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Reconhecimentos 
 

Dedico esse livro à minha esposa, Karina, e às nossas 
filhas Valentina e Sofia. Vocês têm vivido todos os 
processos ao meu lado, compartilhando as alegrias e 
momentos de lutas, me ensinado sobre fé, 
obediência e maturidade mais do que qualquer um. 
Vocês são minha verdadeira coluna, e amores da 
minha vida! 
 
Mais do que um líder, meu amigo Boris Antoniuk, 
líder Nacional do Recrie. Você tem sido meu pai 
espiritual, e tem acompanhado cada etapa do meu 
crescimento, me incentivando a permanecer, 
inspirando e desafiando, em cada fase da minha 
caminhada.  
 
Agradeço a cada líder do ministério Recrie, e ao 
Apóstolo Rina por sua cobertura, inspiração e 
suporte, e a cada pastor da igreja Bola de Neve que 
tem nos acompanhado. É um imenso privilégio 
desenvolver nosso chamado ao lado de alguns dos 
verdadeiros heróis da fé dos tempos modernos. É 
uma honra erguer os escudos ao lado de homens e 
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mulheres como vocês, dividindo as alegrias e 
experiências ao longo dessa jornada. Somos família! 
 
Agradeço também aos meus pais, que tem sido 
meus intercessores e suporte para minha vida. Com 
vocês, ainda me sinto como o jovem José, aquele 
filho amado, com sua túnica colorida. Amo vocês! 
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Prefácio 
 
Apesar de ser um dos personagens mais fascinantes 
de toda a Bíblia, José era um homem comum, assim 
como nós, um jovem de carne e osso. Não era 
infalível, estava sujeito às mesmas tentações, não 
carregava superpoderes. Mas José foi alguém que se 
permitiu ser usado por Deus, e através da sua fé e 
obediência aceitou e abraçou todos os processos 
com alegria, sendo moldado por Deus até estar 
pronto para cumprir seu propósito. 
 

“Nós somos as Bíblias que o 
mundo está lendo… Nós 
somos os sermões que o 
mundo está prestando 
atenção” Billy Graham 

 
Deus está preparando ‘José’s na nossa geração, 
aqueles que viverão suas vidas em tal nível de 
obediência, que suas vidas apontarão diretamente 
para Jesus Cristo. Serão representantes de Jesus 
Cristo, e embaixadores do seu Reino na terra. Até 
que Egito e Israel possam enxergar o Messias através 
de suas vidas. 
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“Vocês mesmos são a nossa carta, escrita em 
nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês 
demonstram que são uma carta de Cristo, 
resultado do nosso ministério, escrita não com 
tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em 
tábuas de pedra, mas em tábuas de corações 
humanos.”  2 Coríntios 3:2,3 
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Introdução | Em Gênesis, a revelação do 
processo 
 
 

“Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o 
Deus de Jacó? Ele não é Deus de mortos, mas de 
vivos!" Mateus 22:32 

 
Você já se perguntou por que Deus se apresenta 
como o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó? 
 
Obviamente há inúmeras respostas para essa 
pergunta, e revelações preciosas a respeito do 
caráter de Deus escondidos nessa afirmação. Mas 
vamos nos ater ao que isso nos ensina a respeito da 
evolução do nosso conhecimento e relacionamento 
com Deus, à medida que O conhecemos como Deus: 
Pai, Filho e Espirito Santo. 
 
Abraão é apresentado como o Pai da fé. Isaque foi o 
filho entregue como sacrifício em obediência, e Jacó 
foi aquele que experimentou uma profunda 
transformação em sua própria natureza, algo que 
somente o Espírito Santo pode realizar em nós. 
 

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/mt/22/32
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Abraão, Isaque e Jacó revelam de forma progressiva 
Deus como Pai, Filho e Espirito Santo. Uma revelação 
crescente e progressiva, que nos mostram a 
necessidade de uma jornada individual de 
crescimento do nosso relacionamento pessoal com 
Ele. 
 
Nossa caminhada não termina quando recebemos o 
amor do Pai, aceitando a Jesus Cristo e nos tornando 
participantes de alguma religião ou igreja. Esse é 
apenas o início da jornada, um nascimento, quando 
passamos a tê-lo como Abba (Pai). A continuidade 
do relacionamento e experiências com Deus Pai, 
Filho e Espírito Santo é o que nos levam ao 
amadurecimento, e cumprimento do nosso chamado. 
 
Todas as histórias de Abraão, Isaque, Jacó e José 
estão contidas no livro de Gênesis, nos fazendo 
lembrar que ainda isso faz parte apenas do 
“princípio”, “início”, o significado da palavra Gênesis, 
nos permitindo saber que Deus ainda tem muito 
mais. Ele é criador não por aquilo que criou, mas é 
“Deus criador” porque isso fala da sua própria 
natureza, Ele continua criando! 
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José é um modelo para nosso crescimento e 
propósito de vida 

 
É bastante significativo saber que a história de José 
ocupe mais espaço no livro de Gênesis do que 
qualquer outra das histórias desse livro, onde estão 
contidas as histórias da criação, do recomeço 
através de Noé, as histórias de Abraão, Isaque e 
Jacó, a revelação da aliança através destes 
patriarcas, os fundamentos da fé, e a história dos 
doze filhos de Jacó, que viriam formar as doze tribos 
de Israel.  
 
Acredito que José é apresentado no final do livro 
Gênesis, como o primeiro grande exemplo bíblico e 
modelo de aplicação prática daquilo que Deus pode e 
deseja fazer, com aqueles que se posicionam para 
cumprir seus propósitos em uma geração, e 
apontando profeticamente para coisas ainda 
maiores, em novos ciclos que se abrem, de maneira 
surpreendente. 
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Porque os meus pensamentos não são os vossos 
pensamentos, nem os vossos caminhos os meus 
caminhos, diz o Senhor.  
Porque, assim como o céu é mais alto do que a 
terra, assim são os meus caminhos mais altos do 
que os vossos caminhos, e os meus pensamentos 
mais altos do que os vossos pensamentos. Isaías 
55:8,9 

 
O significado hebraico do nome José é “O Senhor 
acrescentará” ou “crescimento”. A vida de José e seu 
processo de crescimento são um modelo e inspiração 
para o nosso crescimento espiritual, que acontece a 
partir do momento que encontramos nosso propósito 
de vida. 
 
As túnicas, que representam a unção, e são 
colocadas sobre nossas vidas em cada uma das fases 
de nossa caminhada, nos trazem ensinamentos 
práticos, e segredos para nossa própria jornada.  
 
Fé, Obediência e Dependência, são as palavras 
chaves que acompanharão cada uma dessas fases. 
Vamos descobrir cada uma, à medida que entramos 
em nossa jornada rumo à Maturidade Espiritual. 

https://www.bibliaonline.com.br/aa/is/55/8,9
https://www.bibliaonline.com.br/aa/is/55/8,9
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José e os frutos que alcançam o que estão 
fora dos muros 

 
"José é uma árvore frutífera, árvore frutífera à 
beira de uma fonte, cujos galhos passam por 
cima do muro.” Gênesis 49:22 

 
O muro que divide o “sagrado e secular” na 
mentalidade atual do cristianismo é um sofisma que 
faz com que homens e mulheres negligenciem a 
importância espiritual dos seus chamados fora da 
igreja, consequentemente impedindo o investimento 
necessário de tempo no desenvolvimento e 
crescimento espiritual da maioria de cristãos, 
sentados nos bancos das nossas igrejas. 
      
José é uma árvore cujos galhos passam por cima do 
muro e seus frutos alcançam aqueles que estão do 
lado de fora. A barreira que separa o sagrado e 
secular é transpassada por aqueles que se 

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/gn/49/22
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posicionam como José, à beira da fonte, e 
frutificando para alimentar aqueles que estão do 
lado de fora dos muros. 
 
Administrador ou profeta. José foi governador no 
Egito, alguém colocado diante do Faraó graças ao 
dom profético, mas estabelecido como governador 
devido aos seus dons administrativos, José é alguém 
que teve sabedoria para se posicionar para fazer a 
diferença no mundo. Seu nível de influência, 
manifestação de valores do Reino e frutos 
alcançaram todo o Egito, e muito além. 
 
Alguém que combateu a fome da terra e trouxe 
salvação e redenção para todo um povo na sua 
geração, é uma fonte de inspiração para homens e 
mulheres que desejam agradar a Deus com suas 
vidas profissionais, e tem seus chamados 
majoritariamente nos ambientes de negócios, na 
política, na educação, e outras atmosferas de 
influência da nossa sociedade, não diretamente 
dentro de uma igreja, mas a partir dela, como José, 
plantados junto à fonte. 
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“Deus não vive numa igreja, Deus 
vive em você” Billy Graham 

 
Todos tem um chamado. Alguns “dentro da igreja”, 
outros “a partir da igreja”. E muitos, simplesmente 
por não possuírem um chamado em tempo integral 
“dentro da igreja”, têm dificuldade em entender que 
seu chamado é também serem cristãos em tempo 
integral “fora da igreja”. Passam a acreditar que seu 
nível de compromisso espiritual não é tão sério 
quanto seria a responsabilidade de alguém com 
chamado pastoral, por exemplo. Esse padrão de 
pensamento simplesmente tem impedido muitos de 
crescerem e frutificarem em seus chamados e áreas 
de influência. 

 
Sua influência no governo, o uso do seu dom de 
administrar, alinhado com os dons proféticos que 
fizeram a diferença para aqueles que a igreja chama 
de “mundo” e que Jesus Cristo tanto amou. 
 
Toda a vida de José parece ser detalhadamente 
costurada, como uma bela túnica, interligando cada 
detalhe, desde os patriarcas, e apontando 
profeticamente para o que ainda estaria por vir. José 
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viveu incertezas, experimentou o abandono, foi 
vendido, humilhado, preso e esquecido. Teve medo e 
angústia, porém, tudo fazia parte de um plano maior 
que Deus tinha para sua vida, em prepara-lo para 
uma posição de autoridade, onde poderia ser usado 
para redenção de seu povo, e se tivesse vacilado no 
momento de pressão talvez o mundo não fosse 
exatamente como conhecemos hoje. 
 
O que forjou o caráter de José? Como Deus o 
preparou para a posição de influência onde ele 
poderia ser usado? Qual deve ter sido o papel de seu 
pai, avô e bisavô na constituição do seu caráter? 
Como filho de Jacó, e preferido de seu pai, que 
histórias você imagina que ele ouviu a respeito a 
respeito de seu bisavô Abraão, de seu avô Isaque, e 
as histórias de seu pai, que acabaram por moldar sua 
identidade, caráter e personalidade? 
 
Abraão, conhecido como pai da fé, recebeu a aliança 
da circuncisão, e a promessa que se tonaria em uma 
nação. Em Isaque, a história do filho prometido, que 
foi entregue em total obediência. E a história de seu 
próprio pai, a luta contra a própria natureza, 
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culminando com a transformação pessoal que 
experimentou, a partir de um encontro sobrenatural. 
 
Alguém que foi deixado sozinho, mandado para 
longe. Mas todas aquelas sementes plantadas no 
coração de José. Aquilo era mais real do que o 
abandono, a dor e a solidão, 
 
Da mesma forma, Deus tem propósitos e planos para 
homens e mulheres em nossa geração, pessoas que 
tem passado por tempos de deserto e provação, que 
tem sido perseguidos, humilhados e se encontrado 
em situações de escassez, sendo formados na 
universidade da adversidade, sendo preparados por 
Deus, tendo seu caráter forjado, aprofundam seu 
relacionamento com Deus, a fim de cumprirem seu 
chamado e propósito para qual Deus os chamou, 
para serem verdadeira influência no mundo. 
 

Quem há entre vós que tema ao Senhor e 
ouça a voz do seu servo? Quando andar em 
trevas, e não tiver luz nenhuma, confie no 
nome do Senhor, e firme-se sobre o seu 
Deus. Isaías 50:10 
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Nos próximos capítulos, iremos mergulhar da história 
desse homem. Seus processos, suas dores, e as 
marcas de cada fase da sua vida, nos ajudarão a 
refletir em nossa própria jornada e crescimento, 
rumo ao cumprimento do nosso chamado pessoal. 
 
Cada um de nós possui uma história única, dos 
momentos difíceis, das adversidades, e as histórias 
que contamos a nós mesmos. O fluxo de histórias 
que passam pela nossa cabeça revela nossas 
crenças, percepções, auto percepções, conceitos e 
preconceitos. Algumas dessas histórias estão tão 
arraigadas que nem sequer percebemos que elas 
existem, e não as notaremos a menos que 
passarmos o tempo necessário para nos afastar das 
distrações, olhar dentro da nossa própria mente, e 
para os sentimentos da nossa alma. 
 
A primeira parte desse livro é contada a partir desse 
esforço, de imaginar o que poderia se passar pela 
cabeça de José. O que fez dele um homem de tanto 
caráter, permanecendo firme durante todos os 
processos, até alcançar o alto propósito que Deus 
tinha para sua vida? 
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Quais histórias você conta a si mesmo? 
Eu sou José, e tomo o controle da minha própria 
história. 
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PARTE 1 – COMO TUDO COMEÇOU 
 

O leito do Nilo secou e a fome se espalha, e já assola 
toda a terra. A calamidade já dura dois anos. 
Felizmente, conseguimos nos preparar, e muitas 
vidas estão sendo poupadas. 
 
Eu sou José. Tenho 39 anos. No Egito me conhecem 
por Zafenate Paneia, significa “Salvador do Mundo” 
ou “Deus vive e fala”. 
 
Sou Governador e tenho autoridade máxima sobre 
todas as terras conhecidas, porém, sei o que 
significa sentir-se injustiçado, o que é ser traído. 
esquecido. Sei o que é perder tudo e ter que 
recomeçar. E também sei que tudo isso me ensinou a 
viver sem medo, e contribuiu para eu estar onde 
estou hoje. 
 
Eu posso contar minha história a partir das túnicas 
que já tive. As duas que precederam a que eu uso 
agora, foram arrancadas de mim. 
 
Neste exato momento, meus irmãos estão na sala ao 
lado, e não fazem ideia de que eu sou José. 
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Ironicamente, a primeira túnica, que foi tão 
significativa para mim, foram eles que arrancaram 
brutalmente de mim.  
 
Dez dos meus irmãos estão aqui, desesperados, e 
sou o único que pode ajudá-los. Coincidência, ou 
apenas o destino dando minha oportunidade de 
vingança, talvez essa seja a oportunidade de 
recuperar tudo que me foi roubado.  
 
Vou começar pelo início. Aquela primeira túnica, era 
uma roupa bastante especial. 
   
 
  



 
20 

Capítulo 1 | A túnica de filho amado 
 
 
Meu pai era conhecido como Israel, mas seu nome 
de nascença era Jacó, e essa era uma história que 
ele amava me contar, juntamente com as histórias a 
respeito do meu bisavô Abraão e do meu avô Isaque. 
Eram histórias bastante peculiares, e fascinantes. 
Cheias de mistério e que mexeram com a minha 
imaginação durante muito tempo. 
  
O dia que ele me presenteou com a túnica colorida 
foi o dia mais feliz da minha vida, fez eu me sentir 
realmente especial. Ele mesmo havia costurado, era 
uma roupa linda, digna de um príncipe, fazia eu me 
sentir importante. De fato eu costumava ser o filho 
predileto, e isso foi o motivo de tanta inveja e ódio 
por parte dos meus irmãos.  
 
Ainda lembro o último aniversário que passei ao lado 
do meu pai. Ele caminhando lentamente, arrastando 
uma de suas pernas, causado pelo grave ferimento 
que tinha no quadril. Caminhamos juntos para fora 
da tenda, e nos sentamos para admirar as estrelas. 
Ele me presenteou com a túnica, e conversamos por 
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horas. Eu escutava atentamente todos os detalhes 
da história do meu bisavô, e como foi o primeiro da 
família a ter seu nome mudado. 
 
 
 

A fé de Abraão 

 
Eu aprendi muitas coisas sobre fé. Entendi o quanto 
era necessário crer, e que era isso que Deus tinha 
ensinado à Abrão, sobre a aliança que tinha feito 
com Deus. Aprendi que tudo começa quando 
acreditamos. Esse é o caminho para recuperar o que 
foi perdido no jardim há muito tempo. Fé é a chave 
para reestabelecer a conexão e o relacionamento 
com Deus. 
 
Isso era algo muito real para eles. Meu bisavô não 
podia ter filhos, sua esposa era estéril, e essa fé 
estava relacionada com a promessa de ser uma 
grande família, que se tornaria em uma grande 
nação, tão numerosa quanto àquelas estrelas, 
incontáveis como os grãos de areia, e tudo aquilo 
tinha um sentido além da nossa própria 
compreensão. 
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Meu pai contou histórias incríveis sobre Abraão, 
sobre Isaque, e também as próprias experiências que 
já havia experimentado com Deus. Todas aquelas 
histórias ficaram gravadas no mais profundo do meu 
coração, e me acompanharam e fortaleceram por 
toda a minha trajetória.  
 
Meu pai também me falou sobre como Abraão fez 
um altar para invocar o nome do Senhor, e Ele 
sempre respondia. Apenas fé, isso era tudo o que era 
necessário. 
 
Cada vez que eu olhava para aquela túnica, eu me 
sentia um filho especial, eu me lembrava das 
histórias do nosso pai, Abraão. Entendia que aquela 
túnica, de alguma forma, tinha relação com a 
história do patriarca. 
 
  

Aí vem o filho sonhador 

 
Eu nasci e cresci em meio aos problemas da família. 
A história dos meus 12 irmãos é mercada por inveja, 
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ciúmes e competição entre minha mãe, e sua irmã 
Lia, a outra esposa do meu pai. 
 
Lia tinha inveja de Raquel por ela ser o verdadeiro 
amor do meu pai, por outro lado, minha mãe 
invejava Lia pelos filhos que ela deu a Jacó. Sete de 
meus irmãos são filhos de Lia: Ruben, Simeão, Levi, 
Judá, Issacar e Zebulom. Além da minha irmã Diná. 
 
Até minha mãe engravidar, ela era tida como estéril, 
e isso durou muito tempo, e foi um grande estigma, 
e por sentir-se tão humilhada, acabou entregando 
sua serva, Bila, para dar filhos a Jacó, e buscar 
assim alguma dignidade. Assim nasceram dois dos 
meus irmãos, Dã e Naftali, filhos de Bila. 
 
Lia fez o mesmo, entregou sua serva Zilpa para 
aumentar o número de filhos que proporcionou a 
Jacó, assim nasceram Gade e Aser. 
 
Eu era o filho mais velho da minha mãe, que só 
conseguiu engravidar depois de muito tempo, além 
de Benjamin, que também é meu único irmão por 
parte mãe, e que nasceu depois, já em Canaã. 
 



 
24 

Minha mãe faleceu no parto de Benjamin, próximo à 
Migdal Eder. Eu acredito que a preferência de meu 
pai por minha mãe acabou sendo o principal motivo 
de ele me amar tanto, por ser seu primeiro filho com 
ela. Acho também que isso também gerou ciúmes 
em Lia e todos os meus outros meios-irmãos. 
 
Com tantos filhos, e um ambiente tão competitivo, 
meu pai teve problemas sérios na família. Depois que 
Raquel morreu, Rubens deitou-se com Bila (mãe e 
Dã e Naftali). Meu pai não o confrontou, mas Rubens 
nunca mais conseguiu olhar nos olhos do meu pai, 
nunca mais conseguiram falar amigavelmente um 
com o outro. Para meu pai, era como se Rubens não 
fosse mais seu primeiro filho.  
 
Além disso, Simeão e Levi, dois dos meus irmãos 
mais velhos mataram todos os homens da cidade de 
Hamor e Siquém, por causa de uma terrível violência 
contra a dignidade de irmã Diná. Na tentativa de 
vingarem a maldade contra ela, fizeram com que 
aqueles homens aceitassem uma aliança de sangue, 
uma circuncisão, sem discernir o que aquilo 
significava realmente, apenas para desceram todos 
aqueles homens à sepultura.  
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Assim Simeão e Levi envolveram um ato profético da 
aliança com Deus em suas obras de vingança, e isso 
nunca teve o consentimento de meu pai. 
 
