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José enfrentou ao longo de sua vida, diversos tipos de pro-
vações. Sem dúvida, foi um homem exemplar, e nos deixou 
lições sobre resiliência e perseverança. 

É importante, porém, perceber que durante sua trajetória 
até se tornou governador do Egito, havia algo em seu cora-
ção... Ainda que ele mesmo não tivesse percepção ou não de-
monstrasse isso, José carregava dentro de si um sentimento 
causado por seus traumas como: abandono e traição fami-
liar. Isso é evidenciado no nascimento de seus filhos e seu 
estabelecimento como governador. Observe: “E nasceram a 
José dois filhos (antes que viesse o ano de fome), que lhe deu 
Asenate, filha de Potífera, sacerdote de Om. E chamou José o 
nome do primogênito, Manassés, porque disse: Deus me fez 
esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. 
E o nome do segundo chamou, Efraim, porque disse: Deus 
me fez crescer na terra da minha aflição.” Gênesis 41.50-52

O texto destacado revela a percepção que José teve a res-
peito de sua própria história. Quando o jovem, agora com 
aproximadamente 30 anos, chega ao ápice do poder e cons-
titui família, é como se ele olhasse para sua história e todas 
as dores e dissesse: Deus me honrou com o propósito de que 
eu me esquecesse das minhas dores, da casa do meu pai e 
também para que eu parasse de sofrer nesta terra. 

O estabelecimento de José como governador demonstra 
uma honra proveniente de Deus coroando a sua fidelidade, 
porém, esta não aconteceu para o propósito que ele havia de-
clarado ao dizer Manassés e Efraim (e seus 
respectivos significados). As afirmações que 
José fez a respeito da sua própria história fo-
ram motivadas por uma visão contaminada 
pela dor que ainda estava viva em seu peito, 
como uma forma de consolo perante sua 
história.

O verdadeiro propósito da história e das 
dores que José viveu somente foi entendido 
por ele, após o reencontro que Deus marcou 
com ele e seus irmãos. A Bíblia deixa claro 

que ao ver seus irmãos, José lembra-se dos seus sonhos e co-
meça a tratá-los mal (Gn 42.6 e 7), indicando que ainda guar-
dava sentimentos ruins a respeito deles. E, somente algum 
tempo depois, quando ele não aguenta mais, seu coração se 
move e ele chora. Este com certeza foi um choro incomum, 
pois até de fora do palácio foi possível ouvir os gritos incon-
soláveis do governador (Gn 45.1,2).

Após esse momento, há uma grande revelação que 
toma o coração de José. A verdade sobre o propósito que 
Deus tinha para sua história podia ser vista com clareza 
por ele: “Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese 
aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá; por-
que, para conservação da vida, Deus me enviou diante da 
vossa face. Porque já houve dois anos de fome no meio 
da terra, e ainda restam cinco anos em que não haverá 
lavoura nem sega. Pelo que Deus me enviou diante da 
vossa face, para conservar vossa sucessão na terra e para 
guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim, 
não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus, que 
me tem posto por pai de Faraó, e por senhor de toda a sua 
casa, e como regente em toda a terra do Egito”, Gn 45.5-8.

Aprendemos com isso, que devemos entregar as nossas 
dores nas mãos de Deus, para que possamos de fato enten-
der o propósito para o qual o Senhor nos chamou.

O perigo da visão contaminada
#conectou?
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