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O Egito sempre esteve muito próximo às 
narrativas bíblicas e em diversos momentos 
foi abrigo para o povo hebreu. Este país é si-
nônimo de prosperidade devido ao Rio Nilo 
que o rega, mas as terras em volta do Egito 
são áridas e desérticas, por esta razão, até 
mesmo antes de José, Abraão e seus des-
cendentes já haviam ido até o Egito para 
escapar da fome que assolava as terras de 
Canaã e os arredores. 

Na história de José, fica evidente que 
Deus utiliza o Egito para preservar a vida 
de seu povo santo, porém o povo começa a 
confiar demais na terra, nos animais do Egi-
to e no Rio Nilo, consequentemente deixa 
de olhar para o Senhor como seu provedor. 

Por causa da confiança do povo hebreu 
no Egito, e da prepotência dos próprios 
egípcios, Deus usa profetas para lançar 
contra o reino do Egito diversas senten-
ças de condenação e julgo, veja algumas 
delas:

•Profecia de Isaías contra o Egito (Is 19) – 
No contexto em que Isaías profetiza, o Egi-
to era tido como “refúgio das nações” por 
causa de seu grande poder;
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• Profecia de Jeremias contra o Egito (Jr 
43:8-13) – Profecia a respeito da dominação 
babilônica sobre o Egito;

• Profecia de Ezequiel contra o Egito (Ez 
30) - Deus fala através de Ezequiel o que 
aconteceria com o Egito e todos os que con-
fiavam e dependiam dele.

Além das profecias contra o Egito, Deus 
também deixou avisado o que aconteceria 
aos que confiavam em tal nação:

“Ai dos que descem ao Egito a buscar 
socorro e se estribam em cavalos! Têm con-
fiança em carros, porque são muitos, e nos 
cavaleiros, porque são poderosíssimos; e 
não atentam para o Santo de Israel e não 
buscam ao Senhor.

Todavia, também ele é sábio, e fará vir o 
mal, e não retirará as suas palavras; ele se le-
vantará contra a casa dos malfeitores e con-
tra a ajuda dos que praticam a iniquidade.

Porque os egípcios são homens e não 
Deus; e os seus cavalos, carne e não espírito; 
e, quando o Senhor estender a mão, todos 
cairão por terra, tanto o auxiliador como o 
ajudado, e todos juntamente serão consumi-
dos.” Isaías 31.1-3.

José, um 
adolescente do 
bem!
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