A atitude dos meus outros irmãos também parecia 
tão distante de todas aquelas histórias sobre fé, 
obediência e transformação que meu pai costumava 
contar. Eu sempre acabava por conversar a respeito 
do mal comportamento deles para o meu pai, e isso 
acabava causando problemas para meus irmãos, 
intensificando o ódio que nutriam por mim. 
 
Depois que meu pai me presenteou com aquela 
túnica, eu passei a ser ainda mais odiado pelos meus 
irmãos. Não havia mais dúvidas de que eu era o 
preferido, e cada vez que eles me olhavam para 
mim, minhas roupas minhas roupas os faziam 
lembrar bem disso, e nunca mais conseguiram falar 
amigavelmente comigo. 
 
Eu tinha 17 anos, passava noites admirando as 
estrelas, pensando no Deus de Abraão. Eu orava, 
falava com ele, e Ele começou a se apresentar para 
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mim em sonhos, ainda que eu ainda não conseguisse 
compreender na totalidade. 
 
Os feixes das colheitas dos meus irmãos se 
inclinando diante do meu. E depois sol, lua e estrelas 
se inclinando diante de mim.  
 
Meu pai simplesmente me repreendeu, ordenando 
que eu não falasse mais sobre aquilo. Hoje eu vejo o 
quanto fui imprudente em parar todos para ouvirem 
meus sonhos, aquilo foi um estopim. Eu já era 
odiado, agora não podiam me ver pela frente. Virei 
objeto de zombaria, e passei a ser jocosamente 
chamado por eles de “Mestre dos Sonhos”. 
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Capítulo 2 | A túnica de jovem servo 
 
O dia que a minha túnica foi trocada. Meu pai me 
mandou ver o que meus irmãos estavam fazendo, 
ele estava preocupado. Meus irmãos estavam em 
Siquém, o mesmo lugar onde aconteceu o incidente 
com Diná, e meus irmãos poderiam estar em perigo. 
 
Quando eu consegui alcançá-los em Dotã, eles me 
avistaram de longe. Quando me aproximei, 
lançaram-se sobre mim com todo o ódio, e 
arrancaram minha túnica. Fui jogado em um poço 
seco. Eu ainda lembro a sensação de cair, e o 
impacto de encontrar o fundo do poço com minhas 
costas. 
 
Ruben, meu irmão mais velho impediu que eu fosse 
morto ali mesmo. Enquanto eles assentaram-se para 
comer, tranquilamente, eu tentei escalar aquelas 
paredes com minhas próprias mãos. Eu gritei, chorei, 
implorei, até perder a minha voz. Eu estava 
desesperado, aquele foi o momento mais assustador 
da minha vida.  
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Eu perdi a noção de quanto tempo fiquei preso 
naquele lugar escuro. Com certeza mais de um dia, e 
eu me sentia a beira da morte. Escutei meus irmãos 
discutindo o que fazer comigo, quando a caravana se 
aproximou, e pude ouvir a negociação, eu seria 
vendido como escravo. 
 
Percebi quando se afastaram, me deixando lá. Não 
houve nenhuma despedida, antes de eu ser tirado 
daquele poço, e ser arrastado como um escravo, 
para o Egito. 
 
Enquanto a caravana distanciava-se cada vez mais 
da minha casa, lentamente minha antiga vida foi 
ficando para trás, e eu avançava em direção a uma 
terra completamente nova, de pessoas de uma 
língua que eu não conhecia, não podia nem me 
comunicar. 
 
Fui deixado sozinho, abandonado e arrastado para 
longe. Minha alma estava devastada, e nos 
momentos de maior angustia, eu descobri que o 
Deus de Abraão era mais do que real. Meu espírito se 
fortalecia, e eu encontrava conforto nEle. 
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Podem me odiar, zombar, deixar cicatrizes profundas 
na minha alma, mas eu sei que Ele nunca irá me 
abandonar. Eu não vou perder o controle. 
 
Gritei para os céus, e ninguém me ouviu. Mas eu 
descobri algo que vale mais do que o conforto dos 
meus dias. Eu descobri que Ele nunca irá me 
abandonar. O Senhor está comigo, eu sei. 
 

 
 

 

 

Vencendo a tentação 

  
Os anos se passaram, e eu estava decidido a não ser 
consumido pelos meus pensamentos de ódio e 
ressentimento, era hora de seguir adiante. Minha 
antiga vida tinha ficado para trás. Eu havia 
aprendido o que era ser filho, aprendi o segredo da 
fé. Aquela primeira túnica colorida tinha ficado no 
passado, agora eu vestia uma roupa de servo. 
 
Eu havia aprendido a falar a língua dos Egípcios. O 
Senhor estava comigo, e agora prosperava na casa 



 
30 

de Potifar, um homem poderoso, capitão da guarda, 
um alto oficial do próprio Faraó. Apesar de ser 
escravo, a vida estava se mostrando melhor do que 
eu poderia imaginar, eu desfrutava de algum 
conforto, e com o tempo conquistei o respeito e a 
confiança de Potifar, passando a morar em sua 
própria casa. 
 
Durante aquele tempo, eu intencionalmente me 
esforçava para manter viva a lembrança das 
histórias que ouvi de meu pai. Durante esse período, 
as histórias a respeito da obediência de Isaque me 
acompanharam, enquanto eu tentava ser um bom 
servo. Elas me sustentaram durante todo aquele 
tempo de escravidão.  
 
Potifar reconhecia que o Senhor estava comigo, e 
ficava surpreso com minhas habilidades e atitudes. 
Meus conselhos mostravam-se sempre acertados, e 
todas as coisas prosperavam em minhas mãos, logo 
todos os negócios do meu senhor começaram a 
progredir, e não havia nada que ele decidisse sem 
antes me consultar. Rapidamente fui colocado sob a 
responsabilidade de todos os assuntos e negócios 
dele. 
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Passei a ser admirado por todos daquela casa, e 
conquistei o respeito naquele lugar, novamente eu 
poderia me sentir orgulhoso de algo. Eu estava de 
certa forma feliz. Eu estava prosperando. 
 
Exatamente depois disso, no auge do meu sucesso, 
eu recebi o golpe mais duro, como eu jamais poderia 
imaginar. Eu aprendi que as tentações que 
encontramos durante os períodos de sucesso são 
maiores que as que as lutas que enfrentamos 
durante os períodos de lutas e adversidades. 
 
Eu era um jovem, e agora que todos me olhavam de 
maneira diferente, a esposa de Potifar começou a 
me olhar com desejo. Inicialmente eu acreditava que 
poderia ser apenas fruto da minha imaginação, e eu 
tentava passar despercebido, mas as insinuações 
começaram a ficar cada vez mais diretas, até que ela 
ordenou que eu me deitasse com ela, e a ordem não 
poderia ter sido mais direta. 
 
Eu fiquei perplexo, e obviamente eu não poderia 
fazer aquilo! Eu tentei desconversar, me afastar, 
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explicar que trair a confiança do meu senhor era 
inegociável para mim, e, aquilo não era certo.  
 
Alguns servos notaram o que estava acontecendo, e 
com sarcasmo falavam que eu era apenas um 
escravo, e deveria simplesmente obedecer. Mas eu 
estava debaixo da autoridade de Potifar, e não faria 
algo tão perverso contra ele e contra Deus. 
 
Eu recusei. Não dei ouvidos, e acreditei que 
contornaria aquela situação, com o tempo ela iria 
desistir. Porém, ela não aceitou minhas respostas, e 
aquilo se tornou cada vez mais frequente. A 
determinação e intensidade dos convites 
aumentavam a cada dia, e eu era desafiado a 
manter meus valores e princípios, enquanto isso, eu 
procurava de todas as formas manter-me longe dela. 
 
Eu sabia que aquilo que se colocou por trás da 
serpente no jardim, era o que estava por trás 
daquela situação, as insinuações, e as sugestões que 
tentavam entrar em minha mente, eu me sentia 
tentado dia após dia. Era como se eu fosse atacado, 
e o maior inimigo era minha própria carne, e eu tinha 
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que sacrificar meus desejos e minhas vontades, e 
morrer para mim mesmo, a cada dia. 
 
Eu também lembrava as palavras que meu pai 
contava sobre Caim “Se bem fizeres, não é certo que 
serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à 
porta, e sobre ti será o seu desejo” eu sabia que se a 
isca fosse mordida, o desejo teria o poder de me 
dominar a ponto de controlar a minha mente, 
embaçar a minha consciência, e corromper meu 
poder de decisão. 
 
Eu não podia evitar a tentação, mas não abriria mão 
do meu poder de escolha, eu queria ser obediente, 
como Isaque, até as últimas consequências. 
 

 
A obediência de Isaque 

 
De alguma forma, a obediência de Isaque foi a minha 
inspiração, cada vez que eu pensava em sua 
obediência, e como ele se submeteu, sacrificando a 
própria vontade. 
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Meu pai sempre falava sobre sacrifícios, mas que a 
obediência era sobre sacrificar a própria vontade. E 
me contava sobre quando Abraão e Isaque levaram 
a obediência ao limite máximo, dispostos a entregar 
a própria vida, e sendo honrados por Deus. Eu 
estava disposto a me submeter, a colocar em prática 
aquele mesmo nível de obediência.  
 
Acho que Isaque era tão jovem quanto eu, quando 
ele e Abraão caminharam lado a lado, subindo o 
monte. Isaque carregando a lenha nas próprias 
costas, e Abraão levando as brasas e a faca.  
 
A história de Isaque me ensinou sobre essa 
obediência. Sobre uma fase de nossa caminhada que 
todos temos que passar, e de algum jeito eu acho 
que tudo que vivi nessa fase reflete de alguma 
forma tudo que essa história representa. 
 
Todos os anos servindo como um escravo, e como 
prisioneiro eu aprendi da forma mais difícil o 
significado de obediência, e tentar manter-se firme 
em suas convicções, mesmo quando tudo ao seu 
redor parece não fazer mais sentido. 
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Estranhamente, essa história me sustentou durante 
tantas noites de solidão, imaginando Isaque 
esperando pelo golpe, quando Abraão foi 
interrompido por um anjo, e de repente, tudo 
mudou!  Eu queria viver uma experiência assim, ser 
um filho obediente. 
 
 
 
 
 
 
Sofrimento e injustiça em troca de obediência 

 
No dia em que minha segunda túnica foi arrancada 
de mim, eu entrei cedo para realizar meus trabalhos, 
e a casa estava vazia. Fui surpreendido por Potifera, 
minha túnica sendo arrancada por aquela mulher, 
completamente cega e contaminada pela sua 
luxúria, e determinada a consumir seu desejo 
corrompido. 
 
Não havia nenhum espaço para argumentação, eu 
apenas me desvencilhei como pude, fugindo para a 
rua. Em menos de um minuto eu estava do lado de 
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fora da casa, ouvindo gritos de uma mulher cheia de 
ódio, por sentir-se desprezada. Alguém que se 
deixou consumir totalmente por algo perverso. 
Quando todos os outros servos correram para dentro 
da casa para entender o que estava acontecido, eu 
ouvi as acusações, aos gritos destilando ódio, me 
acusando de tentar agredi-la, de que eu que havia 
tirado a minha túnica, e tentado forçá-la a deitar-se 
comigo. 
  
Aquele golpe atingiu-me em cheio, como um soco na 
boca do estomago, senti náuseas, vontade de 
vomitar, minhas mãos tremiam, e eu não sabia o 
que fazer, senti quando as lágrimas escorreram pelo 
meu rosto, sabia que não adiantaria ir contra as 
acusações, dessa vez eu não gritei, não consegui 
falar, me senti ainda mais sozinho, eu não acreditava 
que aquilo estava acontecendo, novamente. 
 
Os demais servos da casa conheciam minha conduta, 
e mesmo ninguém acreditando na história daquela 
mulher, mas ninguém teve coragem de arriscar sua 
vida, refutando aquela versão e testemunhando em 
minha defesa, novamente eu estava sozinho, sendo 
jogado para morte. Eu sabia que aquele 
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posicionamento provavelmente custaria a minha 
vida.  
 
Não adiantava fugir, minha vida estava nas mãos de 
Deus.  Eu passei um tempo fora da casa, sob os 
olhares dos demais servos, sem saber o que eles 
pensavam, e obviamente ninguém teve coragem de 
ir contra a versão de Potífera. 
 
Quando Potifar chegou na casa, fui jogado em um 
cárcere, e estranhamento Potifar não tirou a minha 
vida, talvez ele suspeitasse que algo não estivesse 
certo naquela história, e por isso minha vida foi 
poupada. 
 
Na prisão, alguns homens tentavam entender, e 
argumentando como eu podia me manter fiel a um 
Deus que, em troca da minha fidelidade, 
simplesmente me premiava com um cárcere, eles 
não compreendiam minha fidelidade a um Deus que 
eu não podia ver ou tocar, tão diferente de todos os 
outros deuses que eles tinham no Egito. 
 
Eu não tinha como explicar, mas Ele era real para 
mim. Mais real do que tudo aquilo, mas real do que o 
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conforto e o sucesso da casa de Potifar, e mais real 
do que adversidade e humilhação. Novamente, Deus 
estava comigo. 
 
Por mais difícil que aquela situação se apresentasse, 
novamente eu fui jogado no fundo de um cárcere, 
como um prisioneiro, mas eu não tinha outro 
caminho, a não ser permanecer em obediência e 
submissão, a mesma obediência que eu tinha na 
casa de Potifar. 
 
Eu era inocente. Eu continuava sendo moído, aquilo 
não era justo. Eu não entendia os propósitos de 
Deus, tantas vezes no escuro do cárcere, em noites 
em claro, tentando entender, e a única opção era 
continuar, em fé, e obediência. Eu tentei manter a 
atitude e comportamento de fidelidade, dentro do 
cárcere, sendo obediente, assim como Isaque. 
 
Deus honrava minha caminhada, e novamente eu fui 
colocado sobre a administração do próprio cárcere. 
Eu rapidamente eu conquistei a confiança do chefe 
da prisão.  
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Minha túnica ainda era uma túnica de servo, de 
escravo, e toda essa fase da minha vida ficou 
marcada por um esforço intencional em obedecer, 
sacrificar a minha própria vontade, mesmo que fosse 
preciso arriscar minha reputação, meu conforto ou a 
própria vida. 
 
Eu novamente conquistei algum nível de autoridade, 
e a exercia enquanto era treinado em praticar a 
obediência. E Deus me honrava, em meio ao meu 
deserto.  
 
 

Novos sonhos na prisão 

 
Deus estava comigo, e a administração da prisão 
estava sob a minha responsabilidade.  
 
Certo dia, dois novos prisioneiros chegaram, e 
ficaram sob os meus cuidados. Não eram prisioneiros 
comuns, pois foram colocados na casa do capitão da 
guarda.  
 
Pouco tempo entendi o motivo do tratamento 
especial para aqueles homens, um deles era o chefe 



 
40 

dos padeiros, e o outro era chefe dos copeiros do 
Faraó. Eram cargos de extrema confiança, se alguém 
desejasse efetuar um atentado contra o trono, esses 
eram os homens que poderiam proporcionar as 
condições ideais para promover um ataque contra a 
vida do Faraó. Uma possível tentativa de golpe, 
facilitando o envenenamento do Faraó passaria pelo 
engajamento desses homens, ou seja, eram cargos 
que exigiam pessoas de confiança do próprio Faraó. 
 
Certo dia, pela manhã, ao servi-los, pude perceber 
que estavam entristecidos. Me contaram que o 
motivo era um sonho que cada um deles havia tido 
naquela noite, e não sabiam a interpretação.  Eles 
me contaram seus sonhos, sabendo que Deus 
poderia me dar a interpretação. 
 
Uma videira, com três ramos. Que brotou, floresceu 
e deu uvas que amadureciam em cachos. A taça do 
faraó na mão do copeiro, que pegava as uvas, e as 
espremia na taça, e entregava ao faraó. Eu logo 
entendi que o faraó iria restitui-lo a sua posição, 
dentro de três dias. 
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Três cestas de pão branco sobre a cabeça do 
padeiro, com todos os tipos de pães e doces que o 
faraó gostava, mas aves do céu vinham e comiam o 
que havia na cesta. E eu entendi o padeiro seria 
decapitado, e pendurado em uma árvore. E aves 
comeriam a sua carne, e isso aconteceria dentro de 
três dias. 
 
Pedi para o copeiro que retribuísse aquele favor, que 
apenas se lembrasse de mim, e falasse ao meu 
respeito ao faraó quando fosse restituído a sua 
posição, pois da mesma forma que ele, eu também 
estava ali injustamente. 
 
Os sonhos se cumpriram exatamente conforme a 
interpretação, porém, fui esquecido. 
 
Dias que se tonaram semanas, semanas que viraram 
meses. E dois longos anos se arrastaram, sem que 
nada de novo acontecesse, apenas a rotina, 
massacrante. Eu estava esquecido, como escravo, 
prisioneiro, servo, e agora tentando conformar-me 
com a realidade e com a certeza de que aquele seria 
o meu destino. Eu terminaria meus dias vivendo na 
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escuridão daquele cárcere, sem nunca entender os 
motivos do meu Deus. 
 
Dois anos se passaram, dois longos anos, eu já não 
tinha esperanças de que algo pudesse acontecer, e 
tentava achar alguma alegria em meio ao abandono 
e solidão do cárcere. 
Eu havida sido esquecido. Esquecido, injustiçado, e 
abandonado. 
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Capítulo 3 | A túnica do filho maduro 
 
 
Tinha tudo para ser apenas um dia como qualquer 
outro. Tudo parecia exatamente monótono, na 
mesma rotina maçante que meus dias haviam se 
tornado, mas sobre aquele dia, eu me lembro de 
cada detalhe. 
 
De repente, Deus mudou inteiramente a minha 
história, como em um piscar de olhos. 
 
Eu fui chamado às pressas para me apresentar ao 
faraó. Para alguém que tinha passado os últimos 13 
anos como um escravo, e dentro de um cárcere, tive 
que rapidamente fazer a minha barba e trocar as 
roupas, para ter um pouco de dignidade também na 
minha aparência, antes de me apresentar à 
autoridade máxima sobre todo o Egito. 
 
Em um dia, eu esta esquecido, em um cárcere. No 
dia seguinte, fui colocado em frente ao Faraó, e 
apontado como governador sobre todo o Egito, o 
segundo homem abaixo apenas do faraó. Somente 
Deus podia fazer algo assim. 
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Sonhos da Autoridade 

 
O faraó estava muito incomodado com um sonho 
que tivera, e nenhum dos sábios, magos, 
adivinhadores ou estudiosos do Egito puderam dar-
lhe alguma interpretação. O chefe dos copeiros 
lembrou-se de mim, e recomendou-me ao faraó, e 
por isso eu fui chamado. 
 
O faraó me contou seus sonhos, as sete vacas feias 
e magras, que saíam do Nilo, e começaram a se 
alimentar das sete vagas belas e gordas, que 
apareceram primeiro. E as sete belas espigas de 
trigo, sendo engolidas por sete espigas mirradas e 
ressequidas, que apareceram depois. 
 
Deus já havia me falado sobre ciclos, eu conseguia 
enxergar tanta perfeição em sua natureza. Eu me 
lembrei dos dois ciclos de sete anos que meu pai 
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precisou trabalhar, em troca da mão da mulher que 
havia tomado seu coração. Meu pai também contou 
a respeito de um ciclo na criação do Jardim, que se 
encerrou em sete dias. E como não lembrar da 
história do grande recomeço, que era contada sobre 
um homem que viveu 777 anos. Deus só podia estar 
falando a respeito de seus ciclos. 
 
