Quão grande é o seu Deus?
Gênesis 41
É impossível viver neste mundo e não ser ferido por alguém. Há momentos que
nos sentimos no fundo do poço. Abandonados, rejeitados e desprezados até mesmo por
aqueles que mais amamos.
Foi exatamente isso que aconteceu com um jovem de 17 anos, chamado José. A
Bíblia tem muito a dizer sobre ele. A história de Abraão é uma história longa e uma das
mais importantes em Gênesis. Mas a história de José se compara a história de Abraão no
número de capítulos (quatorze capítulos cada). Todavia, no relato sobre a vida de José,
de Gênesis 37 a 50 não há nenhuma falha cometida por ele.1 Na verdade, foram os
irmãos de José que falharam. José era o filho predileto de Jacó, e seus irmãos o
invejavam. Devido ao pecado de seus irmãos, ele foi, literalmente, jogado em um poço.
Seus irmãos até pensaram em matá-lo, mas resolveram vendê-lo como escravo para um
grupo de ismaelitas que seguia para o Egito (Gn 37).
Ao ler Gênesis 37 algo sempre chama atenção. Há um espaço em branco entre os
versículos 24 e 25. Para entender este capítulo, devemos colocar o desesperado José
implorando e gritando naquele espaço. O versículo 24 diz que os irmãos “tomaram José
o jogaram na cisterna”. O próximo versículo continua: “Quando eles se sentaram para
comer sua refeição...”. Nada é dito em Gênesis 37 de qualquer queixa de José. Mas em
Gênesis 42.21, no meio de uma cena que aconteceu 22 anos depois, os irmãos
lembrando-se deste momento confessaram: “... Na verdade, somos culpados, no tocante a
nosso irmão, pois lhe vimos a angústia da alma, quando nos rogava e não lhe acudimos...”.
Eles reconheceram que José implorava por sua vida da cisterna e não lhe deram
ouvidos.2 Isso é terrível, os irmãos de José tiveram coragem de se assentar e desfrutar de
uma refeição, enquanto seu irmão mais novo gritava por sua vida.
É interessante notar que em Gênesis 37, não aparece o nome de Deus. Diante
disso, um cético pode declarar: “Veja, Deus não estava lá quando José mais precisava. Se
Ele realmente se preocupasse com José, Ele não permitiria que os irmãos de José
fizessem algo de ruim contra ele”. No entanto, mesmo que Deus não seja mencionado em
Gênesis 37, Sua providência soberana trabalha como as correntezas de um rio... Em todo
o capítulo, Deus conduz os planos pecaminosos dos homens e os faz desaguar no mar da
providencia divina.
Dois anos depois.
Quando chegamos a Gênesis 41, as coisas não melhoraram... José permaneceu
preso por dois anos. Dois longos anos. Parece que ele havia chegado a um beco sem
saída. Ele foi traído, vendido como escravo (duas vezes), falsamente acusado de assédio
e jogado na prisão onde foi esquecido pelo copeiro-chefe a quem José havia ajudado.
Quando José disse: “Lembre-se de mim quando você sair” (Gn 40. 14), eu tenho certeza
que o homem prometeu solenemente que não iria esquecê-lo. Mas ele o fez. Ele saiu,
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voltou para sua antiga função e rapidamente deixou a prisão para trás. Ele se esqueceu
de José.
Entretanto, José está prestes a descobrir que seus dois anos na prisão não foram
desperdiçados. Foram dois anos de preparação para um futuro que apenas Deus poderia
ver. Na verdade, Gênesis 41 revela a soberania de Deus. Neste maravilho capítulo, é
possível encontrar sete sinais da soberania de Deus.

I. Deus deu a Faraó dois sonhos
Uma noite, Faraó teve dois sonhos muito estranhos. Em seu primeiro sonho sete
vacas gordas, quando saíam do rio Nilo, foram devoradas por sete vacas magras (Gn
41.2-4). Então Faraó acordou, e por alguns instantes, considerou o seu sonho, e depois
voltou a dormir. No segundo sonho sete espigas saudáveis foram engolidas por sete
espigas mirradas.
O versículo 8 nos diz o que aconteceu a seguir:
“De manhã, achando-se ele de espírito perturbado, mandou chamar todos os
magos do Egito e todos os seus sábios e lhes contou os sonhos; mas ninguém
havia que lhos interpretasse” (Gn 41.8).

