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LIÇÃO

A Bíblia contém diversos textos que trazem grandes ensi-

namentos a respeito do ser humano e de suas capacidades, 

desejos e dores. José foi alvo de inveja de seus irmãos, que 

o sentenciaram à morte, porém, Deus interviu para que ele 

fosse vendido para a caravana de midianitas a caminho do 

Egito (Gn 37.18-28). 

A sentença de morte que seus irmãos lhe deram não teve 

raiz alguma em si mesmo, visto que José era um jovem exem-

plar, mas foi fundamentada pelo ciúme e pela inveja que eles 

tinham em relação ao amor de seu pai Jacó e do favor de Deus 

para com ele, isto é, seus irmãos não compreendiam o porquê 

da predileção de Jacó por José, e de seus sonhos inspirados 

por Deus, que demonstravam quem ele seria no meio de sua 

parentela. Tudo isso fez com que todos os irmãos se unissem 

contra José.

É interessante perceber que José era um bom filho, obedien-

te e que sempre fazia a vontade de seu pai. Em contrapartida, 

a Bíblia revela que José trazia a má fama de seus irmãos a Jacó 

(Gn 37.2), demonstrando que eles agiam fora de casa de uma 

maneira que fugia do padrão que era estabelecido na casa.

Neste sentido, não foi a primeira vez que a inveja e o ciúme 

fizeram com que um irmão matasse o outro que era aceito por 

Deus através da obediência. Caim matou Abel, seu irmão, tudo 

porque ele fora aceito (Gn 4.4-8).

Existem muitas pessoas como Caim e como os irmãos de 

José, que agem de maneira ruim e pecaminosa, não buscam a 

aceitação do Pai, porém, quando vêem outra pessoa recebendo 

as bençãos e o amor dedicados aos filhos queridos e obedien-

tes, sentem raiva e inveja. Há um grande perigo que nos ronda 

quando sentenciamos pessoas à morte em nossos corações 

em razão de sua vida sincera com Deus.

A Bíblia revela a fala de Deus para Caim: “Se bem fizeres, 

não haverá aceitação para ti? E, se não fizeres bem, o pecado 

jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás.” 

Gênesis 4.7. Através deste texto, Deus deixa bem claro que a 

aceitação de um filho não implica na rejeição de outro, mas 

indica que há uma razão para não ser aceito, que é agir de 

forma errada, porém, qualquer que agir de maneira correta 

sem dúvidas será aceito. Precisamos entender que Deus trata 

cada um segundo suas próprias obras (Rm 2.6), por isso, é ne-

cessário buscar as coisas santas e irrepreensíveis e não deixar 

que o coração nos engane. 

Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti?
#conectou?
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