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José se tornou líder em todos os lugares pelos quais passou 

no Egito, porém, isso é muito curioso, visto que ele era pastor 

de ovelhas junto com seus irmãos e todos os seus conhecimen-

tos naturais vinham desta experiência (Gn 37.2). Ele chegou ao 

Egito como um escravo e logo se tornou chefe da casa de Po-

tifar, um eunuco de Faraó, um homem muito importante e que 

provavelmente tinha muitos servos a seu comando (Gn 39.1-4).

Afinal, como um jovem escravo prosperou tanto, consideran-

do que seus conhecimentos se resumiam ao cuidado de ove-

lhas? O segredo da ascensão de José não vinha de sua capa-

cidade intelectual, e sim da competência que Deus derramava 

sobre ele para lidar com as circunstâncias que se apresentavam 

à sua frente. Ele demonstra em várias situações a capacidade 

para ser um bom líder, isto porque ele encontrava solução para 

os problemas, era responsável e não tinha medo de assumir 

cargos importantes, apesar de sua pouca idade e experiência.

As empresas hoje procuram pessoas para assumir cargos 

de liderança com características semelhantes as de José. O 

mercado de trabalho precisa cada vez mais de pessoas dinâ-

micas, pró-ativas, descomplicadas e com grande capacidade 

de resolução de problemas.

Por mais que a sociedade se baseie no conhecimento 

obtido nas faculdades e nos cursos de capacitação, a vida 

de José foi marcada pelo conhecimento e inteligência que 

vinham de Deus, a ponto de todos reconhecerem que era 

Deus que o fazia prosperar. 

O Egito era o maior império daquele tempo e com certe-

za havia ali muitos estudiosos, engenheiros e pessoas com 

conhecimentos profundos em gestão e liderança, porém 

José foi escolhido como líder por onde passou e por fim, se 

tornou governador do Egito porque nele havia um espírito 

excelente (Gn 41.38).

Como jovens cristãos, precisamos nos preparar para assu-

mir cargos de liderança dentro da sociedade, mas, para isso, 

é preciso fazer cursos e mirar alvos maiores. Nossa confian-

ça, porém, não deve estar em nossas próprias capacidades, 

mas sim no Espírito de Deus e nas possibilidades que ele nos 

oferece. Mais importante do que o conhecimento natural, 

será nutrir um relacionamento pessoal com Deus.

“Mas, buscai primeiro o Reino de Deus, e a Sua justiça, e 
todas essas coisas vos serão acrescentadas”,  Mt 6.33.

A competência que vem de Deus
#conectou?
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UM LÍDER POR EXCELÊNCIA 