Eu sabia que não podia interpretar considerando 
minhas próprias capacidades, não se trava de uma 
mera conclusão racional. Eu nunca tive o domínio 
sobre o dom propriamente dito, eu simplesmente 
acreditava, e conseguia fluir de uma maneira que eu 
não saberia descrever, e a partir do meu 
relacionamento com meu Deus, Ele revelou ao faraó 
o que ele estava prestes a fazer. 
 
Como algo que se confunde com um pensamento, 
mas de alguma forma eu aprendi a diferenciar o se 
tratava de um simples pensamento natural da minha 
alma, daquilo que tinha origem no espírito. 
 
Fechei os olhos por um instante, para não permitir 
qualquer interferência da minha alma. 
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- Deus revelou ao faraó o que ele está para fazer. O 
faraó teve um único sonho. 
 
Não hesitei. Todos olharam para mim, com certa 
dúvida no olhar. Enquanto eu explicava que se 
tratavam ciclos, de sete anos cada. Dois ciclos: o 
primeiro com sete anos de muita fartura, seguidos 
de sete anos de fome, que viriam sobre todo o Egito, 
com potencial de arruinar toda a terra. 
 
Eu não tinha dúvidas, e em todos aqueles anos na 
casa de Potifar, seguidos de anos servindo na 
administração da prisão me ensinaram algo valioso. 
Eu aprendi administrar tanto a abundância quanto a 
escassez de recursos, e sentia no meu espírito 
aquela capacidade era potencializada por uma 
sabedoria sobrenatural. Além da interpretação do 
sonho, recebi no meu espírito uma sabedoria para 
aconselhar sobre o que deveria ser feito a respeito 
daquilo. 
 
 

Sabedoria sobrenatural para Administrar 
Recursos 
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É como se os últimos treze anos da minha vida me 
prepararam exatamente para aquele momento, os 
sete anos de fartura, e eu sabia o que fazer, aprendi 
a administrar o muito na casa de Potifar. E sete anos 
de escassez, eu aprendi a administrar o pouco na 
prisão.  
 
Faraó precisaria ter alguém para ser um ponto focal, 
que fizesse a ligação entre a abundância de recursos 
e a crise da escassez. Eu aprendi que a escassez de 
um recurso o torna mais valorizado, e por outro lado 
tem a percepção do seu valor diminuída quanto se 
apresenta em abundância. 
 
Pode ser trigo, milho, saúde, tempo ou liberdade. 
Todos aqueles anos na prisão me ensinaram que 
qualquer recurso tem seu valor percebido afetado 
pela relação entre oferta e demanda. 
 
Os próximos sete anos de abundância faria com que 
a percepção do valor do trigo diminuísse, e poderia 
facilmente ter seu excedente de produção estocado. 
 
Em uma situação de normalidade, nenhum 
administrador iria contrair estoques de um produto 
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em abundância no mercado. Mas essa não era uma 
situação normal, estaríamos nos preparando para 
uma sazonalidade diferente. 
 
Aquela super safra duraria anos, e faria com que o 
trigo perdesse valor. O excesso deveria ser estocado, 
sem grande resistência. 
 
Aconselhei o faraó a colocar supervisores, 
recolhendo um quinto da colheita, durante os 
próximos sete anos. Aquele trigo poderia ser 
acumulado nas próprias cidades próximas do 
excesso da produção, exatamente no mesmo local 
onde o tempo, os ciclos e a crise se encarregariam 
de criar a futura demanda. 
 
O faraó e todos os conselheiros concordaram, no 
mesmo instante! Não houve resistência, ninguém 
sabia como lidar com a crise, eu era a pessoa certa, 
no lugar certo, na hora certa. 
 
Mesmo sabendo o que a pessoa que assumiria 
aquela função deveria fazer, eu nunca pensaria em 
me candidatar para aquela posição. O que aconteceu 
a seguir jamais passou na minha imaginação. 
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Além de reconhecer que a revelação daqueles 
sonhos havia partido de Deus, e o Espirito que 
estava sobre mim. No mesmo instante fui 
instantaneamente lançado à posição de mais alta 
influência em todo o Egito, a nação mais poderosa 
da terra. 
 
O próprio faraó tirou do seu dedo o anel de selar, 
que representava a autoridade máxima sobre todas 
as decisões do Egito, e colocou no meu dedo. Assim 
eu fui colocado sobre o comando do palácio, passei a 
ser o segundo homem sobre todo o Egito, e com 
exceção ao trono, tinha autoridade sobre tudo e 
sobre todos. Eu mal podia acreditar no que estava 
acontecendo. Eu estava recebendo o comando sobre 
toda a terra. 
 

 
 

A transformação pessoal de Jacó 

 
Eu recebi uma roupa de linho fino, essa era minha 
nova túnica. Além do anel colocado em meu dedo 
que representava a autoridade máxima, colocaram 
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no meu pescoço uma corrente de ouro, e para mim 
aquilo lembrava a respeito da gloria e santidade do 
meu Deus. 
 
Faraó passou a me chamar de Zafenate Panéia que 
significa “Deus que fala, e é vivo”. Agora meu Deus 
era conhecido entre os Egípcios.  
 
Recebi Azenath como esposa. E aquela nova roupa e 
o colar de ouro, me faziam lembrar todo processo 
que Deus me permitiu passar, lembrando as túnicas 
que ficaram para trás. De filho preferido para 
prisioneiro, de prisioneiro para príncipe. Refinado por 
Deus como ouro, para aquele lugar de honra que ele 
estava agora me colocando. 
 
Agora, meu próprio nome estava sendo mudado, e 
isso me lembrava da história do meu pai, teve seu 
nome mudado, de Jacó, para Israel. De “trapaceiro” 
que era o significado do seu primeiro nome para 
“Príncipe que prevalece”, que era o significado do 
nome Israel. Era como eu me sentia, aquele que luta, 
e prevalece. 
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Nascidos gêmeos, meu pai foi chamado Jacó porque 
nasceu segurando o calcanhar do outro bebê na hora 
do parto, seu irmão Esaú. Além disso, meu pai 
aproveitou-se da fome do seu irmão quando 
comprou sua primogenitura com um prato de 
lentilha, e mesmo que meu tio tenha tratado esse 
direito com certo desdém ao aceitar aquela 
proposta, muito tempo depois, quando meu avô já 
envelhecido, meu pai ainda o enganou, fazendo-se 
passar pelo irmão, para efetivamente roubar a 
herança, as promessas que por direto estariam sobre 
o filho que nascia primeiro. 
 
Aquela trapaça, com o consentimento da minha vó, 
ocasionara ódio e divisão na família, e meu pai 
precisou fugir de casa. O grande ódio de Esaú por 
ele, os planos de vingança que alimentava em seu 
coração, e meu pai decidiu fugir para a casa de seu 
tio Labão, irmão de sua mãe, que morava em um 
lugar distante chamado Padã-Arã. 
 
A experiência pessoal de meu pai com Deus 
aconteceu exatamente no caminho de Padã-Arã, 
durante aquele momento de tanta incerteza, ele 
sonhou com uma escada que chegava até o céu, e 
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teve certeza de que todas aquelas alianças de Deus 
com Abraão e com Isaque também estariam agora 
sobre a sua vida. 
 
Quando chegou em Harã, foi amor à primeira vista! 
Meu pai era realmente apaixonado pela minha mãe, 
Raquel, filha de Labão. Meu pai foi morar com 
Labão, e completamente apaixonado por Raquel, 
prometeu trabalhar sete anos para meu tio, para 
casar com Raquel, que era sua filha menor. 
 
Dessa vez foi meu tio que fez uma trapaça... e Labão 
fez ele se casar primeiro com Lia (que era a irmã 
mais velha da minha mãe, e é a mãe de sete dos 
meus irmãos....), e meu pai acabou tendo que 
trabalhar por mais sete anos depois de casar com 
Raquel, em pagamento do casamento da mulher que 
realmente tinha o seu coração.  
 

O vendedor de trigo mais importante do 
mundo 

 
Eu aprendi o custo de ter ficado dentro da casa de 
Potifar. Eu não estava disposto a ficar no palácio do 
faraó. Além do mais, aquele ambiente tóxico parecia 
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distante da minha realidade. E eu tinha um trabalho 
a fazer. Eu não permaneci no palácio, mas parti para 
percorrer todo o Egito. Eu tinha 30 anos. 
 
Manassés e Efraim eram os nomes dos meus dois 
filhos, que haviam nascido durante os anos de 
fartura: “Eu já não me lembrava de todo o 
sofrimento, e tudo que aconteceu na casa do meu 
pai, tudo aquilo tinha ficado para trás” e “Deus me 
fez prosperar nessa terra”, era o significado dos seus 
nomes. 
 
O trigo era armazenado nas cidades próximas das 
colheitas Foram sete anos de muita produção. Uma 
super safra jamais vista em toda a história do Egito. 
Como imaginei, o trigo perdeu seu valor, e meu 
plano estava sendo colocado em prática. O próprio 
controle sobre o excesso ficou impossível, tamanha 
era colheita durante todos aqueles anos. 
 
Tudo estava acontecendo exatamente como previsto 
e planejado, e ao fim dos sete anos, a fome se 
abateu sobre toda a terra. Apenas no Egito possuía 
mantimentos. 
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Quando eu fui colocado como autoridade sobre toda 
a terra do Egito, minha autoridade não havia sido 
questionada, mas eu sei como era o ambiente no 
palácio, e o jogo de poder. Durante os sete anos de 
fartura, eu não encontrei resistência para colocar em 
prática um plano que não afetava diretamente o 
sistema de governo vigente, e passei a administrar 
um recurso com pouca visibilidade, devido ao 
excesso. 
 
Agora, todos começaram a procurar pelo faraó, em 
busca de alimento, e nesse momento, minha 
autoridade foi validada. Faraó reforçou minha 
posição como administrador de todo o excedente de 
produção que estava estocado, e de toda a terra, 
onde a fome havia se espelhado, todos vinham a 
mim, para comprar trigo.  
 
De repente, aquele recurso passou a ser valorizado, 
e apenas o Egito possuía estoque do trigo, que 
poderia saciar a fome da terra. Eu passei a ter uma 
posição de importância em todo o mundo, tinha em 
minhas mãos a administração da única fonte de 
suprimento disponível na terra, durante todos os 
sete anos de fome. 
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Para um simples hebreu criador de ovelhas, algo que 
os Egípcios abominam, eu me transformei no 
governador de todo o Egito, uma terra quase 
totalmente dependente da agricultura, e agora eu 
tenho em minhas mãos o controle de todo 
suprimento de alimentos para mais de onze milhões 
de pessoas, durante todo o período de fome.  
 
 

Desejos de vingança | A luta contra a própria 
alma 

 
Eu recebo pessoas de todas as partes do mundo. 
Pessoas simples ou importantes, de todos os lugares, 
implorando por comida. Essa tem sido minha rotina, 
pelos últimos dois anos.  
 
Os dez homens que entraram na minha presença, e 
curvaram-se com o rosto em terra, em sinal de 
respeito à autoridade que eu represento. Essa seria 
uma situação normal, não fosse pelo fato de eu 
conhecer cada um deles, e aquela cena me lembrar 
do meu primeiro sonho. 
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Aqueles dez homens, completamente intimidados 
pela opulência e luxo do Egito, as construções 
majestosas, a tecnologia e sofisticação que eles 
nunca tinham visto em Canaã, amedrontados pela 
imensa autoridade que eu representava, e sequer 
imaginavam quem eu realmente era. 
 
Eu os reconheci imediatamente, e não acreditava no 
que o destino havia me reservado. Eles começaram 
as apresentações, e eu mal podia acreditar que eles 
não me reconheceram.  Seus rostos estavam 
diferentes, vinte e dois anos haviam se passado 
desde que eu fora enviado para o Egito, mas eu 
podia reconhecer seus olhos, a voz e o jeito de falar 
de cada um. E apesar de usarem um intérprete para 
conversarem comigo, eu reconhecia muito bem a 
língua que falavam. 
 
Aqui eu era conhecido por outro nome, mas achei 
que teriam reconhecido meu rosto, mesmo com 
aquela roupa típica do Egito, e adereços que 
representavam minha posição de autoridade, eu não 
conseguia imaginar que eles não sabiam quem eu 
era. 
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Lá estavam eles, eu reconheci um a um. Os filhos de 
Lia: Levi, Assacar, Simeão, Judá, Zebulom e Ruben. 
Os filhos de Bila: Dã e Naftali. E também Gade e 
Aser, os filhos de Zilpa. 
 
Rapidamente notei que Benjamin não estava entre 
eles. Meu irmão mais novo. Eu precisava saber o que 
tinha acontecido com ele, e saber como estava meu 
pai. 
 
Eu me aproveitei daquela situação, aquela 
oportunidade de não ser reconhecido. Fui bastante 
áspero, colocando para fora apenas parte do meu 
sentimento e do meu desejo de vingança, 
colocando-os à prova. Acusei-os de serem espiões. 
Coloquei-os sobre pressão. 
 
- Vocês vieram ver onde a nossa terra está 
desprotegida! 
 
- Teus servos eram doze irmãos, filhos do mesmo 
pai, na terra de Canaã. O caçula está agora em casa 
com o pai, e o outro já morreu. 
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Nessa hora, eu senti vontade de gritar! Eu não morri, 
sou eu, José, que estou aqui na frente de vocês! 
 
- Vocês são espiões! Vocês serão postos à prova: 
Juro pela vida do faraó que vocês não sairão daqui, 
enquanto o seu irmão caçula não vier para cá. 
Mandem algum de vocês ir buscar esse seu irmão 
enquanto os demais aguardam presos. Assim ficará 
provado se as suas palavras são verdadeiras ou não. 
Se não forem, juro pela vida do faraó que ficará 
confirmado que vocês são espiões! 
 
Mandei prendê-los por três dias, e depois, autorizei 
nove deles a voltar, para buscar Benjamim, o irmão 
mais novo, deixando um deles presos como garantia. 
Essa era a condição para provarem que não eram 
espiões. E assim poderia libertar o irmão que ficasse 
prisioneiro, e seriam autorizados a fazer negócios no 
Egito. 
 
Eu precisava saber quem eles tinham se tornado. Eu 
precisava saber se estavam falando a verdade, e se 
meu irmão mais novo estava bem. 
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- 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. 
 
Eles usavam um interprete para se comunicar 
comigo, e nunca poderiam imaginar que eu podia 
compreendê-los. Senti um nó na garganta, e todos 
os sentimentos que se revirando dentro do meu 
peito, precisei sair às pressas para não chorar na 
frente de todos. 
 
Logo me recompus, e retornei à sala. Rubens era o 
mais velho, mas sei que foi o único contrário ao que 
fizeram. E também sabia que ele não tinha nenhum 
apreço com meu pai, depois que se deitou com Bila, 
então, Simeão deveria ficar. Mandei-o acorrentar na 
frente de todos. 
 
Ordenei que enchessem de trigo as bagagens, e que 
a prata que haviam trazido fosse secretamente 
colocada entre a bagagem, despedindo-os de volta à 
Canaã, de onde deveriam retornar trazendo o irmão 
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mais novo (Benjamin, meu irmão mais novo e único 
irmão que eu tinha filho da mesma mãe, Raquel). 
 
Agora, eu deveria aguardar pelo retorno deles. 
 
Os dias se arrastavam, e eu não sabia o que fazer, 
nem tinha com quem falar a respeito das minhas 
angustias. Eu não sabia se meus irmãos voltariam. 

 
 

Israel, o príncipe que prevalece 

 
Eu estava ansioso para reencontrar meu pai, e meu 
irmão mais novo.  
 
Lembrei-me sobre o poder do perdão, e da história 
de quando o meu pai entendeu que era hora de 
voltar para terra de Isaque em Canaã, ele temia um 
reencontro com seu irmão Esaú.  
 
A jornada de volta à Canaã, dessa vez com toda a 
família, foi um momento decisivo, e talvez a maior 
experiência pessoal que meu pai teve com Deus. 
Mesmo depois de tanto tempo, ele sabia que apenas 
o tempo não tinha poder para cicatrizar aquela 
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ferida, se não houvesse perdão.  Quando mandou 
avisar que estava voltando, ficou sabendo que Esaú 
partiu em sua direção, com quatrocentos homens. 
Meu pai entendeu o recado. Talvez aquela tenha sido 
a noite mais angustiante de sua vida. 
 
Às margens do Rio Jaboque, um afluente do Jordão, 
meu pai caminhou até encontrar um local onde era 
possível atravessar o rio a pé, um vau. Ele passou 
toda aquela noite naquele lugar solitário, e naquele 
lugar experimentou a maior experiência da sua 
história. Passou a noite lutando com um anjo, e saiu 
com um ferimento no quadril, completamente 
transformado. 
 
O lugar de maior crise da sua vida se transformou no 
lugar da maior oportunidade. Aquela experiência o 
transformou por completo. Aquela travessia 
representou a maior transição da sua história, e 
todos seus medos e ídolos foram derrubados naquele 
lugar. Seu jeito de caminhar nunca mais foi o 
mesmo, seu nome foi mudado. Sua própria natureza 
havia sido transformada naquele lugar. Ele nunca 
mais seria a mesma pessoa. 
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Cada vez que meu pai falava sobre daquele episódio, 
seus olhos voltavam a brilhar. E ele explicava que 
aquele novo nome, Israel, representava a luta que 
ele passou naquele lugar, e o que acontece com 
aqueles que permanecem até encontrar a vitória, e 
que aquele novo nome seria carregado durante as 
próximas gerações, que deveriam procurar o 
entendimento mais profundo sobre esse mistério. 
 
Ele sempre falava que a Fé de Abraão, a obediência 
de Isaque e a transformação que ele mesmo tinha 
experimentado significavam algo maior e mais 
poderoso, e sempre terminava essa história com 
certo ar de esperança, afirmando a certeza de que o 
significado daquelas coisas era ainda maior, e em 
outras gerações talvez pudéssemos compreender o 
significado e cumprimento profético daquelas 
experiências. Aquelas chaves de Pai, Filho e Aquele 
que transformou sua própria natureza. Eu confesso 
que ainda entendo em partes.  
 
Somente depois desta experiência o encontro entre 
Jacó e Esaú acabou bem, encontraram perdão, e 
quando Isaque morreu, ambos irmãos estiveram 
unidos no sepultamento do pai.  
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Essa túnica que eu recebi das mãos da autoridade 
máxima de todo o Egito talvez de alguma forma 
represente essa mudança. Mas quanto aos meus 
irmãos? Eu ainda sinto uma luta dentro do meu 
peito. 
 
No fundo, eu também lutava contra desejos de 
vingança, em meus sentimentos confundindo-se 
com a crescente expectativa de rever meus irmãos, 
e minha alma tornava-se um turbilhão de emoções, 
eu tentava me controlar. 
  
 
 
 
 

Eu sou José 

 
Finalmente eles chegaram, e dessa vez Benjamin 
estava entre eles. Eu dei ordens que preparassem o 
almoço em minha própria residência, e que todos 
eles deveriam estar lá ao meio-dia, junto com 
Simeão, que deveria ser liberto. 
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No momento que entrei no salão, pude ver todos 
aqueles presentes cuidadosamente posicionados de 
forma a tentar causar alguma boa impressão, e 
todos os meus irmãos curvados até o chão, 
prestando toda honra que meu cargo exigia, ainda 
intimidados e amedrontados por toda situação. 
 
Procurei manter meu disfarce, evitando olhá-los nos 
olhos, essa seria a maneira mais fácil de ser 
reconhecido. Quando questionei se aquele era o 
irmão mais novo que haviam mencionado, levantei 
meus olhos, e quando levantei meu rosto, e meus 
olhos cruzaram com os olhos de Benjamim, meu 
coração quase saltou para fora, senti um aperto no 
estomago, prendi a respiração, e precisei sair às 
pressas buscando um local para chorar, escondido. 
 
