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Série: Visões de Deus:

Introdução

Quando os seus irmãos 
viram que o pai gostava 

mais dele do que de 
qualquer outro filho, 

odiaram-no e não 
conseguiam falar com ele 
amigavelmente. Gn 37.4



Quando o contou ao pai e aos 
irmãos, o pai o repreendeu e 
lhe disse: “Que sonho foi esse 
que você teve? Será que eu, 

sua mãe, e seus irmãos 
viremos a nos curvar até o 
chão diante de você?”

Gn 37.10

Assim seus irmãos 
tiveram ciúmes 
dele; o pai, no 

entanto, refletia 
naquilo. Gn 37.11

A história de José



A
Na casa de seu pai

“É agora! Vamos matá-lo e 
jogá-lo num destes poços, 
e diremos que um animal 

selvagem o devorou. 
Veremos então o que será

dos seus sonhos.”
Gn 37.20

... “Certamente estamos sendo 
punidos pelo que fizemos a 

nosso irmão. Vimos como ele 
estava angustiado, quando nos 

implorava por sua vida, mas não 
lhe demos ouvidos; por isso nos 

sobreveio esta angústia”.
Gn 42.21



B
Na casa de Potifar

Nesse meio tempo, no 
Egito, os midianitas 

venderam José a 
Potifar, oficial do faraó

e capitão da guarda.
Gn 37.36

6 José era atraente e de 
boa aparência, 7 e, depois 
de certo tempo, a mulher 
do seu senhor começou a 

cobiçá-lo e o convidou: 
“Venha, deite-se comigo!”

Gn 39



C
Na casa de 
detenção 

Quando tudo estiver 
indo bem com você, 

lembre-se de mim e seja 
bondoso comigo; fale de 
mim ao faraó e tire-me 

desta prisão,
Gn 40.14

pois fui trazido à força 
da terra dos hebreus, 
e também aqui nada 

fiz para ser jogado 
neste calabouço”.

Gn 40.15



D
Na casa de Faraó

José era o governador do 
Egito e era ele que vendia 

trigo a todo o povo da terra. 
Por isso, quando os irmãos 

de José chegaram, 
curvaram-se diante dele, 
rosto em terra. Gn 42.6

José reconheceu os seus irmãos 
logo que os viu, mas agiu como 

se não os conhecesse, e lhes 
falou asperamente: “De onde 

vocês vêm?” Responderam eles: 
“Da terra de Canaã, para 

comprar comida”.
Gn 42.7



8 José reconheceu os seus irmãos, 
mas eles não o reconheceram.
9 Lembrou-se então dos sonhos 

que tivera a respeito deles e lhes 
disse: “Vocês são espiões! Vieram 
para ver onde a nossa terra está

desprotegida”.
Gn 42

Nisso José retirou-se e 
começou a chorar, mas logo 
depois voltou e conversou 
de novo com eles. Então 

escolheu Simeão e mandou 
acorrentá-lo diante deles. 

Gn 42.24

E ele se pôs a chorar 
tão alto que os 

egípcios o ouviram, e 
a notícia chegou ao 

palácio do faraó.
Gn 45.2



Então disse José a seus 
irmãos: “Eu sou José! Meu 
pai ainda está vivo?” Mas 

os seus irmãos ficaram tão 
pasmados diante dele que 

não conseguiam 
responder-lhe. Gn 45.3

“Cheguem mais perto”, 
disse José a seus irmãos. 

Quando eles se 
aproximaram, disse-lhes: 
“Eu sou José, seu irmão, 

aquele que vocês venderam 
ao Egito! Gn 45.4

A maneira como 
José conheceu a 

Deus



A
Deus estava com 

ele

O SENHOR estava com 
José, de modo que este 
prosperou e passou a 
morar na casa do seu 

senhor egípcio.
Gn 39.2

mas o SENHOR estava 
com ele e o tratou com 
bondade, concedendo-

lhe a simpatia do 
carcereiro. 

Gn 39.21



Ao segundo filho 
chamou Efraim, 

dizendo: “Deus me fez 
prosperar na terra 

onde tenho sofrido”.
Gn 41.52

Sejam manifestos os 
teus feitos aos teus 
servos, e aos filhos 

deles o teu 
esplendor!      Sl 90.16

Esteja sobre nós a 
bondade do nosso Deus 

Soberano. Consolida, para 
nós, a obra de nossas 

mãos; consolida a obra de 
nossas mãos!

Sl 90.17



B
Deus lhe fez 
revelações

Certa vez, José teve 
um sonho e, quando o 
contou a seus irmãos, 
eles passaram a odiá-

lo ainda mais.
Gn 37.5

Eles responderam: 
“Tivemos sonhos, mas não 

há quem os interprete”. 
Disse-lhes José: “Não são 

de Deus as interpretações? 
Contem-me os sonhos”.

Gn 40.8



C
Deus se mostrou 

soberano

Agora, não se aflijam nem 
se recriminem por terem 
me vendido para cá, pois 
foi para salvar vidas que 
Deus me enviou adiante 

de vocês. 
Gn 45.5

“Assim, não foram vocês que 
me mandaram para cá, mas 
sim o próprio Deus. Ele me 
tornou ministro do faraó, e 

me fez administrador de 
todo o palácio e governador 

de todo o Egito. Gn 45.8



D
Deus que age na 

dor

As implicações 
no seu cotidiano

A
Trato com 

adversidades



B
Vida profissional

C
Comunhão pessoal

Confie no SENHOR de todo o 
seu coração e não se apóie 

em seu próprio 
entendimento; 6 reconheça 
o SENHOR em todos os seus 
caminhos, e ele endireitará

as suas veredas.
Pv 3.5


