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JOSÉ, DE ESCRAVO A GOVERNADOR

HISTÓRIA DE JOSÉ, UM COMPARATIVO COM A FAMÍLIA MODERNA
A história de José é marcada por várias situações
e sentimentos, o qual revela problemas que são
extremamente atuais.
A família se modernizou, porém, diante da

Sentimento de vingança:
“Vinde, pois agora, e matemo-lo e lancemo-lo
numa destas covas, e diremos: Uma besta-fera o
comeu; e veremos o que será de seus sonhos”, Gn 37.20

história de José, os problemas são muito antigos,

Falta de misericórdia:

vejamos algumas situações que demonstram

“Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus

problemas familiares, que podem trazer grandes

o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para

prejuízos a essa Instituição.

conservar em vida um povo grande”, Êx 50.20.

Vejamos algumas situações aparentes:

A falta de sabedoria dentro de uma família

Preferido de seu pai:

pode arruinar o convívio e trazer consequências

“E Israel amava a José mais do que a todos os

catastróficas, a história e o sofrimento de José é

seus filhos, porque era filho da sua velhice; e fez-

gerado dentro de várias decisões equivocadas,

lhe uma túnica de várias cores”, Gn 37.3.

um pai que demonstra preferência por um filho,

Inveja dos irmãos:

irmãos que alimentam sentimentos ruins, e que

“Vendo, pois seus irmãos que seu pai o amava

transformam estes sentimentos em atitudes,

mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no

a demonstração clara da falta de amor e de

e não podiam falar com ele pacificamente”, Gn 37.4.

misericórdia por seu próximo.

Objeção quanto a seus sonhos:
“Sonhou também José um sonho, que contou a

Uma família bem-sucedida deve estar
pautada no bom convívio social, no altruísmo e

seus irmãos; por isso, o aborreciam ainda mais”,

principalmente no amor que Cristo ensina, amar o

Gn 37.5.

próximo como a ti mesmo.
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