Eu não saberia colocar em palavras o turbilhão de 
emoções daquele momento. Depois de conseguir me 
recompor, voltei à sala, e tentando me controlar, 
mandei servirem o pão. 
 
Estavam perplexos, não imaginavam como poderiam 
estar sentados à mesa por ordem de idade. 
Estatisticamente, aquilo era uma coincidência 
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praticamente impossível de acontecer, e eu ouvia-os 
discutirem isso em hebraico, tentando entender tudo 
aquilo. 
 
Pelo costume do Egito, eu sentei em uma mesa 
separada, e apenas assisti, o alivio, alegria, dúvida, 
expectativa. Em um tempo de tanta fome em toda a 
terra, eles estavam sendo servidos de todos os tipos 
de comidas, especiarias que eles jamais imaginariam 
provar um dia. Inclusive a comida da minha própria 
mesa. E à Benjamim, mandei servir uma porção 
ainda cinco vezes maior do que todos os outros, ele 
quase desaparecia por trás de tanta comida. Eles 
festejaram e beberam à vontade, sem conseguir 
entender nada do que estava acontecendo. 
 
No dia seguinte, quando foram despedidos, cada um 
com sua bagagem, eu havia ordenado que a minha 
taça fosse colocada na bagagem de Benjamim, a fim 
de acusá-lo de ter me roubado. E quando eles foram 
interceptados e mandados de volta ao Egito para 
interceder pelo irmão mais novo, lançando-se aos 
meus pés, eu não imaginava aquela cena para 
proteger um irmão, de homens que não tinham 
agido com nenhuma misericórdia quando me 
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lançaram naquele poço. De alguma forma, talvez 
eles tenham mudado. 
 
Judá tentava explicar que seu pai havia sofrido a 
perda de um filho, e não aguentaria a perda do mais 
novo.  Judá estava oferecendo-se para ficar no lugar 
de Benjamin. Judá, o irmão que sugeriu que eu fosse 
vendido, e que poderiam lucrar com a minha venda 
como um escravo, agora disposto a ficar como 
escravo no lugar de Benjamin, para que este 
pudesse voltar para casa, evitando mais sofrimento 
para seu pai. 
  
Eu não podia mais me conter. Eu estava diante de 
homens transformados. Agora dispostos a sacrificar-
se por um irmão. Ordenei que todos saíssem da sala 
rapidamente.  
 
Agora éramos apenas eu e meus irmãos. 
 
- Sou eu, José! 
 
Eu já não podia me controlar, era inútil tentar conter 
as lágrimas, e em meio a uma explosão de choro, eu 
simplesmente gritei.  
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- Eu sou José!  
 
Pela primeira vez depois de tantos anos, eu falava 
em minha própria língua, meu nome, meus irmãos, 
eu não conseguia me conter. 
 
- Sou eu, que vocês venderam para o Egito! Como 
está meu pai?  
 
Meus irmãos não sabiam o que dizer, estavam 
simplesmente paralisados.  
 
Mas, de repente tudo estava claro em minha mente, 
havia um propósito maior em toda minha história, 
em tudo que havia acontecido. Deus esteve comigo 
durante cada momento, soberano em todos os 
acontecimentos. Deus mesmo havia me enviado 
adiante deles, para salvar vidas. 
 
- Foi o próprio Deus que me mandou para cá, me 
tornou ministro do faraó, administrador de todo o 
palácio e governador de todo o Egito! 
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Em um instante, todos os planos de vingança, todo 
rancor, todo sentimento de abandono sendo 
lançados ao chão através das lágrimas e soluços que 
pareciam limpar toda a minha alma. 
 
- Não foram vocês que me mandaram para cá. Foi o 
próprio Deus! 
 
Eu podia ver claramente todo o plano que se 
desenrolou, e todo o processo necessário até que Ele 
me posicionasse naquele lugar. 
 
Meu coração já não guardava rancores, mas se 
enchia de compaixão, enquanto eu abraçava 
Benjamim, e a todos os meus irmãos, e chorava, em 
alta voz. 
 
Passamos muito tempo conversando. Eles me 
contaram todas as suas histórias, e perguntavam 
sobre tudo que tinha acontecido no Egito. E 
conversávamos, enquanto eu sentia que a minha 
transformação agora também era completa, E agora 
aquela túnica, ganhava um significado ainda muito 
mais especial. 
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Novos ciclos e o reencontro com o pai 

 
Durante os anos de fome, em troca do trigo José 
negociou toda prata, todos os rebanhos, cavalos, 
ovelhas, bois e jumentos, que os habitantes de toda 
a terra traziam para o faraó, garantindo o sustento 
para todos. 
 
O ciclo de fome durou ainda mais cinco anos sobre a 
terra, completando os sete anos previstos por José, 
e conforme a fome perdurou e agravando-se a 
situação em toda a terra, ainda foi entregue ao faraó 
a posse de todas as terras, e os próprios homens 
vendiam-se em escravidão ao faraó, em troca do 
alimento. 
 
De acordo com a nova posse da terra, agora o faraó 
era dono de todas as coisas, e somente ele poderia 
usufruir da terra e de seus frutos.  
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A história nos conta que, quando o rio Nilo voltou a 
fluir, deixando os anos de crise para trás, José 
devolveu a terra a cada um dos seus antigos donos, 
e faraó teve seu trono ainda mais fortalecido em 
todo o Egito. Cada antigo proprietário pode retornar 
para sua antiga terra, estabelecendo-se tributos ao 
faraó, reforçando ainda mais o reinado do faraó, e a 
autoridade de José, sobre todo o Egito. 
 
José voltou a rever seu pai, e a família foi 
novamente reunida. Em um lugar chamado Gósen, 
onde os israelitas puderam exercer suas atividades e 
desenvolver-se, até tornarem-se um grande povo. 
 
Jacó viveu dezessete anos no Egito, e os dois filhos 
de José, Efraim e Manassés, vieram a formar duas 
das doze tribos de Israel, como uma porção dobrada 
sobre a herança de Jacó sobre a descendência de 
José. 
 
José morreu com a idade de cento e dez anos. E, 
depois de embalsamado, foi colocado num sarcófago 
no Egito, mas seus ossos foram levados, de acordo 
com o juramento que os filhos de Israel haviam feito 
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a José, quando disse: "Deus certamente virá em 
auxílio de vocês; levem então os meus ossos daqui.”. 
 
A descendência de José permaneceu no Egito, até o 
dia do Êxodo, pelas mãos de Moisés.   



 
72 

PARTE 2 – TECELAGEM PROFÉTICA 
 

 
Pois tudo o que foi escrito no passado, foi escrito 
para nos ensinar, de forma que, por meio da 
perseverança e do bom ânimo procedentes das 
Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. 
Romanos 15:4 

 
 
As histórias dos homens da fé, mais do que apenas 
nos inspirar, nos ensinam princípios, e nos ajudam na 
transformação da nossa mente, tão necessários para 
o desenvolvimento da nossa própria história com 
Deus, e base para nossa trajetória pessoal individual. 
 
Novos ciclos se abrem, e novos “Josés” estão sendo 
levantados. 
 
Nossa alma sempre buscará por uma “zona de 
conforto”, um padrão onde possa se acomodar, e 
nos tirar do local de dependência, porém, a nossa 
identidade e história é desenvolvida a partir do nosso 
próprio relacionamento com Jesus Cristo e 
dependência dEle. 

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/rm/15/4
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A vida de cada um dos personagens bíblicos é 
totalmente distinta uma das outras, todas nos 
revelam modelos, e não padrões. A história de José 
nos revela um modelo claro para nossa vida 
espiritual, tão marcados nas três fases da sua vida. 
 
O que não podemos perder de vista, é que nenhuma 
dessas histórias é um padrão propriamente dito, os 
modelos que encontramos não servem como trilhos, 
mas como trilhas que apontam O caminho, para 
nossa própria história. 
 
Abraão, Isaque, Jacó, Moisés, Paulo, Pedro, João... 
Todos com suas próprias histórias pessoais únicas, e 
incrivelmente inspiradoras. E se existe um padrão 
que podemos encontrar em todas essas histórias, é 
justamente o de que Deus age de maneira 
completamente individual e customizada com cada 
um de nós. 
  
Se realmente quisermos buscar um padrão, Jesus 
Cristo é nosso único padrão, e mesmo a história de 
Jesus é contada a partir dessas três fases: seu 
nascimento e circuncisão, sua apresentação na 
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sinagoga aos 12 anos, sendo submetido ao processo 
de obediência, e depois em sua maturidade, pronto 
para iniciar seu ministério, em autoridade. 
 
Naturalmente, cada um terá a sua história pessoal, e 
um propósito que pode ser encontrado em sua 
plenitude somente na pessoa Jesus Cristo, porém, 
espiritualmente, podemos ver na vida de Jose três 
fases bastante distintas, que nos apontam para um 
modelo de crescimento da nossa vida espiritual. 
 
A história do nosso nascimento espiritual, o processo 
que precisamos passar até atingirmos a maturidade, 
e a autoridade que recebemos de acordo com a 
nossa vocação é o caminho natural para o 
crescimento de cada um de nós. Cabe a cada um a 
decisão de entrar em níveis mais profundos, e nos 
lugares de dependência, não apenas aceitando o 
processo, mas abraçado à dependência e engajando-
se ativamente nesse processo. 
 
Deus é o Deus criador, e quando as coisas parecem 
chegar ao fim, Ele está sempre estabelecendo um 
novo início. A história de José nos ensina sobre 
ciclos, sobre as fases da nossa vida espiritual, e 
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processos que precisamos passar, e exatamente 
quando tudo parece acabado, é que estamos prontos 
para iniciar um novo ciclo, em direção ao nosso 
propósito. 

Capítulo 4 | Novo nascimento e a túnica 
manchada de sangue 
 

Em resposta, Jesus declarou: "Digo-lhe a 
verdade: Ninguém pode ver o Reino de Deus, se 
não nascer de novo".  
Perguntou Nicodemos: "Como alguém pode 
nascer, sendo velho? É claro que não pode entrar 
pela segunda vez no ventre de sua mãe e 
renascer!” 
Respondeu Jesus: "Digo-lhe a verdade: Ninguém 
pode entrar no Reino de Deus, se não nascer da 
água e do Espírito. O que nasce da carne é 
carne, mas o que nasce do Espírito é espírito.”  
João 3:3-6 

 
O que significa a túnica manchada de sangue? A 
primeira túnica de José representou o profundo 
amor de um pai pelo filho, e possui um significado 
espiritual, e aplicação prática para nossas vidas nos 
dias de hoje. 

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/jo/3/3-6
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Aquela primeira túnica, manchada de sangue, 
aponta profeticamente para o novo nascimento. Algo 
que já havia sido revelado parcialmente aos judeus 
pela aliança da circuncisão (com derramamento de 
sangue), continuaria a ter seu sentido desvendado, 
de maneira gradual, através da festa da Páscoa e do 
sangue do cordeiro que deveria ser passado nos 
umbrais das portas, e na travessia do mar vermelho 
quando Israel saiu do Egito. 
Todos os sinais apontam para o cumprimento 
profético que aconteceria através do derramamento 
do Sangue de Jesus Cristo na Cruz do Calvário, como 
nosso cordeiro pascal. 
 
A aplicação prática da cruz nas nossas vidas é o 
novo nascimento. 
 

Contudo, aos que o receberam, aos que creram 
em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem 
filhos de Deus, os quais não nasceram por 
descendência natural, nem pela vontade da 
carne nem pela vontade de algum homem, mas 
nasceram de Deus. João 1:12,13  

 

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/jo/1/12,13
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Assim como José, que nasceu em meio aos 
problemas e às brigas de família, não importam as 
circunstâncias do seu nascimento, Deus tem um 
propósito para sua vida. 
 

“Antes de formá-lo no ventre eu o escolhi; antes 
de você nascer, eu o separei e o designei profeta 
às nações". Jeremias 1:5 
 
Antes de eu nascer o Senhor me chamou; desde 
o meu nascimento ele fez menção de meu nome. 
Isaías 49:1 

 

 

Abraão e a fé 

 
Era através da circuncisão, a marca da aliança 
recebida por Abraão e realizada no nascimento, que 
todo menino judeu recebia cidadania. 
 

“Da sua geração em diante, todo menino de oito 
dias de idade entre vocês terá que ser 
circuncidado, tanto os nascidos em sua casa 
quanto os que forem comprados de estrangeiros 

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/jr/1/5
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/is/49/1
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e que não forem descendentes de vocês. Sejam 
nascidos em sua casa, sejam comprados, terão 
que ser circuncidados. Minha aliança, marcada 
no corpo de vocês, será uma aliança perpétua. 
Qualquer do sexo masculino que for incircunciso, 
que não tiver sido circuncidado, será eliminado 
do meio do seu povo; quebrou a minha aliança". 
Gênesis 17:12-14 

 
Sendo estabelecido como uma aliança perpétua, 
significa que a circuncisão foi entregue como ato 
profético daquilo que continuaria acontecendo 
mesmo após a renovação da aliança no Novo 
Testamento, apontando para o novo nascimento no 
Espirito. 
 
Assim como a história de José, começa com uma 
túnica manchada de sangue, e tem origem na 
Aliança de Abraão, também a nossa caminhada 
Espiritual inicia com o cumprimento profético desse 
ato: 
 

Assim ele recebeu a circuncisão como sinal, 
como selo da justiça que ele tinha pela fé, 
quando ainda não fora circuncidado. Portanto, 

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/gn/17/12-14
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ele é o pai de todos os que creem, sem terem 
sido circuncidados, a fim de que a justiça fosse 
creditada também a eles; e é igualmente o pai 
dos circuncisos que não somente são circuncisos, 
mas também andam nos passos da fé que teve 
nosso pai Abraão antes de passar pela 
circuncisão. Romanos 4:11,12 

 
Para nos tornarmos filhos de Deus, precisamos nos 
tornar como Jesus Cristo, precisamos ser concebidos 
pelo Espírito Santo. 
 

Nele também vocês foram circuncidados, não 
com uma circuncisão feita por mãos humanas, 
mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o 
despojar do corpo da carne. Colossenses 2:11 
 

Note que o ensino da circuncisão está diretamente 
relacionado com a fé. 
 

Porque em Cristo Jesus nem circuncisão nem 
incircuncisão têm efeito algum, mas sim a fé que 
atua pelo amor. Gálatas 5:6 

 

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/rm/4/11,12
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/cl/2/11
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/gl/5/6
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Assim, é através da fé que nascemos de novo, pelo 
Espírito. 

 

 

Se você ainda não nasceu de novo 

 
Abraão foi conhecido como Pai da Fé. De acordo com 
a história de Abraão podemos iniciar um 
relacionamento, e através da fé, conhecer o caráter 
paternal de Deus. Em Abraão, inicia-se a história dos 
patriarcas, e através da mesma fé, é onde 
começamos nosso relacionamento com Deus. 
 

Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem 
dele se aproxima precisa crer que ele existe e 
que recompensa aqueles que o buscam.  Hebreus 
11:6 

 
Há duas condições para se aproximar dEle: crer que 
Ele existe, e crer que ele é recompensador daqueles 
que o buscam. A maior dificuldade que o ser humano 
tem não é em crer que Deus existe, e sim acreditar 
que Ele é bom!  É vê-lo como “recompensador 
daqueles que o buscam”. 

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/hb/11/6
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/hb/11/6
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A maioria das pessoas possui alguma fé, de alguma 
forma acreditam na existência de um Deus, porém, 
possuem uma imagem distorcida de Deus, não 
alguém que é perdoador ou presenteador, mas de 
um Deus pronto a registrar cada uma das nossas 
falhas, e que tem prazer em nos corrigir. 
 
A parábola do filho pródigo contada em Lucas 15 
mostra a história de um pai que pronto para perdoar, 
que aguardava ansiosamente por seu filho, dia após 
dia. Quando de longe avistou seu retorno, correu 
para recebê-lo de braços abertos. Essa é uma das 
histórias que melhor revela o caráter amoroso do 
Deus Pai. 
 

Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-
ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti; Já não 
sou digno de ser chamado teu filho; faze-me 
como um dos teus jornaleiros.  
E, levantando-se, foi para seu pai; e, quando 
ainda estava longe, viu-o seu pai, e se moveu de 
íntima compaixão e, correndo, lançou-se-lhe ao 
pescoço e o beijou.  
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E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e 
perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu 
filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei 
depressa a melhor roupa; e vesti-lho, e ponde-lhe 
um anel na mão, e alparcas nos pés; E trazei o 
bezerro cevado, e matai-o; e comamos, e 
alegremo-nos; Porque este meu filho estava 
morto, e reviveu, tinha-se perdido, e foi achado. 
E começaram a alegrar-se.  Lucas 15:18-24 

 
Tudo começa com fé, com aproximar-se dEle, 
crendo que Ele é bom. Através dessa fé podemos dar 
um passo em direção ao nosso relacionamento com 
Deus. 
 
Estaremos prontos para ter um “novo nascimento”, 
uma nova vida, cheia de aprendizados e 
experiências. 
 

Se, com a tua boca, confessares Jesus como 
Senhor e, em teu coração, creres que Deus o 
ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. 
Porque com o coração se crê para justiça e com 
a boca se confessa a respeito da salvação 
Romanos 10: 9-10 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/lc/15/18-24
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Se você nunca teve essa experiência, te convido a 
fazer essa oração, em voz alta, crendo que Ele é 
existe e que Ele é bom, que Ele é “galardoador 
daqueles que o buscam”: 
 

“Pai, eu creio que o sacrifício de Jesus Cristo na 
cruz do calvário foi para me salvar, e eu creio na 
Sua ressurreição. Perdoa meus pecados e 
transgressões, e que o sangue derramado 
naquela cruz venha cobrir toda a minha vida e 
me purificar de todo pecado e injustiça. Eu 
confesso Jesus como meu único Senhor e 
Salvador e recebo o teu Espírito Santo para que, 
a partir de hoje, eu seja transformado na pessoa 
que tu sonhou que eu seja. 
Escreve meu nome no livro da vida, e que a 
partir de hoje possa começar a ser escrita uma 
nova história na minha vida, junto contigo. 
Que a partir de hoje, eu possa ser reconhecido 
como seu Filho, e participante dessa Aliança 
Eterna. Em nome de Jesus. Amém”. 
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O que Deus nos pede é fé, e através de uma simples 
oração, Ele tem a capacidade de nos fazer nascer de 
novo! 
 

Contudo, aos que o receberam, aos que creram 
em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem 
filhos de Deus, João 1:12 

 
 
 

Filhinhos = bebês espirituais 

 
No antigo testamento a circuncisão era um sinal 
dado no nascimento. Representa abandonar a vida 
da carne. Trata-se do nascimento no Espirito Santo, 
que Jesus explicou a Nicodemus. 
 

Respondeu-lhe Jesus: Em verdade, em verdade 
te digo que se alguém não nascer de novo, não 
pode ver o reino de Deus.  
Perguntou-lhe Nicodemos: Como pode um 
homem nascer, sendo velho? porventura pode 
tornar a entrar no ventre de sua mãe, e nascer? 
Jesus respondeu: Em verdade, em verdade te 
digo que se alguém não nascer da água e do 

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/jo/1/12
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Espírito, não pode entrar no reino de Deus.  João 
3:3-5 
 

 
Éramos de uma determinada espécie de criaturas 
(almas vivendo em um corpo) e agora passamos a 
ser literalmente "novas criaturas" (isso não é uma 
força de expressão).  Passamos a ser um novo ser.  
Criaturas com corpo, alma e Espírito. 
 

O que é nascido da carne é carne, e o que é 
nascido do Espírito é espírito. Não te admires 
de eu te haver dito: Necessário vos é nascer de 
novo. João 3:6,7 

 
Aquele que é nascido do Espírito é Espírito. 
 
Quando direciona a mensagem da sua carta àqueles 
que nasceram de novo (chamados “filhinhos”), João 
está direcionando sua mensagem aos bebês 
espirituais, está tratando com aqueles que ainda 
estão lutando com as questões do pecado, da 
obediência, de aceitarem o perdão, exorta em 
permanecerem em Jesus e não na prática do pecado. 

