jesus também foi
preso, (Mateus 26:50 e 57).
• José sempre servindo o pai, (Gênesis 37:13) a Potifar e
a Faraó, (Gênesis 39:11 e 41:10) Jesus veio para servir,
(Mateus 20:28).
• José cumpria a vontade do pai, (Gênesis 37:14). Jesus
realizou a vontade do Pai, (Lucas 22:42).

COMPARAÇÕES TIPOLÓGICAS ENTRE JOSÉ E JESUS

• José recebeu todo poder no Egito, (Gênesis 41:41 e
44). Jesus recebeu do pai todo poder, (João 17:4 e
Mateus 28:18).

• José tinha uma túnica, (Gênesis 37:3 e 31). Jesus
também tinha uma túnica, (Salmo 22:18 e Mateus
27:35).
• José na prisão revelou o sonho de duas pessoas
traidoras, que uma iria morrer (padeiro) e a outra iria
viver(copeiro), (Genesis 40). Jesus também revelou a
dois ladrões na cruz que um iria viver com ele e outro
morrer, (Lucas 23:39-43)

COMPARAÇÕES TIPOLÓGICAS ENTRE JOSÉ E JESUS
• José foi chamado Zafenate-Panéia, que significa salvador do
mundo, (Gênesis 41:45). Jesus é o Salvador do mundo,
(João 4:42.
• José casa-se com uma gentílica, (Gênesis 41:45). A noiva de
Jesus (Igreja) é também dentre os gentios, (João 10:16 e
15:14).
• José não foi reconhecido pelos seus irmãos, (Gênesis 43:3 a
7). Jesus também não foi recebido pelos judeus, (João 1:10 e
11)
• A bênção de José chegou no tempo certo para seus irmãos,
(Gênesis 45:18 a 23). A bênção de Jesus também chegará
no tempo certo à Israel, (Atos 1:11 e Romanos 11:26).

COMPARAÇÕES TIPOLÓGICAS ENTRE JOSÉ E JESUS

• No momento de grande aflição os irmãos de José o
encontram e ficam livres dos sofrimentos, (Gênesis 42;2
e 43:1 e 2). Os judeus em momento de grande angustia
terão encontro com Jesus e serão livres para sempre.
(Zacarias 14:1 a 3)

• José manda seus irmãos chegarem a si, (Gênesis 45:4).
Jesus chamará a si seus irmãos, (os judeus) (Zacarias
12:7 e 8)
• Todo povo se ajoelhou perante José, (Gênesis 41:43).
Todos os joelhos se dobrarão perante Jesus, (Filipenses
2:10).

COMPARAÇÕES TIPOLÓGICAS ENTRE JOSÉ E JESUS

• José apresenta-se à seus irmãos que o reconhece,
(Gênesis 45:3) Jesus aparecerá no monte das Oliveiras
e será reconhecido pelos judeus (seus irmãos) como
Messias prometido (Zacarias 12:8 a 13, 13:6 e 14:4).
• Os irmãos de José inclinaram-se perante ele, (Gênesis
43:26 e 28). Os irmãos de Jesus (os judeus) também se
inclinarão perante Jesus, (Romanos 14:11).
• Os irmãos de José suplicaram-lhe, (Gênesis 44:16 a
18). Os judeus, seus irmãos suplicarão a Jesus,
(Zacarias 12:10).

COMPARAÇÕES TIPOLÓGICAS ENTRE JOSÉ E JESUS

• José estava acima de todos no Egito, (Gênesis
41:44). Jesus estará acima de todos e estará no
Monte das Oliveiras, (Zacarias 14:4).
• Os irmãos de José viram sua gloria inclusive seu pai.
Todos verão a gloria de Jesus.

