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Quando falamos a respeito de per-
dão, logo nos lembramos de José. Isso 
porque ele tinha tudo para se vingar 
dos seus irmãos, tinha poder para man-
dar que soldados egípcios os matas-
sem, poderia escravizar Rubem, Judá, 
Simeão e os demais. Ele poderia salvar 
apenas seu pai, Diná e Benjamim, seu 
irmão mais novo. Se não fosse por te-
mor a Deus, José teria feito qualquer 
uma dessas coisas, e ninguém lhe faria 
oposição; tudo ficaria absolutamente 
tranquilo. No entanto, José  surpreende 
a cada um de nós com sua atitude inun-
dada de temor a Deus, perdoando seus 
irmãos de coração.

Da mesma forma, Deus nos convida 
para vivenciar os efeitos do perdão; 
Ele nos chama a olhar para pessoas 
que nos magoaram e a tratá-las como 
José tratou seus irmãos. Ele entendeu 
o propósito de Deus na sua vida, por 
isso, seu coração estava cheio de per-
dão, independente da atrocidade que 
sofreu antes. Assim, José perdoa com 
a graça que recebeu de Deus Pai. O 
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convite de Deus para nós é que faça-
mos o mesmo para com os que nos fe-
riram, humilharam, jogaram nos bura-
cos da vida e, simbolicamente falando, 
nos venderam por moedas. Perdoar é  
assumir a dívida, em vez de cobrá-la.   

Note que os irmãos de José só pu-
deram receber a Salvação através do 
perdão que ele liberou. É lindo per-
ceber o valor do perdão voluntário. 
Mesmo não precisando fazê-lo, José 
escolheu perdoar seus irmãos, pois 
entendeu seu papel na história do seu 
povo e o motivo do seu sofrimento até 
chegar o momento de salvar a todos 
da fome. Foi exatamente isso que Je-
sus fez na cruz do Calvário em nosso 
favor. Ele foi o exemplo perfeito! Ele 
nos perdoou e pagou a nossa dívida. 
Somos perdoados em Jesus. José é 
assim, ele perdoa seus irmãos, e o 
perdão é algo libertador e redentor na 
sua alma. José era Zafenate-Panéia – 
salvador do mundo. Jesus é o Cristo, 
nosso perdoador e redentor!

José, de escravo José, de escravo 
a governadora governador
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O perdão é extremamente neces-
sário e fica mais fácil liberá-lo quando 
conseguimos entender qual é o propó-
sito de nossas dores. José entendeu o 
porquê de tudo que vivenciou; Jesus já 

sabia pelo que teria de passar para com-
pletar Sua obra. Busque compreender o 
propósito de suas dores e libere perdão 
para quem ofendeu você, pois o perdão 
o salva vidas!


