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“E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O que estava as-
sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro e julga e peleja 
com justiça”, Ap 19.11.

Uma das grandes qualidades que encontramos em José é 

a sua fidelidade. Mesmo quando ele foi colocado à prova, com 

todas as razões para se entregar à cultura e aos deuses egíp-

cios, ele permaneceu firme na base de fidelidade e obediência 

ao Deus de Israel e às suas convicções firmadas por seu pai. 

Não foi diferente com Jesus Cristo, que foi fiel e obediente até a 

morte e morte de cruz (Fp 2.8). 

José é um jovem exemplar e, além disso, é considerado um 

tipo de Cristo no AT. Suas atitudes, seu caráter e suas convic-

ções o fizeram prosperar e cumprir o propósito pelo qual foi 

chamado e veio ao mundo.

Vejamos as principais revelações de Cristo no caráter de José 

e em sua história:

Um tipo daquele que é Fiel e Verdadeiro

José Jesus Cristo

Era o filho amado de seu pai (Gn 37.3). É o Filho amado do Pai (Mt 3.17)

Foi odiado por seus irmãos (Gn 37.4) Também foi odiado por seus irmãos (Jo 15.24)

Foi enviado a seus irmãos por seu pai e foi sem questionar 

(Gn 37.13-24)

Foi enviado ao mundo pelo Pai sem nada questionar (Jo 3.16)

Foi vendido por 20 siclos de prata (Gn 37.28) Foi vendido por 30 moedas de prata (Mt 26.14,15)

Foi tentado, mas resistiu (Gn 39.7-21) Foi tentado, em nada pecou e venceu (Mt 4.1-11)

Foi preso e esteve entre dois criminosos; um foi salvo, e ou-

tro, condenado (Gn 40.1-23)

Foi crucificado entre dois criminosos; um foi salvo, e outro, 

condenado (Lc 23.39-43)

Apresentou-se ao Faraó para governar o Egito quando tinha 

30 anos de idade (Gn 41.46)

Apresentou-se ao Pai para iniciar seu ministério com 30 

anos de idade (Lc 3.23)

Se casou com uma noiva gentia (Gn 41.45) Tomou por noiva uma igreja gentílica (2 Co 11.2).

Foi enviado ao Egito para preservar a vida de seu povo (Gn 

45.7)

Foi enviado ao mundo para dar vida em abundância (Jo 

10.10)

Sustentou a todos com pão (Gn 47.12) É o Pão da Vida que sustenta o mundo (Jo 6.48-51)

Foi chamado de “Zafenate-Paneia”, salvador do mundo (Gn 

41.45)

Foi designado pelo Pai como o Salvador do mundo (Lc 2.11; 

Jo 4.42).

Foi levantado da prisão e exaltado pelo rei do Egito (Gn 41.14-

47)

Foi levantado da sepultura e exaltado pelo Deus Todo-Pode-

roso (Mt 28.18; Jo 12.32)

#conectou?
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CONTINUAÇÃO...

É importante ressaltar que existem muitas semelhanças entre a história de José e de Jesus, mas o que difere em ambos é que 

José era um homem natural e após sua morte não mais pode fazer nada (Êx 13.19). Agora, Jesus, o Cristo, o Messias enviado por 

Deus, deixou Sua glória, se humilhou em forma humana (Fl 2.4-11) e veio a este mundo para salvar o que se havia perdido (Rm 5.8,9), 

cumpriu Sua missão sem pecar em nenhum momento (1Pe 2.22). Ele padeceu a morte de cruz, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou, 

Ele vive (Mt 28.6) e em breve voltará para buscar a Sua Igreja (Mt 24.44)!
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