Porém, nenhum dos sábios egípcios foi capaz de interpretar os sonhos (Gn 41.57). Apesar de Faraó ser o homem mais poderoso na Terra, ele era incapaz de entender o
seu próprio sonho. Dinheiro, poder e sucesso no mundo podem ganhar muitas coisas,
mas nada aproveita no reino do espírito. Os magos nada puderam fazer (Gn 41.8). Assim,
uma crise expõe a futilidade do mundo nas coisas que mais importam. Ela revela a
verdadeira condição do coração humano sem Deus. Sem a revelação divina, a sabedoria
humana e o poder não podem descobrir o caminho da salvação. Isso vem do “alto”, vem
de Deus.

II. Deus lembrou o copeiro sobre José.
O segundo sinal da soberania de Deus pode ser encontrado no versículo 9.
Naquele momento, o copeiro-chefe lembrou-se de José e do tempo que passaram juntos
na prisão, dois anos antes:
“Então, disse a Faraó o copeiro-chefe: Lembro-me hoje das minhas
ofensas. Estando Faraó mui indignado contra os seus servos e pondo-me
sob prisão na casa do comandante da guarda, a mim e ao padeiro-chefe,
tivemos um sonho na mesma noite, eu e ele; sonhamos, e cada sonho
com a sua própria significação” (Gn 41.9-11).

No momento certo Deus permitiu que copeiro-chefe se lembrasse do que José
havia feito na prisão, de como José havia interpretado corretamente o seu sonho. Essa
“coincidência” é na verdade um sinal da providência de Deus. Se ele tivesse lembrado
José antes, ele seria colocado em liberdade mais cedo. Contudo, não teria nenhum
privilégio no palácio.
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III. Deus permitiu que José interpretasse os sonhos de Faraó.
O copeiro-chefe deu testemunho da veracidade das interpretações de José (Gn
41.13) e o rapaz foi chamado na prisão. Barbearam-no às pressas, deram-lhe roupas
mais apropriadas para usar na corte o apresentaram a Faraó (Gn 41.14). Que visão! Um
escravo hebreu desconhecido está diante do homem mais poderoso do mundo. Quem,
senão Deus poderia fazer isso? Vinte e quatro horas antes, ninguém poderia ter previsto
isso, muito menos José.
E Faraó disse a José:
“... Tive um sonho, e não há quem o interprete. Ouvi dizer, porém, a teu
respeito que, quando ouves um sonho, podes interpretá-lo. Respondeu-lhe
José: Não está isso em mim; mas Deus dará resposta favorável a Faraó” (Gn
41.15-16).

Mais uma vez, José se recusa a tomar qualquer crédito. Ele sabia que somente
Deus poderia dar a verdadeira interpretação.
José era uma daquelas pessoas raras. Quando estava na prisão, ele não se
esqueceu de Deus. Quando o copeiro-chefe e o padeiro disseram-lhe por que estavam
preocupados, José respondeu: “Porventura, não pertencem a Deus as interpretações?” (Gn
40.8). Agora, diante do monarca mais poderoso de sua época, foi a mesma coisa. Joseph
disparou de volta: “... Não está isso em mim; mas Deus dará resposta favorável a Faraó”
(Gn 41.16).).
Mas o que significa os sonhos? A interpretação é uma notícia boa e outra ruim.
Primeiro, haverá sete anos de abundância na terra. As chuvas virão, as colheitas serão
abundantes, e todo mundo vai ter mais do que suficiente para comer. Mas os sete anos
de fartura será seguido de sete anos de fome. E os sete anos ruins serão piores do que os
sete anos bons... Em seguida, José acrescentou:
“... A coisa é estabelecida por Deus, e Deus se apressa a fazê-la” (Gn 41.32).

Em outras palavras: “Ó Faraó, é melhor levar isso a sério, porque Deus faz”.

