
Biblicamente, José não foi conhecido simplesmente 

por ser filho de Jacó, mas também por ser ter sido um 

jovem fiel em todo tempo , mesmo que as condições 

eram desfavoráveis a ele.

José demonstrou que é possível sim ser fiel em meio 

a circunstancias adversas, por isso é tão importante se 

entender o que é fidelidade.

A fidelidade significa: respeito por alguém, lealdade, isso 

significa que a fidelidade está também ligada ao convívio 

social, ela é uma característica das relações interpessoais.

A fidelidade merece um destaque muito grande 

quando se trata de relação humana, pois ela é uma 

das responsáveis do bom convívio em sociedade. 

O funcionário que é fiel a seu patrão tem maiores 

possibilidades de ter um futuro promissor dentro da 

empresa, o esposo que é fiel à sua mulher tem maiores 

possibilidades de ter um casamento bem sucedido por 

toda a vida, uma pessoa que é fiel a seus amigos tem 

maior possibilidades de não sofrer com a solidão no 

seu futuro, a fidelidade norteia os relacionamentos em 

todos os âmbitos da vida.
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Viver de maneira fiel a valores e princípios morais 

e éticos, faz com que o ser humano se sinta realizado, 

podemos exemplificar usando um pai de família que é 

leal na sua palavra, com sua esposa e filhos, ele pode 

até não ser financeiramente abastado, mas ele tem um 

alto grau de satisfação em sua vida, pois ele convive 

com o sentimento de dever cumprido, o famoso: “fiz o 

que tinha que fazer”.

Em se tratando de fidelidade a Deus a recompensa 

se torna maior, porque os projetos são terrenos e 

provisórios, o tesouro a se receber são eternos.

“Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que 

estejam comigo; o que anda num caminho reto, esse 

me servirá”, Sl 101.6.

Estudando um pouco de relações humanas, pudemos 

perceber que a satisfação humana não está tão ligada 

ao que se conquista, e sim como se conquista. O homem 

que tem suas conquistas geradas na infidelidade, 

na mentira e na má-fé, são muito mais propensos a 

depressão e doenças cardíacas, do que aquele que tem 

suas conquistas de maneira honesta e fiel.

JOSÉ, UM EXEMPLO DE FIDELIDADE

ISRAEL: UM TEMPO DE ESCRAVIDÃO
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