 

https://www.bibliaonline.com.br/aa/jo/3/3-7
https://www.bibliaonline.com.br/aa/jo/3/3-7
https://www.bibliaonline.com.br/aa/jo/3/3-7
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Filhinhos, eu lhes escrevo porque os seus 
pecados foram perdoados, graças ao nome de 
Jesus. 1 João 2:12 

 
Porém, aqueles que já receberam os ensinos 
elementares a respeito de Cristo devem avançar 
rumo à maturidade espiritual. 

 
 
 

Não permaneça como um bebê espiritual 

 
Portanto, se alguém está em Cristo, é nova 
criação. As coisas antigas já passaram; eis que 
surgiram coisas novas!  2 Coríntios 5:17 
 

Em uma atitude de fé, reconhecendo aquilo que 
Jesus Cristo fez na cruz do calvário, nascemos de 
novo. Somos uma nova criatura. Continuamos 
estamos em um corpo, possuímos uma alma, mas 
somos um Espirito, um bebê espiritual que precisa se 
desenvolver. 
 

Portanto, deixemos os ensinos elementares a 
respeito de Cristo e avancemos para a 

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/1jo/2/12
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/2co/5/17
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maturidade, sem lançar novamente o 
fundamento do arrependimento de atos que 
conduzem à morte, da fé em Deus, da instrução 
a respeito de batismos, da imposição de mãos, 
da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. 
Assim faremos, se Deus o permitir. Hebreus 6:1-
3 

 
Assim como é perfeitamente normal que um bebê 
precise de alguém que prepare seu alimento, o 
ensine a caminhar, tenha que constantemente trocar 
as suas fraldas, e mesmo com tudo isso, um bebê é 
sempre um motivo de grande alegria em qualquer 
casa. 
 
Porém, qualquer pai que ao notar uma falta de 
desenvolvimento de um filho passaria a se 
preocupar-se profundamente.  
 
Porém, estranhamente achamos normal que pessoas 
que se converteram há tanto tempo ainda estejam 
vivendo como bebês espirituais nas nossas igrejas, 
estacionadas em seu crescimento, e sem a menor 
ideia de como se alimentar, sempre com as fraldas 

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/hb/6/1-3
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/hb/6/1-3
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sujas, e precisando de todo tipo de cuidados e amor 
como se fossem eternas crianças.  
 

Como crianças recém-nascidas, desejem de 
coração o leite espiritual puro, para que por meio 
dele cresçam para a salvação, agora que 
provaram que o Senhor é bom. 1 Pedro 2:2,3 

 
Em outras palavras, agora que vocês já provaram 
que o Senhor é bom, cresçam! 
 
Nossa caminhada não termina na nossa “conversão”, 
ela é apenas o início da nossa nova vida espiritual. O 
novo nascimento é marcado pelo entendimento do 
amor do Pai, pela fé, e pela existência de uma nova 
criatura, um bebê espiritual, que precisará ser 
cuidado, nutrido, e amado, a fim de se desenvolver. 
 
Esse e o início da caminhada de todos aqueles que, 
assim como José, desejam viver todo o propósito 
que Deus desenhou para sua vida, estão dispostos a 
pagar o preço, e passar pelos processos de continuar 
crescendo, até atingir a maturidade da fé, e assim 
José, descobrir que o propósito era algo ainda maior 
do que se poderiam imaginar. 

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/1pe/2/2,3
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Consequência da visão sagrado e secularismo 

 
A visão equivocada de “sagrado e secular” é um 
paradigma e uma das principais causas que tem 
aprisionado grande parte dos cristãos, impedindo o 
crescimento de sua vida espiritual, permanecem 
como bebês espirituais.  
 
Acreditar que sua vocação é “secular”, e enxergar 
um propósito maior e espiritual para sua vida 
profissional, fora da igreja, pode levar à negligência 
da necessidade de investimento em nossas vidas 
espirituais. 
 
Se você tem uma vocação Pastoral, é natural 
enxergar seu chamado como “sagrado” e a partir daí 
entender a necessidade de investir em sua vida 
Espiritual, se santificar, desenvolver dons espirituais, 
crescer em entendimento da palavra, desenvolver 
uma vida de oração, e crescer espiritualmente para o 
cumprimento do seu ministério. 
 
Porém, se você enxerga sua profissão como um 
trabalho “secular”, passa a ver seu trabalho como 
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uma forma de ganhar a vida, se limitando à visão de 
que dar um bom testemunho, combinado com 
dízimos, boas ofertas e algum serviço na igreja, seria 
mais do que suficiente. 
 
Se você não enxergar sua vocação como ministério, 
será ineficiente no cumprimento do nosso propósito, 
e não irá se desenvolver como deveria. 
 
Se você é médico, consagre sua vocação, separe-se 
para Deus. Isso agora é sagrado e não mais secular. 
Se você atua no comércio, é um empreendedor, 
empresário ou executivo, abra seus olhos para o 
propósito espiritual de sua vocação, não chame sua 
vocação de secular. 
 

Então uma voz lhe disse: "Levante-se, Pedro; 
mate e coma". Mas Pedro respondeu: "De modo 
nenhum, Senhor! Jamais comi algo impuro ou 
imundo!" A voz lhe falou segunda vez: "Não 
chame impuro ao que Deus purificou". Atos 
10:13-15 

 

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/atos/10/13-15
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/atos/10/13-15
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Não importa se você é um funcionário público, uma 
dona de casa ou um engenheiro, todos temos um 
chamado, e Deus deseja nos usar, fora da igreja. 
 
Veja a definição de secularismo: “refere-se à visão 
de que as atividades humanas e as decisões, 
especialmente as políticas, devem ser imparciais em 
relação à influência religiosa”. 
 
Secular é tudo aquilo que negligenciamos, e 
deixamos sob o domínio do príncipe desse século! 
 
Em matérias de estado, o secularismo significa uma 
separação entre o papel do Estado e as instituições 
religiosas. Dessa forma, quando chamamos o Estado 
de ”secular” significa que ele está livre da obediência 
ou submissão a um ensinamento ou disciplina 
religiosa, e por outro lado os assuntos religiosos são 
restritos à esfera privada de cada indivíduo, onde o 
Estado não deveria interferir. 
 
Quando nós cristãos tratamos parte da nossa vida 
pessoal como secular, estamos limitando a influência 
de Deus nas nossas vidas apenas aos Domingos, ou 
aos assuntos diretamente ligados à igreja. 
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Inclusive o entendimento errado do real significado 
de “Estado laico” limita a ação de Deus, e que 
sejamos inteiramente consagrados. Que haja espaço 
para Deus em nossa profissão, que esse seja um 
ambiente sagrado, que Deus possa operar e 
influenciar nossas decisões não somente aos 
domingos, mas de segunda a segunda. 
 
Mesmo como igreja, e mesmo sem haver um único 
ensinamento na Bíblia que sustente um ensino de 
“Sagrado e Secular” como bíblico, a influência do 
pensamento humanista secular está tão enraizado no 
pensamento cristão ocidental, que a desconstrução 
desse pensamento exige esforço, não estamos 
acostumados e enxergar Reino fora da igreja. 
 
Se isso é verdade, então para Deus é sagrado 
apenas o Domingo? Deus não está interessado em 
nossas decisões governamentais? Com nossa 
economia? Com a nossa cultura. Contanto que 
sejamos assíduos na nossa frequência dominical? 
 
Talvez o simples fato de darmos um bom 
testemunho nestes ambientes que chamamos de 
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“secular” deixe Deus satisfeito? Mesmo a igreja não 
fazendo a menor diferença na sociedade, na cultura, 
na educação, no governo, sendo sal da terra e luz do 
mundo. 
 
Não deveríamos nos conformar com o sagrado e 
secular, se existe algo que foi consagrado, é sagrado 
e pronto, está separado para Deus.  
 
Deus não está preso na religião. Ele é Deus do 
comércio, das artes, da educação, da mídia. Há uma 
multiforme graça e sabedoria de Deus para cada 
uma dessas áreas que influenciam nossa sociedade. 
 
Se o seu trabalho está consagrado a Deus, ele é 
sagrado, é uma atmosfera do Reino, é local para 
manifestação dos dons e frutos do Espírito. É um 
ambiente que deve operar sob a influência da cultura 
do Reino, e manifestação dos sinais, valores e 
princípios daquele que é Senhor. 
 
 
 
Evangelho da Salvação e Evangelho do Reino 
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Muitos acreditam que o objetivo da igreja é pregar o 
Evangelho da Salvação para todos as pessoas do mundo, e 
depois disso veremos a volta de Cristo. 
 

 “E este evangelho do Reino será pregado em todo o 
mundo como testemunho a todas as nações, e então 
virá o fim.” Mateus 24:14 

 
O objetivo da igreja é pregar o Evangelho do Reino! E 
existe uma grande diferença entre “evangelho da 
salvação” e “evangelho do Reino”. 
 
Evangelho da Salvação é o que nos faz nascer de novo. O 
Evangelho do Reino é o que nos coloca debaixo da 
obediência de Jesus Cristo, e esse evangelho será pregado 
às nações, através de testemunho. Entre um e outro há 
uma diferença muito grande, e um processo de 
desenvolvimento e crescimento Espiritual. 

 
 “até que todos alcancemos a unidade da fé e do 
conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à 
maturidade, atingindo a medida da plenitude de 
Cristo.” Efésios 4:13 

 
O objetivo de todos aqueles que nascem é crescer, até 
atingir a maturidade. O novo nascimento é apenas o início. 
O evangelho da Salvação é o que coloca bebês espirituais 
dentro das igrejas, mas um processo de desenvolvimento 
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tem sido negligenciado, principalmente para aqueles que 
não se enxergam dentro de um chamado sacerdotal. 
 
O objetivo é que todos alcancemos a unidade da fé. Não 
podemos permanecer como uma igreja de bebês 
espirituais, sendo alimentados apenas aos domingos por 
aqueles que são responsáveis por toda a saúde espiritual 
de um rebanho. 
 

Onde não há revelação divina, o povo se desvia; 
mas como é feliz quem obedece à lei!  
Provérbios 29:18 

 
Aos dezessete anos de idade José foi impactado por 
um sonho, visões de Deus que geraram um 
despertamento e uma expectativa por aquilo que 
Deus ainda poderia fazer através da sua vida. Um 
propósito que gerou esperança no coração de José.  
 

“A Salvação é de graça, mas o 
discipulado custa tudo o que 
temos”. Billy Graham 

 
Imagino tamanha expectativa por aquilo que 
visualizou, antes de ser enviado para o Egito, pode 

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/pv/29/18
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sustentar a esperança e permanência durante os 
momentos mais sombrios da caminhada de José. 
 
Sem entender que Deus tem um propósito maior 
para nossas vidas, ficaremos estacionados como 
bebês espirituais, simplesmente desfilando com 
nossas túnicas coloridas de filhos especiais, sem 
passar pelos processos e cumprir o propósito para o 
qual fomos chamados. 
 
Essa falta de visão e de conhecimento de que todos 
possuem um propósito, um chamado, e de que o 
novo nascimento é apenas o início do processo, tem 
causado todo tipo de disfunções entre os filhos. 
 
Em uma sociedade em que mais de 80% da 
população se diz “cristã”, e um em cada quatro 
brasileiros se dizem evangélicos, deveríamos nos 
perguntar por que os valores da sociedade estão se 
deteriorando tão rapidamente, por que a corrupção 
está em todas as classes de profissionais, e vivemos 
uma crise moral em nossa sociedade? 
 
O Evangelho da Salvação aponta para a cruz de 
Cristo, para a graça que é suficiente para sermos 
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filhos. É a cruz que te levará para o céu. O evangelho 
do Reino aponta para sua própria cruz, aquela que 
traz o céu na terra. 
 
José viveu pelos valores que aprendeu de Israel, e 
estabeleceu a influência do Reino dentro do Egito. O 
Evangelho do Reino te ensina que tem uma cruz que 
é sua, que há um processo que precisa ser vivido, e 
que é a sua cruz que trará a influência e atmosfera 
do céu para a terra. 
 
O evangelho da salvação se limita à uma túnica 
colorida, que te mostra o quanto você é um filho 
amado. O evangelho do Reino representa as túnicas 
e os processos que te levarão às posições de 
influência e cumprimento do chamado. 
 

“Pois a visão aguarda um tempo designado; ela 
fala do fim, e não falhará. Ainda que se demore, 
espere-a; porque ela certamente virá e não se 
atrasará". Habacuque 2:3 
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Capítulo 5 | Jovens, os fortes que 
obedecem  
 
 

O propósito é que não sejamos mais como 
crianças, levados de um lado para outro pelas 
ondas, nem jogados para cá e para lá por todo 
vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de 
homens que induzem ao erro. (Efésios 4:14) 
 

Processos. Todos aqueles que foram usados por 
Deus em algo grandioso, enfrentaram adversidades. 
 
A limitação da nossa mensagem ao Evangelho da 
Graça e da Salvação tem produzido homens que 
rejeitam os processos, geram expectativas erradas e 
frustração, produzido filhos imaturos, que continuam 
mesmo depois de anos de conversão, ainda 
desfilando suas túnicas coloridas por aí, declarando 
que são filhos especiais e amados por Deus 
independente das suas falhas, enquanto nesse 
momento já deveriam estar maduros o suficiente 
para exercer a influência do Reino em lugares como 
o Egito. 
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Moises precisou viver quarenta anos em Midiã, ser 
desconstruído por Deus, até se tornar um homem 
extremamente humilde e pronto cumprir sua missão, 
liderar o povo de Israel pelo deserto em direção à 
terra prometida. 
 
O povo de Israel, depois de sair do Egito, precisou 
passar pelo deserto e por uma mudança de 
mentalidade, até que estivessem prontos para 
conquistar a Terra Prometida. 
 
Davi foi ungido Rei, mas precisou ser submetido a 
um longo processo de perseguição e lutas, antes de 
assumir o trono e ser usado como o maior Rei de 
toda a história de Israel. 
 
Se a festa da Páscoa e a saída do Egito representam 
nosso novo nascimento, temos em Pentecostes, a 
entrega da lei, a representação do processo de 
obediência pelo qual precisamos nos submeter, e os 
processos pelos quais precisamos passar, antes de 
entrar na terra prometida. 
 

Quando eu era menino, falava como menino, 
pensava como menino e raciocinava como 
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menino. Quando me tornei homem, deixei para 
trás as coisas de menino.  
1 Coríntios 13:11 

 
Assim como a fase de adolescência é uma das fases 
mais complicadas da nossa vida, quando esperamos 
ser reconhecidos como adultos, e até já possuímos 
algumas características de adultos, mas é 
embaraçoso quando, por exemplo, a desafinação da 
própria voz nos denuncia de que o processo de 
crescimento ainda está incompleto. 
 
A fase da adolescência é o processo de submissão e 
obediência, as lutas e as dores de crescimento são 
necessários para chegar à maturidade. E é na 
adolescência que nos deparamos com as principais 
questões sobre nossa identidade. 
 
O triunfalismo de um Evangelho da Prosperidade, 
que só prega o quanto teremos sucesso, tem 
impedido homens e mulheres de abraçarem com 
alegria os processos de Deus tem para cada um de 
nós. 
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Isaque e a obediência 

 
Pela fé Abraão, sendo provado, ofereceu Isaque, 
sim aquele que tinha recebido com alegria as 
promessas, ia oferecendo seu filho unigênito, a 
quem se havia dito: Em Isaque será chamada a 
tua descendência, julgando que Deus o podia 
ressuscitar até dentre os mortos; donde também 
em figura o recobrou. Hebreus 11:17-19 

 
Em nossa jornada, somos submetidos a um processo 
de obediência, ao caminhar com Deus. A história de 
Isaque nos revela a pessoa de Jesus Cristo, o filho 
amado, pronto a oferecer-se em sacrifício. Mesmo 
Jesus foi submetido a um processo de aprendizado. 

 
“embora fosse Filho, aprendeu a obediência 

pelas coisas que sofreu” Hebreus 5:8 
 
Em Isaque, aprendemos sobre a obediência, nosso 
crescimento espiritual atinge a fase de adolescência, 
e passamos a ser testados em nossa disposição em 
obedecer. 
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Samuel, porém, respondeu: "Acaso tem o Senhor 
tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios 
quanto em que se obedeça à sua palavra? A 
obediência é melhor do que o sacrifício, e a 
submissão é melhor do que a gordura de 
carneiros. 1 Samuel 15:22 

 
Obedecer é melhor (e mais difícil) do que sacrificar, 
pois quando obedecemos, estamos sacrificando a 
nossa própria vontade. 
 

"Se vocês me amam, obedecerão aos meus 
mandamentos.” João 14:15 

 
Ainda precisamos submeter a nossa vontade. Ainda 
nos falta conhecimento e experiência o suficiente 
para sermos maduros. A própria identidade ainda 
está sendo formada, e ainda não sabemos bem 
nossa vocação. Estamos em formação. 
 

Nem todo aquele que me diz: ‘Senhor, Senhor’, 
entrará no Reino dos céus, mas apenas aquele 
que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. 
Mateus 7:21 
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Amadureceremos, se aprendermos a obedecer.  
 
A obediência de José foi testada de todas as formas. 
A maior prova de obediência de José foi resistir à 
tentação, permanecendo firme aos seus valores e 
princípios. 
 
José viveu aproximadamente quatrocentos anos 
antes da lei de Moisés, mas sua consciência o levou a 
obedecer ao que seu espírito lhe mostrava o que era 
o certo a se fazer.  
 
Obedecer não se trata de conformar-se a uma lista 
de regras do que se pode ou não fazer, mas trata-se 
de sermos sensíveis ao Espírito Santo, que nos 
mostra em nossa consciência o que devemos fazer 
em cada situação. 
 
Não basta aprendermos sobre obediência, trata de 
colocar a obediência em prática, de submetermos 
nossa vontade, principalmente quando não 
concordamos, ou contra aquilo que desejamos. 
  
Obedecer é ir contra a própria natureza da carne. 
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Adolescentes espirituais 

 
João direciona-se aos “jovens” como aqueles que já 
venceram o Maligno, que já tem algum domínio da 
palavra. Para esse grupo ele adverte a respeito do 
cuidado com o amor às coisas do mundo. 
 

Jovens, eu lhes escrevi, porque vocês são fortes, 
e em vocês a Palavra de Deus permanece e 
vocês venceram o Maligno. Não amem o mundo 
nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o 
amor do Pai não está nele. 
Pois tudo o que há no mundo — a cobiça da 
carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos 
bens — não provém do Pai, mas do mundo. O 
mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que 
faz a vontade de Deus permanece para sempre. 1 
João 2:14-17 

 
Assim como a parábola do semeador em Marcos 4 
nos ensina, a semente que não for roubada, ainda 
corre o risco de não permanecer por causa das 
tribulações e perseguições, ou ainda ser sufocada 
pelas preocupações dessa vida, engano das riquezas 
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e anseio por outras coisas. Apenas as sementes que 
permanecerem, essas são as que frutificarão. 

 
 

A obediência e a graça 

 
Pois está escrito que Abraão teve dois filhos, um 
da escrava e outro da livre. O filho da escrava 
nasceu de modo natural, mas o filho da livre 
nasceu mediante promessa. Isso é usado aqui 
como uma ilustração; estas mulheres 
representam duas alianças. Gálatas 4:22-24 
 

A obediência está diretamente relacionada com a 
graça. 
 
Essa talvez seja uma das partes mais difíceis para a 
maioria dos cristãos, aprender a obedecer, submeter 
a própria vontade, morrer para sua carne, e 
aprender a andar no Espírito, como produto do nosso 
relacionamento com o Espírito Santo, pela graça, e 
não como um produto da lei, e de uma vida legalista, 
tentando levar uma vida religiosa de obediência 
através do esforço próprio. 
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Vocês, irmãos, são filhos da promessa, como 
Isaque. Naquele tempo, o filho nascido de modo 
natural perseguia o filho nascido segundo o 
Espírito. O mesmo acontece agora.  Gálatas 
4:28,29 
 

A palavra nos revela que o filho espiritual passa a ser 
perseguido pela natureza da carne. 
 
