
José
...e sua vida

Objetivo do curso
Pois tudo quanto, outrora, foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela  
paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança (Rm 15.4).

• Aplicar a história de José às nossas vidas;
• Entender o plano divino ao revelar essa história;
• Dar-nos esperança baseado na fiel Palavra de Deus;

Aspectos introdutórios
O que a história de José tem a ver com Gênesis?
Como a história de José demonstra...

• o Todo-Poderoso Deus?
• o justo e inigualável Deus?
• a graça do misericordioso Deus?
• a singularidade de Yahweh?

Quem escreveu a história de José? 
Não vos deu Moisés a lei? ( Jo 7.19a)

Quando aconteceu a história de José? Quais relatos extra-bíblicos compreendem o 
período de vida de José?

• José nasceu em 1916 b.C., entrou no Egito em 1899 e subiu ao poder em 1886;
• A duração de sua vida foi no período da 12ª dinastia do médio império Egípcio 

(1991 – 1786);
• José entrou no Egito quando Ammenemes II governava;
• Foram os sonhos de Sesotris II que ele interpretou;
• O nomarca de Beni Hasan recebeu Abisha com alegria, um líder tribal de origem 

semítica;
• Sesostris II empregou e importou escravos asiáticos;
• Construção de um canal para ligar o Nilo a bacia de Fayyum (que ainda existe) 

chamado de Bahr Yusef (rio de José), feito por Sesostris II;
• Sesostris III (1878 - 1843)começou a reinar exatamente no período de fome e 

que convidou a família de José para morar no Egito;
• Durante o reinado de Sesostris III houve tumulto, possivelmente por causa da 

possibilidade da fome e à falta de confiança no governo para solução do 
problema;

• Os tumultos foram reprimidos com a divisão do Egito em departamentos, com 
supervisores, que eram submissos ao vizir (primeiro ministro);

• Houve um crescimento de artesãos e comerciantes no reinado de Sosostris III;



• José faleceu durante o reinado do último rei da 12ª dinastia, Ammenemes III 
(1842 – 1797).

Questões culturais (egípcios ou hicsos?)
• Todos os nomes próprios descritos na história são egípcios. (Ex. Potifar, “aquele 

a quem Rá deu; Asenate, “que pertence a Neith”; Zafenate-Panéia, “o que 
fornece o alimento da vida”.)

• Quando José apareceu diante ao rei Sesostris III ele se barbeou (41.14);
• Houve separacão entre os irmãos e José no banquete, pois era sacrilégio comer 

com eles (43.32)
• Ser pastor era uma abominação para os egípcios (46.34), não para os Hicsos;
• Embalsamento e a lamentação (morte de José) se enquadram melhor às práticas 

egípcias (50.2,3)

TOLEDOT (twdlwt) – Gn 37.2a
A história das gerações da vida de Jacó

A família de José
• Pai
• Mãe
• Irmãos

Panorâma da vida de José (Gn 37-50) 
• O nascimento de Jacó (Gn 30.22-24)
• Favoritismo do velho pai (37.3)
• Contava oo seu pai o que seus irmão faziam de errado (37.2)
• Contou aos familiares seus sonhos (37.5-10)
• Os enciumados irmãos pensam em matá-lo (37.18)
• Rubém persuade todos a não matá-lo (37.21-22)
• Arrancam sua túnica;
• Venderam-o para ismaelitas a preço de um escravo aleijado, idéia de Judá 

(37.26-28)



• Os ismaelitas o venderam para Potifar, oficial do Faraó no Egito (37.36)
• José mostrava a Deus (39.3)
• Potifar estimava muito a José (39.6)
• José era bonito (v.6)
• José foi assediado pela mulher de Potifar (vv. 7-12)
• José CORRE contra a tentação (vv.12,13)
• José é preso (v. 20)
• José ganha a simpatia dos carcereiros e ganha responsabilidades por lá (39.21-

23)
• José interpreta os sonhos do padeiro e do copeiro (40.1-19)
• José foi esquecido pelo copeiro (v.23)
• Dois anos depois, o copeiro se lembra de José (41.1,9)
• O faraó sonha e José interpreta seus sonhos (41.1-32)
• José sugere ao faraó o que deveria fazer (vv.33-36)
• Faraó reconhece que José está com Deus (ou deus na visão dele) e o contrata 

como o segundo maior (41.37-43)
• José é chamado pelo faraó de Zafenate-Panéia (41.45)
• José não procrastina com sua nova responsabilidade (41.45)
• José tem 30 anos de idade neste momento da história (v.46)
• José administra bem o tempo de fartura
• José tem filhos: Manassés e Efraim (41.50-52)
• José vendia trigo no tempo de escassez (v.57)
• José negocia o trigo com seus irmãos (cap. 42)
• José chora depois de ouvir seus irmãos em sua língua materna (42.24)
• José mostra benevolência financeira para com seus irmãos (42.25-26)
• Os irmãos de José voltam ao Egito (cap. 43)
• A família come um banquete no mesmo ambiente (43.32-34)
• José trama em favor de seus irmãos (cap. 44)
• José se revela a seus irmãos (45.1-3)
• José mostra piedade ao declarar que foi Deus quem 

planejara a salvação de sua família (45.5-8)
• José convida seus familiares para viver no Egito (vv.9-28)
• José demonstra bondade para com seus irmãos (Gn 

50.15-21)
• José morre (Gn 50.22-26)
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