Na dificuldade do processo, muitas pessoas são 
desviadas para um dos dois extremos perigosos: 
achar que a santidade é depende unicamente do 
nosso esforço humano próprio, ou que a graça é 
uma desculpa para permanecer no pecado. 
 
A graça é o poder do Espirito Santo que nos capacita 
à obediência. Ela não é necessária apenas após o 
pecado, para recebermos perdão. Ela vem antes, 
para nos capacitar à obediência. 

 

Entender os ciclos nos ensinam a descansar 
em Deus 

 



 
107 

A história de José nos ensina sobre os ciclos, não 
somente nos sete anos de fartura seguido de sete 
anos de escassez, mas na sua própria história, e 
ciclos que precisou passar em direção ao seu 
propósito. 
 
Muitas vezes estamos em meio a um processo, e nos 
perguntamos por que as coisas parecem não mudar, 
e é exatamente quando Deus está trabalhando 
conosco, em meios aos processos. 
 
José do Egito desde pequeno deve ter aprendido, 
ouvindo as histórias de Jacó, seu pai, sobre como 
precisou trabalhar durante um ciclo de sete anos por 
uma promessa, depois mais sete para a realização de 
um sonho, e depois disso ainda outros sete para 
acumular seu patrimônio e iniciar sua jornada de 
maneira independente. 
 
José aprendeu a ouvir a Deus, e entendendo ciclos, 
soube discernir sinais que apontavam para um ciclo 
de sete anos de fartura, seguidos de sete anos de 
escassez, talvez por ter tido tempo suficiente para 
meditar nos sonhos que Deus havia lhe dado quando 
ainda era jovem, sobre feixes de trigo, sol luas e 
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estrelas, e o que isso poderia significar em relação a 
ciclos de colheita, ou ainda sobre tempos e estações. 
 
Aprender sobre os ciclos nos ajudam a descansar em 
Deus, confiar nEle, saber que há processos em nossa 
vida.  
 
Enquanto não entendemos esse princípio, corremos 
o risco de nos frustrar, por não aprender a respeitar 
e aguardar pelos momentos corretos em nossa vida.   
 
 

Assim, ainda resta um descanso sabático para o 
povo de Deus; pois todo aquele que entra no 
descanso de Deus, também descansa das suas 
obras, como Deus descansou das suas. Portanto, 
esforcemo-nos por entrar nesse descanso, para 
que ninguém venha a cair, seguindo aquele 
exemplo de desobediência. Hebreus 4:9-11 

 
Davi também aprendeu a esperar o tempo de Deus, 
não tentava entrar em um novo ciclo por sua própria 
força, mas se movimentava de acordo com o mover 
de Deus em sua vida. Foi ungido rei, mas até ser 
coroado e ver o cumprimendo da promessa foi um 

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/hb/4/9-11
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adorador, um guerreiro, um fugitivo, até ser 
estabelecido rei, primeiro sobre Hebron, depois sobre 
Israel. 
 
Na criação, Deus estabeleceu um princípio, criando a 
terra em um ciclo de sete dias, e descansou no 
sétimo dia. Deus não descansou porque estava 
cansado e não precisava de descanso, a origem da 
palavra descanso falava de contemplação, ou seja, 
aquele era um dia santificado, como um tempo 
especial de contemplação e relacionamento com 
Deus, para descansarmos, confiarmos em Deus, e 
passarmos tempo em sua presença. 
 
Na lei de Moisés Deus estabeleceu também que a 
terra deveria descansar a cada sete anos, o último 
ano deste período era conhecido como Shemitah (Lv 
25:3-4, Dt 15:1-2), um tempo onde Deus visitaria a 
terra, e traria sua provisão, para que o homem 
pudesse colher de maneira sobrenatural, e 
aprendesse a depender de Deus, tendo um tempo 
para relacionar-se com Ele. 
 
Saiba que o seu esforço de hoje será recompensado 
por Deus, não importa em qual área você 
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empreende esse esforço, nem o tamanho do 
empreendimento, pois entendendo os ciclos nunca 
iremos desprezar os pequenos começos, e sempre 
iremos atribuir a Deus as grandes conquistas. 
 
Muitos homens de negócios as vezes tem 
dicuculdade de separar tempo de descanso com a 
família, para passar tempo à sós na presença de 
Deus, meditando em sua palavra, e conversando 
com Ele. 
 
Nossa carne e nossa alma gritam e nos fazem sentir 
como se estivéssemos apenas perdendo tempo, que 
estamos deixando de ser produtivos, e que temos 
muitos assuntos mais importantes para resolver. 
 
Quando aprendemos a respeitar os ciclos, 
entendemos que há uma provisão sobrenatural da 
parte de Deus quando aprendemos a descansar nEle, 
a passar tempo em sua presença, e ouvir sua voz. 
 
Experimente o que um momento de pausa, de 
qualidade de descanso na presença de Deus pode 
produzir em sua vida. Você ficará impressionado com 
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o que um período de “sabático” pode fazer por sua 
vida espiritual, pela sua carreira, e criatividade. 
 
A propósito, vale dizer que todo esse material que 
você tem em mãos foi produzido em um momento 
como esse, de alguém que um dia já foi um 
“workaholic” e que tem aprendido a preciosidade dos 
momentos de descanso a sós com Ele. 
 
 
 
 
 

Alegre-se nas provações 

 
Quando José foi vê-los na manhã seguinte, 
notou que estavam abatidos. Por isso perguntou 
aos oficiais do faraó que também estavam 
presos na casa do seu senhor: "Por que hoje 
vocês estão com o semblante triste?" Gênesis 
40:6,7 

 
José poderia ter se tornado uma pessoa triste, 
amargurada, sentindo-se vítima, por ter sido tratado 
de maneira tão injusta justamente quando 
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apresentou a mais alta integridade. Porém 
surpreendentemente o que vemos é alguém pronto a 
ajudar, a tratar com a tristeza dos outros, ajudando-
os. 
 
Estava até disposto a ouvir seus sonhos, algo que 
muitos de nós talvez nunca mais desejassem fazer, 
visto que foi exatamente por causa de sonhos que 
José estava passando por tudo aquilo. 

 
Eles responderam: "Tivemos sonhos, mas não há 
quem os interprete". Disse-lhes José: "Não são 
de Deus as interpretações? Contem-me os 
sonhos". Gênesis 40:8 

 
“As vezes, nossa vida é colocada 
de cabeça para baixo, para que 
possamos aprender a viver de 
cabeça para cima”. Max Weber 
 

É normal que algumas situações tragam tristezas à 
nossa alma, porém, se entendemos que estamos em 
um processo com Deus, em um ciclo, e que Deus 
está no controle de nossas vidas, que Ele é soberano 
sobre todas as coisas, então permitir-se que essa 
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seja a condição da nossa alma durante todo um 
período, significa discordar do que Deus está 
fazendo. 

 
“Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a 
recompensa de vocês nos céus, pois da mesma 
forma perseguiram os profetas que viveram 
antes de vocês". Mateus 5:12 
 

Mais do alguém que simplesmente discernir os 
processos, a história de José nos mostra alguém que 
não alimentou rancor, mas conseguiu se mostrar 
alguém alegre, tentando dissipar a tristeza daqueles 
outros prisioneiros.  

 
Meus irmãos, considerem motivo de grande 
alegria o fato de passarem por diversas 
provações, pois vocês sabem que a prova da sua 
fé produz perseverança. Tiago 1:2-3 

 
A tristeza pode roubar nossa disposição de obedecer 

 
Devolve-me a alegria da tua salvação e 
sustenta-me com um espírito pronto a 
obedecer.  Salmos 51:12 
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A alegria não é apenas uma condição da nossa alma, 
dominada pelas circunstâncias, é um mandamento. 
 

Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi: 
Alegrem-se!  Filipenses 4:4 

 
E arma espiritual para continuarmos avançando. 

 
E Neemias acrescentou: "Podem sair, e comam e 
bebam do melhor que tiverem, e repartam com 
os que nada têm preparado. Este dia é 
consagrado ao nosso Senhor. Não se 
entristeçam, porque a alegria do Senhor os 
fortalecerá". Neemias 8:10 
 

Muitas vezes as situações e tribulações que 
enfrentamos nos trarão tristeza, e precisaremos 
aprender que a verdadeira alegria é um produto do 
nosso espírito, não uma condição da nossa alma. 
 

Disse então Maria: A minha alma engrandece ao 
Senhor, E o meu espírito se alegra em Deus 
meu Salvador; Lucas 1:46,47 
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Que o Deus da esperança os encha de toda 
alegria e paz, por sua confiança nele, para que 
vocês transbordem de esperança, pelo poder do 
Espírito Santo. Romanos 15:13 

 
A alegria é manifestação do Reino de Deus. 
 

Pois o Reino de Deus não é comida nem bebida, 
mas justiça, paz e alegria no Espírito 
Santo; Romanos 14:17 

 
Quando entendemos o que Deus está fazendo na 
nossa vida, quando confiamos nEle, e em sua 
palavra, podemos encontrar alegria mesmo 
passando pelas mais duras circunstâncias. 

 
Então todo o povo saiu para comer, beber, 
repartir com os que nada tinham preparado e 
para comemorar com grande alegria, pois agora 
compreendiam as palavras que lhes foram 
explicadas. Neemias 8:12 

 
 
 

Permaneça 

https://www.bibliaon.com/versiculo/romanos_15_13/
https://www.bibliaon.com/versiculo/romanos_14_17/
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/ne/8/12
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O chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de 
José; ao contrário, esqueceu-se dele. Gênesis 
40:23 

 
Depois de interpretar os sonhos do copeiro, José foi 
aparentemente esquecido por Deus na prisão, e 
ainda teve que esperar por mais dois anos 
completos. 
 
Simplesmente esperar, quando aparentemente nada 
está acontecendo, pode ser uma das mais difíceis 
tarefas que Deus nos demanda. 

 
Permaneçam em mim, e eu permanecerei em 
vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si 
mesmo, se não permanecer na videira. Vocês 
também não podem dar fruto, se não 
permanecerem em mim.  "Eu sou a videira; 
vocês são os ramos. Se alguém permanecer em 
mim e eu nele, esse dá muito fruto; pois sem 
mim vocês não podem fazer coisa alguma. João 
15:4,5 

 

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/gn/40/23
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/gn/40/23
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Vencer a monotonia dos dias que se arrastam 
quando nada parece acontecer. A visão cada vez 
mais distante no passado, e precisamos esperar até 
que sua obra seja completa, quando exteriormente 
não vemos nada, e justamente quando a maior 
mudança está sendo finalizada, dentro de nós. 
 

Numa visão falaste um dia, e aos teus fiéis 
disseste: "Cobri de forças um guerreiro, exaltei 
um homem escolhido dentre o povo. Encontrei o 
meu servo Davi; ungi-o com o meu óleo sagrado. 
A minha mão o susterá, e o meu braço o fará 
forte.” Salmos 89:19-21 

 
Enquanto na superfície pode parecer que nada está 
acontecendo, as raízes estão se aprofundando, até a 
árvore estar pronta para sustentar o crescimento e 
os frutos que surgirão na próxima estação. 
 

“Mas bendito é o homem cuja confiança está no 
Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como 
uma árvore plantada junto às águas e que 
estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não 
temerá quando chegar o calor, porque as suas 
folhas estão sempre verdes; não ficará ansiosa 
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no ano da seca nem deixará de dar fruto". 
Jeremias 17:7,8 

 
Aprender a depositar a confiança em Deus, a esperar 
nEle sem tentar fazer tudo pela força do próprio 
braço. Simplesmente confiar enquanto aguardamos 
por uma intervenção divina é algo extremamente 
difícil, que vai contra nossa própria natureza.  
 
Aquietar a alma, as emoções, enquanto 
exteriormente parece que nada acontece, e 
interiormente Deus está nos refinando, trabalhando 
em nosso interior, nos preparando da maneira que 
só Ele sabe quanto precisaremos, para tudo aquilo 
que virá pela frente. 
 
Permaneça, e confie, mesmo quando nada parece 
fazer sentido. 
 

Espere no Senhor. Seja forte! Coragem! Espere 
no Senhor. Salmos 27:14 
 

Vocês precisam perseverar, de modo que, 
quando tiverem feito a vontade de Deus, 
recebam o que ele prometeu; pois em breve, 

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/jr/17/7,8
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muito em breve "Aquele que vem virá, e não 
demorará. Mas o meu justo viverá pela fé. E, se 
retroceder, não me agradarei dele". Nós, porém, 
não somos dos que retrocedem e são destruídos, 
mas dos que creem e são salvos.  
Hebreus 10:36-39 

 
 

Seja forte e corajoso 

 
José deve ter sentido muito medo quando foi jogado 
naquele poço pelos seus irmãos, quando foi acusado 
pela esposa de Potifar, quando foi chamado pelo 
faraó, e muito provavelmente, quando sentiu o peso 
da responsabilidade de administrar todo o Egito, se 
tornando responsável pelo suprimento de alimento 
de toda terra. Ser sal e luz, e posicionar-se a favor 
dos valores do Reino em ambientes como o Egito 
podem ser bastante desafiadores. 
 
Paradoxalmente aqueles que sabem que não estão 
prontos, que não possuem todos os requisitos e 
recursos suficientes, que sabem que não podem 
confiar na própria carne, são justamente aqueles que 
estão prontos para avançar. 
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Quando Josué já estava maduro, e pronto para 
assumir o lugar de Moisés, liderando o povo para 
conquista da terra prometida, precisou ser 
fortalecido: 
 

“Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e 
corajoso! Não se apavore, nem se desanime, 
pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por 
onde você andar". Josué 1:9 
 
"O próprio Senhor irá à sua frente e estará com 
você; ele nunca o deixará, nunca o abandonará. 
Não tenha medo! Não se desanime!" 
Deuteronômio 31:8 

 
Palavras de Davi para Salomão, quando estava 
pronto para assumir o trono de Israel. 
 

E acrescentou: "Seja forte e corajoso! Mãos ao 
trabalho! Não tenha medo nem se desanime, 
pois Deus, o Senhor, o meu Deus, está com você. 
Ele não o deixará nem o abandonará até que se 
termine toda a construção do templo do Senhor. 
1 Crônicas 28:20 
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E Paulo, nas palavras finais de sua primeira carta aos 
Coríntios: 
 

Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, 
sejam homens de coragem, sejam fortes. 1 
Coríntios 16:13 

 
Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas 
de poder, de amor e de equilíbrio. 2 Timóteo 1:7 

 
Constantemente, a consciência da própria 
incapacidade tentará usar o medo para paralisar 
aqueles que são chamados. Não obedeça ao espirito 
de medo, obedeça à fé! 
 
 

A expectativa por filhos maduros 

 
Quando Cristo disse “sede 
perfeitos”, quis dizer isso mesmo. 
Ele quis dizer que temos que 
entrar no tratamento completo. 
Pode ser duro para um ovo se 
transformar em um pássaro; seria 
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uma visão deveras divertida, e 
muito mais difícil, tentar voar 
enquanto ainda se é um ovo. 
Hoje nós somos como ovos. Mas 
você não pode se contentar em 
ser um ovo comum, ainda que 
decente. Ou sua casca se rompe 
ou você apodrecerá. Cristianismo 
Puros e Simples C.S. Lewis 

 
A adolescência é uma fase, um processo, com 
propósito, e quando você menos imaginar, de 
repente o deserto terá ficado para trás. Porém, o 
deserto é um processo importante para aquilo que 
Deus tem para nós, e antes de sairmos dele, 
precisamos verificar se não deixamos algo para trás. 
Há algo precioso no deserto, que não podemos 
desprezar. 

 
É no deserto que nossa obediência é testada. Foi no 
deserto que Israel passou por provações, escassez. A 
conquista da terra era o objetivo, mas o deserto era 
necessário. A confiança na própria carne precisava 
ser quebrada. O povo precisava descobrir sua 
incapacidade de cumprir a lei. 
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“A Cruz não é atraente, não 
patrocina você. A Cruz mata você!” 
Billy Graham 

Sem matar a própria carne, nunca seremos homens 
espiritualmente maduros. 

 
O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito 
que somos filhos (teknon) de Deus. Romanos 
8:16 
 

Quando escreve aos Romanos sobre nossa condição 
de filhos, Paulo usa a palavra grega “teknon”, que 
significa ‘crianças’. Porém, ao continuar escrevendo 
sobre os sofrimentos e as glórias, agora usa o termo 
“huios” que significa “filhos maduros”. 
 

A natureza criada aguarda, com grande 
expectativa, que os filhos (huios) de Deus sejam 
revelados. Romanos 8:19 

 
Para ter direito à herança, basta ser um filho 
(criança): 
 

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/rm/8/19
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Se somos filhos (teknon), então somos herdeiros; 
herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se 
de fato participamos dos seus sofrimentos, para 
que também participemos da sua glória. 
Romanos 8:17 

 
Mas para ter acesso à herança, você precisa estar 
pronto, precisa ser um filho maduro: 
 

Mas digo que o herdeiro, enquanto menino, em 
nada difere de um escravo, embora seja senhor 
de tudo; mas está debaixo de tutores e 
curadores, até o tempo designado por seu pai. 
Assim também nós, quando éramos meninos, 
estávamos guardados em escravidão debaixo 
dos rudimentos do mundo; mas quando veio o 
cumprimento do tempo, enviou Deus a seu Filho, 
nascido de mulher, nascido debaixo da Lei, a fim 
de resgatar os que estavam debaixo da Lei, para 
que recebêssemos a adoção (huiothesua) de 
filhos. Porque sois filhos (huios), Deus enviou aos 
nossos corações o Espírito de seu Filho, que 
clama: Aba, pai. Gálatas 4:1-6 

 

https://www.bibliaonline.com.br/tb/gl/4/1-6
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A palavra “huiothesua” normalmente traduzida como 
“adoção” na realidade não significa que somos filhos 
adotivos. Esse era o termo usado para os filhos que 
atingiam a maturidade, e agora recebiam a “filiação” 
o documento que dava ao filho maduro a mesma 
autoridade do Pai, o acesso à herança. 
 
Filhos maduros. Há uma expectativa da própria 
criação em que os filhos maduros sejam revelados. 
Aqueles que passaram por todo o processo, e agora 
são mais semelhantes a Jesus Cristo, e farão a 
diferença nos Egito do nosso tempo. 
 
Como “crianças” o nascimento em si já dá direito à 
herança. Mas a "filiação" de filho garante a 
participação na herança! 
 
Filhos maduros, agora prontos para receber 
autoridade do Reino. 
 

Então, Jesus aproximou-se deles e disse: "Foi-
me dada toda a autoridade no céu e na terra. 
Portanto, vão e façam discípulos de todas as 
nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho 
e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a 
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tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre 
com vocês, até o fim dos tempos". Mateus 
28:18-20 

 
 
 

Capítulo 6 | Autoridade dos filhos 
maduros 

 
 
O faraó mandou chamar José, que foi trazido 
depressa do calabouço. Depois de se barbear e 
trocar de roupa, apresentou-se ao faraó. Gênesis 
41:14 
 

De repente, José foi levantado como governador 
sobre todo o Egito. 

 
Em seguida o faraó tirou do dedo o seu anel de 
selar e o colocou no dedo de José. Mandou-o 
vestir linho fino e colocou uma corrente de ouro 
em seu pescoço. Também o fez subir em sua 
segunda carruagem real, e à frente os arautos 
iam gritando: "Abram caminho!" Assim José foi 

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/gn/41/14
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/gn/41/14
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colocado no comando de toda a terra do Egito. 
Gênesis 41:42,43 

 
Depois de um longo processo, o filho maduro estava 
pronto para ser apresentado ao mundo. A semente 
que estava escondida, agora cresceu como uma 
árvore, e com raízes profundas, e estava pronta para 
frutificar. 

 
Eu sou o Senhor; na hora certa farei que isso 
aconteça depressa. Isaías 60:22b 

 
Quantas vezes nos preocupamos em tentar criar 
uma oportunidade para nós mesmo. José não 
precisou de uma estratégia de autopromoção, e sua 
única tentativa de ser lembrado pelo chefe dos 
copeiros foi frustrada. Mas quando o “kairós”, o 
tempo de Deus chega, precisamos simplesmente 
estar preparados, prontos e aprovados, através do 
processo. 
 
 

Quando Jacó se torna Israel 

 

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/gn/41/42,43
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“Se quiser por a prova o caráter 
de um homem, dê-lhe poder” 
Abraham Lincoln 

 
Nossa maior luta sempre será contra nós mesmos, 
contra nossa própria carne, contra a natureza 
humana. A maior prova de José foi vencer a própria 
carne. 
 
Enquanto somos submetidos à obediência, os limites 
são estabelecidos externamente, mas quando a 
autoridade expande nossa autonomia, e os limites 
passam a depender da nossa própria consciência, é 
que podemos descobrir o que realmente está dentro 
de nos. 
 
A José foi dada tamanha autonomia e autoridade, e 
agora tinha toda oportunidade para facilmente 
aplicar sua vingança, contra seus irmãos. 
 

E lhes digo ainda: é mais fácil passar um camelo 
pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar 
no Reino de Deus". Ao ouvirem isso, os discípulos 
ficaram perplexos e perguntaram: "Neste caso, 
quem pode ser salvo?" Jesus olhou para eles e 
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respondeu: "Para o homem é impossível, mas 
para Deus todas as coisas são possíveis". Mateus 
19:24-26 
 

Em nossos dias, José como um jovem executivo, 
político ou empresário, com saúde, dinheiro, sucesso 
e poder, mas que continua humilde diante de Deus. 
Josés de hoje são aqueles que, mesmo diante das 
riquezas e do poder desse mundo, conseguem 
permanecer firmes em sua humildade, integridade, e 
compartilhar suas riquezas com aqueles que se 
encontram em necessidade. 
 

Então disse: Não te chamarás mais Jacó, mas 
Israel; pois como príncipe lutaste com Deus e 
com os homens, e prevaleceste. Gênesis 32:28 

 
O pai de José, Jacó, era alguém com falhas de 
caráter, reconhecido como um enganador, aquele 
que por muito tempo usou astúcia e esperteza, 
passou seu irmão para trás, enganou seu pai, seu 
sogro, sabendo as promessas que estavam sobre sua 
vida e sua família. 
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Jacó, o terceiro dos patriarcas, aquele teve seu 
nome mudado para Israel, por muito tempo tentou 
fazer as coisas pela força do seu próprio braço. Jacó 
precisou aprender a depender de Deus, pagou um 
preço alto por aquilo que viria a se tornar. Em 
completo desespero, fugindo de Labão, e temendo o 
encontro com Esaú a sua frente, rasgou-se diante da 
presença de Deus até experimentar um encontro 
transformador, um nível de intimidade que viria a 
mudar seu caráter, receber um novo nome, que 
aponta para a completa transformação da sua 
própria natureza. 
 
Através do relacionamento com o Espirito Santo, 
nossa natureza é transformada.  Em Jacó vemos a 
revelação da transformação de caráter produzida 
pelo Espirito Santo, e que completa a jornada, antes 
de recebermos a autoridade e constituição de 
governo, revelada nas doze tribos de Israel. 
 
 
A revelação dos filhos maduros 

 
E ele muda os tempos e as estações; ele remove 
os reis e estabelece os reis; ele dá sabedoria aos 
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sábios e conhecimento aos entendidos. Daniel 
2:21 

 
Aquele que muda os tempos e as estações, que é o 
Soberano sobre toda a história, de quem se diz que 
“o coração do rei é como um rio controlado pelo 
Senhor; ele o dirige para onde quer”. 
 
De repente, Deus orquestra todos os 
acontecimentos, as estações, os tempos, o faraó, e 
coloca seu holofote sobre a vida de José.  
 
Logo após explicar aos seus discípulos o verdadeiro 
significado da parábola das sementes, e o que 
acontece com aquelas que permanecem e frutificam, 
Jesus diz: 
 

“Outras pessoas são como a semente lançada em 
boa terra: ouvem a palavra, aceitam-na e dão 
uma colheita de trinta, sessenta e até cem por 
um". 
Ele lhes disse: "Quem traz uma candeia para ser 
colocada debaixo de uma vasilha ou de uma 
cama? Acaso não a coloca num lugar 
apropriado? 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/dn/2/21
https://www.bibliaonline.com.br/acf/dn/2/21
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Porque não há nada oculto, senão para ser 
revelado, e nada escondido senão para ser 
trazido à luz.” Marcos 4:20-22 

 
Também no Sermão do Monte, depois de preparar 
seus seguidores sobre todas as dificuldades que 
haveriam de passar, Jesus finaliza dizendo: “Vocês 
são a luz do mundo. Não se pode esconder uma 
cidade construída sobre um monte”. 
 

Mas quando você orar, vá para seu quarto, feche 
a porta e ore a seu Pai, que está no secreto. 
Então seu Pai, que vê no secreto, o 
recompensará. Mateus 6:6 

 
Gosto da versão King James quando quer dizer que 
“seu Pai, que o vê no secreto, o recompensará 
publicamente”. 
 

Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, ao 
seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os 
seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, o 
seu Deus, os colocará muito acima de todas as 
nações da terra. Deuteronômio 28:1 

 

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/mc/4/20-22
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/mt/6/6
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Aqueles que estão nos lugares secretos, buscando a 
Deus longe dos holofotes, são os que Deus 
recompensa publicamente, e sobre eles aponta os 
seus holofotes. 
 
Sal da terra e luz do mundo. Deus colocará em 
evidência os seus filhos maduros. Aqueles que 
passam pelos processos, e que a própria natureza e 
a sociedade aguardam ansiosamente pela 
manifestação. 
 
 
 

Modelo de autoridade do Reino 

 
E o faraó prosseguiu: "Entrego a você agora o 
comando de toda a terra do Egito" Gênesis 41:41 

 
José havia alcançado a maturidade, e através do 
faraó, Deus estava entregando a José autoridade 
sobre toda a terra do Egito. 
 
Na cultura judaica, passada a fase da adolescência, 
se o jovem se submetesse durante o processo, seu 
pai lhe concedia autoridade sobre todos os negócios 

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/gn/41/41


 
134 

da família. E passava a ser participante da herança. 
A partir daquele momento, tudo que assinasse tinha 
valor, e não precisariam consultar seu pai sobre a 
aprovação (pois passava a ter a mesma autoridade 
do pai, para administrar todos os negócios da 
família). 
 

Digo porém que, enquanto o herdeiro é menor 
de idade, em nada difere de um escravo, embora 
seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a 
guardiães e administradores até o tempo 
determinado por seu pai. Assim também nós, 
quando éramos menores, estávamos 
escravizados aos princípios elementares do 
mundo. 
Mas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus 
enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido 
debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam 
sob a lei, para que recebêssemos a adoção de 
filhos. Gálatas 4:1-5 
 

O filho, apesar de ter direito à herança, enquanto era 
criança, não tinha acesso à herança. 
Em Jesus Cristo, temos direito à herança, e quando 
nos submetemos, passamos também a ter acesso. 

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/gl/4/1-5
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Jesus os chamou e disse: "Vocês sabem que os 
governantes das nações as dominam, e as 
pessoas importantes exercem poder sobre elas. 
Não será assim entre vocês. Pelo contrário, 
quem quiser tornar-se importante entre vocês 
deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro 
deverá ser escravo; como o Filho do homem, que 
não veio para ser servido, mas para servir e dar 
a sua vida em resgate por muitos". Mateus 
20:25-28 

 
 
Quantos são seduzidos pelo status de serem lideres 
ou autoridades, sem discernir a verdadeira natureza 
da autoridade do Reino. A sede por autoridade e 
poder própria da nossa carne é colocada de cabeça 
para baixo por Jesus Cristo. Estabelecendo um 
revolucionário modelo de autoridade: serviço. 
 
O desejo por poder não é algo novo para a igreja ou 
para as religiões. A história de José não se trata de 
alguém que chegou ao poder e estabeleceu o 
domínio a partir da sua fé. Trata-se de alguém que 
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foi colocado em uma posição onde seu coração para 
servir fosse maximizado. 
 

"Naquele dia", declara o Senhor, "você me 
chamará ‘meu marido’; não me chamará mais 
‘meu senhor’. Oséias 2:16 

 
Quando tempo demora para atingirmos maturidade 
Espiritual? O tempo necessário para conhecermos 
Deus tão intimamente, e passarmos a ser movidos 
pelo Amor, e não apenas por obediência. 

 
Ao falar sobre autoridade, Jesus ordena que os 
Maridos amem as esposas da mesma maneira que 
Cristo amou a Igreja, esse é o protocolo de 
autoridade do Reino. Creio que não é nada difícil 
para uma esposa submeter-se ao marido que a ame 
com essa mesma intensidade, colocando os 
interesses dela primeiro, preocupando-se com seu 
bem estar, a ponto de dar a vida por ela. 
 
No Reino, você só terá autoridade sobre aquilo que 
amar! 
 

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/os/2/16
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A manifestação do Reino é a manifestação do amor. 
A verdadeira autoridade de José foi estabelecida 
através do amor e do perdão. Nossos ministérios 
podem revelar autoridade e poder, mas a maior 
prova da nossa efetividade no reino será testada 
através da nossa capacidade de amar e perdoar. 
 
Quer saber qual será a sua dimensão de autoridade? 
Terá a mesma medida da sua capacidade de amar. 

 
A maior marca da maturidade espiritual é nossa 
capacidade de amar. 

 
Sigam o caminho do amor e busquem com 
dedicação os dons espirituais, principalmente o 
dom de profecia. 1 Coríntios 14:1 
 

A lei que nos ensina o amor philos, o amor fraternal 
onde aprendemos a respeitar o direito do outro, e 
estabelecer uma relação de respeito mútuo entre 
irmãos é a marca de aprender a obediência.   
 
O nível de autoridade do Reino é definido pelo amor 
ágape. O nível de entrega, quando conseguimos ir 

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/1co/14/1
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além, e nosso desenvolvimento em Jesus Cristo é o 
desenvolvimento da nossa capacidade de amar. 
 
 

Autoridade de um Pai espiritual 

 
A sofisticação do Egito, entre os impérios antigos 
talvez comparável apenas com a Babilônia, em 
termos de grandeza e luxo, que por vezes não 
entendemos como José alcançou tanta proeminência 
e autoridade com o faraó. 
 

“Fiquem tranquilos", disse o administrador. "Não 
tenham medo. O seu Deus, o Deus de seu pai, foi 
quem lhes deu um tesouro em suas bagagens, 
porque a prata de vocês eu recebi. " Então soltou 
Simeão e o levou à presença deles. Gênesis 
43:23 

 
Quando o administrador da casa de José aconselha e 
tranquiliza os irmãos de José, e dá praticamente uma 
aula de teologia para os Filhos de Abraão, Isaque e 
Jacó, dizendo para eles e confiarem em Deus, ali 
temos uma pequena amostra do tipo de influência 
que José estava exercendo no Egito.  

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/gn/43/23
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/gn/43/23
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Assim não fostes vós que me enviastes para cá, 
senão Deus, que me tem posto por pai de 
Faraó, e por senhor de toda a sua casa, e como 
regente em toda a terra do Egito.   Gênesis 
45:8ARA 

 
Pai. Esse é o termo utilizado por José para descrever 
sua relação com o faraó, isso nos revela a espécie de 
autoridade e influência que José estava exercendo 
no Egito. Esse era o tipo de relacionamento que ele 
tinha com o faraó. 
 
Pais. Quando João aconselha os diferentes níveis de 
maturidade daqueles que estavam na igreja, e refere 
à Filhinhos quando escreve aos que são novos na fé, 
chama de Jovens os que estão em processo de 
crescimento, a forma como se direciona aos que 
alcançaram a maturidade nos revelam mais do que o 
conselho que vem logo a seguir. Chama-os de “Pais”. 
 
João não escreve muitas direções, mas ao 
direcionar-se aos maduros espirituais, por duas 
vezes na carta, refere-se a eles como “Pais”. 
 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/gn/45/8
https://www.bibliaonline.com.br/acf/gn/45/8
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Pais, eu vos escrevo, porque conheceis aquele 
que é desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo, 
porque vencestes o Maligno. Eu vos escrevi, 
meninos, porque conheceis o Pai. Eu vos escrevi, 
pais, porque conheceis aquele que é desde o 
princípio. Eu escrevi, jovens, porque sois fortes, 
e a palavra de Deus permanece em vós, e já 
vencestes o Maligno.   1 João 2:13,14 

 
Fisicamente, a capacidade de se reproduzir através 
de um relacionamento de intimidade é algo natural 
para aqueles que atingiram a maturidade. Dessa 
forma, a maturidade espiritual está relacionada com 
aqueles que sabem ser “pais”. Que reproduzem na 
vida de outros aquilo que aprenderam, que ajudam 
os mais novos, a se alimentarem. 
 

Portanto, vão e façam discípulos de todas as 
nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho 
e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a 
tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre 
com vocês, até o fim dos tempos". Mateus 
28:19,20 

 

https://www.bibliaonline.com.br/aa/1jo/2/13,14
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/mt/28/19,20
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/mt/28/19,20
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Ser um pai é marca de maturidade espiritual. A 
autoridade de Influência que exerceu sobre sua 
própria casa e sobre o Egito é um exemplo e 
inspiração para todos que desejam exercer influência 
do Reino, da maneira correta, como Pais. 
 

E José sustentou de pão a seu pai, seus irmãos e 
toda a casa de seu pai, segundo as suas famílias. 
Gênesis 47:12 

 
Um verdadeiro pai não vive de cuidar apenas dos 
seus próprios interesses, mas é aquele que mesmo 
em meio à suas lutas pessoais e cicatrizes, é movido 
por proteger, alimentar e cuidar de um filho. Essa é a 
marca de maturidade espiritual e verdadeira 
autoridade do Reino. 
 
 

Os Planos do Reino 

 

O plano pareceu bom ao faraó e a todos os seus 
conselheiros. Gênesis 41:37 

 
José foi liberto a partir do seu dom profético, mas 
estabelecido Governador por causa do seu dom de 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/gn/47/12
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administrar. Quando ninguém sabia o que fazer 
diante de uma notícia de crise, Deus levanta José, 
munido dos segredos e planos sobrenaturais. 
 

Quem é o homem que teme o Senhor? Ele o 
instruirá no caminho que deve seguir. Viverá em 
prosperidade, e os seus descendentes herdarão a 
terra.  O Senhor confia os seus segredos aos que 
o temem, e os leva a conhecer a sua aliança. 
Salmos 25:12-14 

 
Crises são oportunidades criadas por Deus para 
colocar no holofote aqueles que Deus preparou no 
“escondido”.  
 
Seu dom profético de interpretação de sonho tirou 
José do cárcere, e sua intimidade e relacionamento 
com Deus abriram seus olhos e seus ouvidos para 
revelação dos seus planos. 
 
Foi estabelecido como Governador, devido sua 
sabedoria e conselho em administrar. José governou 
no Egito, teve sabedoria para ser colocado ao lado 
do Faraó, teve sabedoria para honrá-lo. 
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Esse é o tempo que aprenderemos a balancear dons 
e talentos naturais, e entendermos a importância de 
ambos. 
 

 

Sabedoria entre os maduros 

 
Ele mandou vir fome sobre a terra e destruiu 
todo o seu sustento; mas enviou um homem 
adiante deles, José, que foi vendido como 
escravo. Machucaram-lhe os pés com correntes 
e com ferros prenderam-lhe o pescoço, até 
cumprir-se a sua predição, e a palavra do Senhor 
confirmar o que dissera. O rei mandou soltá-lo, o 
governante dos povos o libertou. Ele o constituiu 
senhor de seu palácio e administrador de todos 
os seus bens, para instruir os seus oficiais 
como desejasse e ensinar a sabedoria às 
autoridades do rei. Então Israel foi para o Egito, 
Jacó viveu como estrangeiro na terra de Cam. 
Deus fez proliferar o seu povo, tornou-o mais 
poderoso do que os seus adversários Salmos 
105:16-24 
 

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/sl/105/16-24
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/sl/105/16-24
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Depois de José passar por todo o processo e estar 
pronto para ser manifestado como filho. Deus 
mandou vir fome sobre a terra,  

Antes José conhecia Deus através das histórias de 
Abraão, Isaque e Jacó, mas agora ele tinha sua 
própria trajetória e experiência pessoal com Deus. 
Tudo que José sofreu, e talvez assim como Jó 
pudesse agora afirmar “Meus ouvidos tinham ouvido 
a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram”. 

Agora José tinha maturidade, e autoridade, pelos 
processos que viveu. E estava pronto para discipular 
o Egito. Instruir e ensinar a verdadeira sabedoria 
para as autoridades, aqueles que exerciam a 
influência sobre toda a terra. 

 
Entretanto, falamos de sabedoria entre os 
maduros, mas não da sabedoria desta era ou dos 
poderosos desta era, que estão sendo reduzidos 
a nada. Pelo contrário, falamos da sabedoria de 
Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus 
preordenou, antes do princípio das eras, para a 
nossa glória. 1 Coríntios 2:6,7 
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Nos dias de hoje podemos admirar José pela 
sabedoria que teve para administrar os recursos, e a 
diligência na execução do plano. Porém, quanto deve 
ter parecido loucura para alguns a proposta de 
investir tempo e recursos para construir celeiros, e 
acumular recursos em um tempo de tanta fartura, 
baseados apenas na interpretação de um sonho do 
faraó? 
 

E esta palavra foi boa aos olhos de Faraó, e aos 
olhos de todos os seus servos. 
E disse Faraó a seus servos: Acharíamos um 
homem como este em quem haja o espírito de 
Deus? Depois disse Faraó a José: Pois que Deus 
te fez saber tudo isto, ninguém há tão entendido 
e sábio como tu. Gênesis 41:37-39 

 
Um plano ousado e inovador, baseado na 
interpretação de um sonho. O nível de sabedoria que 
precisamos operar provém de um profundo 
relacionamento com Deus, que trará as soluções 
para os problemas atuais da nossa sociedade. 
 
 

Participe da execução 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/gn/41/37-39
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“As pessoas raramente 
reconhecem as oportunidades da 
vida, porque muitas vezes elas 
estão disfarçadas de trabalho” 
Max Weber 
 

E disse Faraó a José: Eu sou Faraó; porém sem ti 
ninguém levantará a sua mão ou o seu pé em 
toda a terra do Egito.  
E Faraó chamou a José de Zafenate-Panéia, e 
deu-lhe por mulher a Azenate, filha de Potífera, 
sacerdote de Om; e saiu José por toda a terra 
do Egito. 
E José era da idade de trinta anos quando se 
apresentou a Faraó, rei do Egito. E saiu José da 
presença de Faraó e passou por toda a terra do 
Egito. Gênesis 41:44-46 

 
Após ter seu plano aprovado pelo faraó, e receber 
autoridade sobre todo o Egito, imediatamente José 
começa a percorrer a terra, e supervisionar 
pessoalmente a execução do plano. 
 

“Os milagres acontecem às vezes, 
mas é preciso trabalhar 
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tremendamente para que 
aconteçam.”  Peter Drucker 

 
Quantas pessoas tem ótimas ideias, e até bons 
planos, desde que exista alguém para trabalhar por 
elas e colocar em prática aquilo que sonharam. 
 
José foi estabelecido como autoridade, tinha sob seu 
comando muitas pessoas, e obviamente poderia 
tratar de delegar todas as atividades, mas fez 
questão de percorrer a terra e participar da 
execução. Garantir que essa fase tão critica do 
projeto estivesse sendo executada, para não 
comprometer todo o plano. 
 

“Os planos são apenas boas 
intenções, salvo quando 
degeneram imediatamente em 
trabalho duro.” Peter Drucker 

 
Quantas decisões são tomadas por aqueles que não 
conhecem a realidade do mercado, não conhecem 
seus clientes, sua força de vendas. Se você for um 
gestor, faça um esforço intencional para estar no 
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campo, para conhecer as pessoas que executam a 
estratégia. 
 
 

Sabedoria na prática | Soluções inovadoras 
nascem em meio à crise 

O ano passou, e no ano seguinte voltaram a 
José, dizendo: "Não temos como esconder de ti, 
meu senhor, que uma vez que a nossa prata 
acabou e os nossos rebanhos lhe pertencem, 
nada mais nos resta para oferecer, a não ser os 
nossos próprios corpos e as nossas terras. 
Gênesis 47:18 

 
Agora o povo já tinha entregado todas as suas 
propriedades, gado, ovelhas, terras em troca de 
comida, não havia nada que não fosse do faraó. 
Aquele povo não tinha mais nada que pudesse 
entregar ao faraó.  
 
Ao invés de subjugá-los ainda mais ou dispensá-los 
de mão vazias, José implementa uma solução 
completamente inovadora, algo que jamais havia 
sido tentado antes. 
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Então José disse ao povo: "Ouçam! Hoje comprei 
vocês e suas terras para o faraó; aqui estão as 
sementes para que cultivem a terra. Mas vocês 
darão a quinta parte das suas colheitas ao faraó. 
Os outros quatro quintos ficarão para vocês 
como sementes para os campos e como alimento 
para vocês, seus filhos e os que vivem em suas 
casas". Gênesis 47:23,24 

 
Eles não possuíam mais nada, mas agora José 
entrega sementes em suas mãos, a dignidade de 
trabalharem por seu próprio sustento, a possibilidade 
de recomeçarem, que poderiam retribuir através de 
um tributo razoável e sensato, que seria pago sobre 
aquilo que viessem a produzir. 
 

“O que vai gerar a riqueza das 
nações é o fato de cada individuo 
procurar o seu desenvolvimento 
e crescimento econômico e 
pessoal” Adam Smith 

 
Entre estabelecer uma tirania ainda mais dominante 
ou deixar o povo entregue à fome, José acha uma 
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solução “fora da caixa” e que obviamente deve ter 
agradado ao farão.  
 
Uma solução mais do que aceitável para o povo, 
tamanha era a gratidão, que estariam dispostos a 
entregar suas próprias vidas para servir o farão. 

 
Eles disseram: "Meu senhor, tu nos salvaste a 
vida. Visto que nos favoreceste, seremos 
escravos do faraó". Gênesis 47:25 

 
Entre resolver pressão das necessidades de curto 
prazo e o investimento de um plano que seria 
sustentável no longo prazo, José conseguiu trazer 
uma solução que foi implementada como política 
pública. 
 

“A inovação sempre significa um 
risco. Qualquer atividade 
econômica é de alto risco e não 
inovar é muito mais arriscado do 
que construir o futuro. Peter 
Drucker 
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Assim, quanto à terra, José estabeleceu o 
seguinte decreto no Egito, que permanece até 
hoje Gênesis 47:26ª 
 

Em meio à crise, a discussão entre aqueles que 
conseguiam enxergar as necessidades sociais, e  
defendiam intervenção e medidas assistencialistas 
imediatas daqueles que estavam no poder, e aqueles 
que se preocupavam com o longo prazo e defendiam 
que as soluções economicamente sustentáveis 
deveriam colocar sobre os indivíduos a 
responsabilidade sobre os resultados, surge o plano 
de José, uma solução capaz de atender os dois lados. 
 
No final todos desejavam o mesmo, uma solução 
que fosse viável de ser implementada, que matasse 
a fome daquele povo, e que pudesse desenvolver o 
Egito, executada por alguém que colocasse os 
interesses dos outros acima dos seus próprios 
interesses, e que tivesse idoneidade para 
implementar, sem se corromper na administração 
daqueles recursos. 
 
O plano de José foi perfeito, não somente 
totalmente executável, devolveu ao povo a 
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dignidade sem escraviza-los em um novo ciclo de 
necessidades, devolveu aos indivíduos a capacidade 
de produzir e se desenvolver por si mesmo, gerando 
gratidão. 
 
As soluções para os problemas sociais do nosso 
tempo, aderentes tanto à realidade social e 
executáveis, que consigam aprovação daqueles 
detém o poder sobre os recursos, precisam ser 
trazidos por Josés no nosso tempo. Aqueles que 
receberão sabedoria do alto para implementar as 
soluções criativas em meio aos cenários de crise. 
 
 
 
 

Integridade moral muito antes da lei  

 
Muito tempo antes do estabelecimento da lei de 
Moisés, os princípios morais que deveriam guiar 
decisões daqueles que estariam sob a liderança de 
um povo, do estabelecimento de um sistema de 
justiça que viria a influenciar nossos sistemas até os 
dias de hoje, José toma decisões que demonstra a 
máxima integridade moral e governança corporativa, 
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e por sua atitude, foi mais uma vez honrado por 
faraó. 
 

E José fez habitar a seu pai e seus irmãos e deu-
lhes possessão na terra do Egito, no melhor da 
terra, na terra de Ramessés, como Faraó 
ordenara. Gênesis 47:11 

 
Tantas leis em nossa sociedade atual, em contraste 
com tão pouca justiça sendo feita. 
 
Tantas regras de “compliance” e governança 
corporativa em nossas empresas, tantos esforços, 
muitas vezes frustrados, em tentar refrear a 
ganância de executivos e corporações.  
 
Dificuldades em alinhar decisões que tragam ganhos 
de curto prazo para executivos em detrimento à 
interesse de longo prazo de acionistas, tanto esforço 
para aderência de interesses, e tão poucas pessoas 
dispostas a submeter seus interesses pessoais caso a 
haja qualquer possibilidade de benefício próprio, não 
interesse em detrimento de quem. 
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Então José recolheu todo o dinheiro que se 
achou na terra do Egito, e na terra de Canaã, 
pelo trigo que compravam; e José trouxe o 
dinheiro à casa de Faraó. Gênesis 47:14 

 
José não dependeu de uma regra ou sistema de leis 
para lhe mostrar o que era certo. Tomou suas as 
decisões administrativas debaixo da mais alta 
integridade, que deveriam fazer corar de vergonha 
muitos executivos ou governantes dos nossos dias. 
   

“Não existem países 
subdesenvolvidos. Existem países 
sub administrados.” Peter Drucker 

 
 
 

Mantenha a essência 

 
Irmãos, pensem no que vocês eram quando 
foram chamados. Poucos eram sábios segundo 
os padrões humanos; poucos eram poderosos; 
poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus 
escolheu as coisas loucas do mundo para 
envergonhar os sábios, e escolheu as coisas 
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fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele 
escolheu as coisas insignificantes do mundo, as 
desprezadas e as que nada são, para reduzir a 
nada as que são, para que ninguém se vanglorie 
diante dele. 1 Coríntios 1:26-29 

 
Um dos homens mais poderosos do seu tempo, tanta 
influência, tantas cicatrizes de uma história cheia de 
altos e baixos, José poderia tornar-se um homem 
amargo, orgulhoso ou intoxicado com o próprio 
poder, riqueza ou autoridade. 

 
José, de carruagem pronta, partiu para Gósen 
para encontrar-se com seu pai Israel. Assim que 
o viu, correu para abraçá-lo e, abraçado a ele, 
chorou longamente. Gênesis 46:29 

 
Surpreendentemente, ao encontrar-se com seu pai, 
José parece ser ainda apenas aquele jovem feliz com 
sua túnica. 
 
Nos lembramos do grande Rei Davi, despojando-se 
de qualquer sofisticação ou compostura quando 
dançava diante da arca. Diante de Deus, voltamos a 
ser simplesmente filhos. 

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/1co/1/26-29
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Deixarmos a simplicidade e abraçarmos a 
sofisticação, o novo estilo de vida, como é fácil 
enganarmos a nós mesmos e acreditamos que o 
sucesso foi fruto da nossa própria estratégia ou 
capacidade humana. 
 

Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha 
sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, 
pois para isso também fui alcançado por Cristo 
Jesus. 
Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha 
alcançado, mas uma coisa faço: esquecendo-me 
das coisas que ficaram para trás e avançando 
para as que estão adiante, prossigo para o alvo, 
a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial 
de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que 
alcançamos a maturidade devemos ver as coisas 
dessa forma, e se em algum aspecto vocês 
pensam de modo diferente, isso também Deus 
lhes esclarecerá Tão-somente vivamos de 
acordo com o que já alcançamos. Filipenses 
3:12-16 

 

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/fp/3/12-16
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/fp/3/12-16


 
157 

Nossa maturidade irá nos fazer lembrar do nosso 
lugar de origem, irá restaurar nossa verdadeira 
identidade, e nos colocará em posição de humildade. 
 
 
Maturidade de Pais que constroem um legado 

 
Agora, pois, os seus dois filhos que lhe nasceram 
no Egito, antes da minha vinda para cá, serão 
reconhecidos como meus; Efraim e Manassés 
serão meus, como são meus Rúben e Simeão. 
Gênesis 48:5 

 
Das doze tribos de Israel, formada pelos doze filhos 
de Jacó, nenhuma delas leva o nome de José, 
exatamente por que duas das tribos levam os nomes 
dos seus filhos, Efraim e Manassés. 
 
Como primogênito de Jacó e Raquel, José recebe 
uma porção dupla da herança 
 
Manassés e Efraim, a próxima geração dos 
guerreiros, as tribos que representavam a força da 
juventude, as tribos formadas pelos filhos de José.  
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As tribos mais novas, que representavam que deve 
haver lugar para a nova geração dentro das doze 
tribos, foram contados entre os doze filhos de Israel. 
 
Josés são aqueles que geram a nova geração, Josés 
são aqueles que constroem um legado 
 

 
E abençoou a José, dizendo: "Que o Deus, a 
quem serviram meus pais Abraão e Isaque, o 
Deus que tem sido o meu pastor em toda a 
minha vida até o dia de hoje, o Anjo que me 
redimiu de todo o mal, abençoe estes meninos. 
Sejam eles chamados pelo meu nome e pelos 
nomes de meus pais Abraão e Isaque, e cresçam 
muito na terra". Gênesis 48:15,16 
 
Assim, Jacó os abençoou naquele dia, dizendo: 
"O povo de Israel usará os seus nomes para 
abençoar uns aos outros: Que Deus faça a você 
como fez a Efraim e a Manassés! " E colocou 
Efraim à frente de Manassés. Gênesis 48:20 
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Parte 3 - NOVAS VISÕES PARA JOSÉ  
 
 

Capítulo 7 | José ainda está vivo 
 

 
“e lhe deram a notícia: "José ainda está vivo! Na 
verdade, ele é o governador de todo o Egito". O 
coração de Jacó quase parou! Não podia 
acreditar neles. Mas, quando lhe relataram tudo 
o que José lhes dissera, e vendo Jacó, seu pai, as 
carruagens que José enviara para buscá-lo, seu 
espírito reviveu. E Israel disse: "Basta! Meu filho 
José ainda está vivo. Irei vê-lo antes que eu 
morra". Gênesis 45:26-28 

 
A maneira como se encerra o livro de Genesis é 
simplesmente incrível. A vida de José aponta 
diretamente para Jesus Cristo, esse é o José que 
ainda está vivo, e é verdadeiro Governador sobre 
toda a terra. Israel não tem conhecimento que seu 
filho está vivo, e ainda julga estar morto aquele filho 
judeu, conhecido por sua túnica manchada pelo 
sangue.  
Veja como Ele se apresenta, no livro do Apocalipse: 
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Sou aquele que vive. Estive morto, mas agora 
estou vivo para todo o sempre! E tenho as 
chaves da morte e do Hades. Apocalipse 1:18 

 
José viveu sua vida de tal maneira que sua trajetória 
aponta profeticamente para Aquele que obedeceria 
ao ponto de se entregar, e no último dia todos se 
prostrarão diante dEle. 
 
Alguém que Israel julga estar morto, mas na 
realidade está vivo, e é o verdadeiro governador 
sobre toda a terra. E quanto Israel receber essas 
boas novas, seu espírito reviverá. Israel verá Jesus. 
Israel se encontrará com Jesus. 
 
A maneira com que José viveu não representa 
apenas uma revelação de Jesus Cristo para a casa de 
Israel, mas o nome pelo qual era reconhecido no 
Egito, Zaphenath-Paneah, que significa “Salvador do 
Mundo”, e “Deus vive e fala” nos revelam que o Egito 
também recebeu, a partir da vida de José, a 
revelação do Salvador, e seu reinado será 
estabelecido sobre o mundo. Que venha Seu Reino! 
 

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/ap/1/18
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"A coisa mais emocionante do 
Céu é que Jesus Cristo vai estar 
lá. Eu o verei face a face. Jesus 
Cristo vai nos encontrar no final 
da jornada da vida.” Billy Graham 

 
 
 

A nova geração de Josés do nosso tempo 
 

Essas coisas aconteceram a eles como exemplos 
e foram escritas como advertência para nós, 
sobre quem tem chegado o fim dos tempos. 1 
Coríntios 10:11 
 
Pois nós, que estamos vivos, somos sempre 
entregues à morte por amor a Jesus, para que a 
sua vida também se manifeste em nosso corpo 
mortal. 2 Coríntios 4:11 

 
Nosso chamado não é “algo”, mas “alguém”. O 
verdadeiro chamado é conhecermos a Jesus Cristo, e 
nos tornarmos cada vez mais parecidos com Ele. 
Nossa vocação e propósito estão escondidos nEle.  
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Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, 
resultado do nosso ministério, escrita não com 
tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em 
tábuas de pedra, mas em tábuas de corações 
humanos. 2 Coríntios 3:3 

 
A história de José também é a história das nossas 
próprias vidas, quando decidimos caminhar com Ele, 
como verdadeiros discípulos. 
 

Mais do que isso, considero tudo como perda, 
comparado com a suprema grandeza do 
conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por 
cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero 
como esterco para poder ganhar a Cristo e ser 
encontrado nele, não tendo a minha própria 
justiça que procede da lei, mas a que vem 
mediante a fé em Cristo, a justiça que procede 
de Deus e se baseia na fé.  
Quero conhecer a Cristo, ao poder da sua 
ressurreição e à participação em seus 
sofrimentos, tornando-me como ele em sua 
morte para, de alguma forma, alcançar a 
ressurreição dentre os mortos. Filipenses 3:8-11 
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Aqueles que são chamados para serem como José 
em nossa geração são aqueles que passarão pelos 
processos, até revelarem a pessoa de Jesus Cristo 
em sua plenitude. Que você possa cumprir seu 
chamado, crescer espiritualmente até atingir a 
maturidade, sendo cada vez mais parecido com Ele. 
 

o mistério que esteve oculto durante épocas e 
gerações, mas que agora foi  manifestado a seus 
santos. A eles quis Deus dar a conhecer entre os 
gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é 
Cristo em vocês, a esperança da glória 
Colossenses 1:26,27 
 

Que nunca falte o Pão e o Vinho! Que o amor pela 
Palavra e a intimidade com o Espirito Santo estejam 
sempre em sua mesa! 
 

 
E ao final da sua carreira, que suas palavras sejam 
as mesmas Paulo, o Apóstolo: 

 
 “Combati o bom combate, acabei a carreira, 
guardei a fé”  2 Timóteo 4:7 
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Capítulo 8 | As montanhas são para José. 
 
 

A seguir, Israel disse a José: "Estou para morrer, mas Deus 
estará com vocês e os levará de volta à terra de seus 
antepassados. E a você, como alguém que está acima de 
seus irmãos, dou a região montanhosa que tomei dos 
amorreus com a minha espada e com o meu arco". Gênesis 
48:21,22 

 
Se você concorda com a visão dada por Deus para Bill Bright 
(famoso evangelista americano e criador da Cruzada Mundial), de 
que as sete montanhas representam as sete áreas de influência da 
nossa sociedade, e que deveriam ser conquistadas para que o 
Reino fosse estabelecido na terra (assim como Israel deveria 
expulsar os sete povos que viviam nas terras montanhosas de 
Canaã), então as profecias de Jacó sobre a vida de José ganham 
uma relevância surpreendente! 
 

As bênçãos de seu pai são superiores às bênçãos dos 
montes antigos, às delícias das colinas eternas . Que todas 
essas bênçãos repousem sobre a cabeça de José, sobre a 
fronte daquele que foi separado de entre os seus irmãos. 
Gênesis 49:26 

 
A mesma visão foi recebida por Loren Cunningham (fundador da 
Youth With A Mission – ou JOCUM) e também por Francis 
Schaeffer (famoso teólogo americano), e significa que as 
montanhas (sete áreas de influência sobre a sociedade) serão 
conquistadas por aqueles que se assemelham com José. Os 
prevalecentes, aqueles que passarão pelos processos de 
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crescimento até atingir maturidade espiritual, estes estarão 
prontos para ser influência do Reino no Egito, e implantarão o 
Reino para mudar a cultura do mundo. 
 
Ainda Moisés profetizando sobre as doze tribos, declara sobre os 
descendentes de José: 
 

A respeito de José disse: "Que o Senhor abençoe a sua terra 
com o precioso orvalho que vem de cima, do céu, e com as 
águas das profundezas; com o melhor que o sol amadurece e 
com o melhor que a lua possa dar; com as dádivas mais bem 
escolhidas dos montes antigos e com a fertilidade das 
colinas eternas; com os melhores frutos da terra e a sua 
plenitude, e o favor daquele que apareceu na sarça ardente. 
Que tudo isso repouse sobre a cabeça de José, sobre a fronte 
do escolhido entre os seus irmãos. É majestoso como a 
primeira cria de um touro; seus chifres são os chifres de um 
boi selvagem, com os quais ferirá as nações, até os confins 
da terra. Assim são as dezenas de milhares de Efraim; assim 
são os milhares de Manassés". Deuteronômio 33:13-17 

 
Assim como “Canaã” significa “terra de mercadores”, e a partir de 
um lugar estrategicamente alto e de influência, as outras nações 
da terra passariam por ali, e poderiam ser discipuladas sobre o 
Deus de Abraão, Isaque e Jacó, a natureza criada aguarda com 
grande expectativa a manifestação de filhos maduros, aqueles 
que farão a diferença em cada uma das montanhas, cada área de 
influência da nossa sociedade, cada um de acordo com a sua 
vocação. 
 
Não importa se você é um empresário, uma dona de casa, um 
pastor, um bombeiro, funcionário público, se você está 



 
166 

desempregado ou é um advogado. Sua vocação o posicionará em 
uma das montanhas. Seu chamado é ser cada vez mais parecido 
com Cristo, trazendo a influência do Reino para sua montanha. 
 
Assim como José foi colocado em posição de influência, Israel 
como uma nação de influência, o sonho do coração de Deus é que 
sejamos a influência do Reino, a formação do pensamento de 
Deus em nossa geração. 
 
Implantar o Reino de Deus na terra significa mais do que apenas 
abrir mais igrejas, ou deixar as igrejas mais cheias, trata-se de 
implementar o governo de Deus em todas as áreas de influência 
da nossa sociedade: governo, educação, mídia, artes, família, 
religião e comércio. 
 
O Evangelho que não trata das injustiças e com os problemas da 
nossa geração, não é Evangelho. Precisamos descobrir o padrão 
bíblico de funcionamento da nossa sociedade. 
 

 

Filhos maduros na Economia e Comércio 

Filhos maduros no Governo 

Filhos maduros nas Artes e Entretenimento 

Filhos maduros para as Famílias 

Filhos maduros na Mídia 

Filhos maduros na Igreja 
Filhos maduros na Educação 
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