IV. Deus deu a José um plano sábio.
Depois de ter explicado o sonho e o seu significado, José chega a sugerir que
Faraó encontrasse um “homem ajuizado e sábio” (v. 33) para administrar os assuntos
econômicos da nação durante os sete bons anos para que um quinto dos frutos seja
armazenado em celeiros em todas as cidades do Egito. O restante é mais do que
suficiente para alimentar toda a nação. Dessa forma, haverá grãos para as pessoas,
quando os sete anos de fome chegar.
Era um plano simples e claro, mas o seu sucesso dependia de encontrar um
homem certo para executá-lo. Faraó precisava de um homem que fosse dotado em
administração, fiel e honesto em todas as suas relações. Assim Faraó deve escolher com
cuidado ou todo esse plano falhará.
3

V. Deus moveu Faraó a escolher José.
Não surpreendentemente, Faraó reconheceu que José era o homem que ele
precisava:
“Disse Faraó aos seus oficiais: Acharíamos, porventura, homem como este,
em quem há o Espírito de Deus? Depois, disse Faraó a José: Visto que Deus
te fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu.
Administrarás a minha casa, e à tua palavra obedecerá todo o meu povo;
somente no trono eu serei maior do que tu” (Gn 41.38-40).

Embora ele fosse um governante pagão, Faraó reconheceu que José tinha o
Espírito de Deus. Ele fez de José o segundo homem mais poderoso do mundo (v. 40).
Então ele fechou o negócio de forma real: Ele deu a José seu anel de sinete (como ter o
cartão do rei de crédito). Ele deu-lhe roupas de linho (um sinal de grande honra). Ele
deu-lhe uma corrente de ouro (mais um sinal da autoridade real) (v. 42). Ele deu-lhe um
carro para o transporte (para que ele pudesse ir para onde ele quisesse). Ele tinha os
soldados chamam “inclinai-vos”, quando José passou (para que todos entenderam a
mensagem).
“E fê-lo subir ao seu segundo carro, e clamavam diante dele: Inclinai-vos!
Desse modo, o constituiu sobre toda a terra do Egito” (Gn 41.43).

Nada mal para um escravo hebreu. José recebeu ainda uma esposa egípcia
chamada Azenate que era filha de um sacerdote pagão. Faraó queria que José se tornasse
um homem de família. Tudo isso aconteceu quando ele tinha apenas 30 anos de idade (v.
46). Treze anos antes, ele estava cuidando dos rebanhos com seus irmãos. Agora, ele é o
primeiro-ministro do Egito. Quem estava por trás de tudo isso? Deus.

VI. Deus permitiu que os anos de fartura e fome chegassem.
Tudo aconteceu como José havia predito. Primeiro vieram os sete anos de fartura
(v. 48). Mesmo com um quinto do grão posto em armazenamento, todos no Egito tinham
muito para comer. Mas, eventualmente, os sete anos de fome vieram (v. 53-54).
“Sentindo toda a terra do Egito a fome, clamou o povo a Faraó por pão; e
Faraó dizia a todos os egípcios: Ide a José; o que ele vos disser fazei” (Gn
41.55).

Tudo aconteceu exatamente como José havia declarado. Tudo aconteceu
exatamente como Deus havia planejado. José ainda não podia ver o grande quadro
pintado por Deus. Tudo o que ele sabia é que estava fazendo a vontade de Deus como
primeiro-ministro do Egito. Nada mais, nada menos.
Mas Deus tinha planos maiores em mente.
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VII. Deus deu a José dois filhos.
Finalmente, há uma nota de esperança maravilhosa nessa história:
“Antes de chegar a fome, nasceram dois filhos a José, os quais lhe deu
Asenate, filha de Potífera, sacerdote de Om. José ao primogênito chamou de
Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de
toda a casa de meu pai. Ao segundo, chamou-lhe Efraim, pois disse: Deus me
fez próspero na terra da minha aflição” (Gn 41.50-52).

Observe que Manassés e Efraim são nomes hebraicos. Mesmo que estivesse
morando no Egito e mesmo tendo se casado com uma mulher egípcia, José deu a seus
dois filhos nomes para lembrá-los de sua verdadeira herança. Ainda que tivesse a
aparência de um egípcio, ele ainda adorava o Deus de seus pais.
José chamou o primogênito de Manassés, que soa como a palavra hebraica
“esquecer”. Ele ainda explicou o significado de modo que ninguém confudisse: “Deus me
fez esquecer-se de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai” (Gn 41.51). Isso
não significa que ele havia se esquecido de sua família. Como veremos mais adiante na
história, sua família permaneceu sempre perto do seu coração (Gn 50). Mas isso significa
que Deus lhe permitiu esquecer a dor da rejeição e a traição dos seus irmãos.
Às vezes as pessoas dizem: “Basta! Supere isso”. Porém, seja sincero, como José
poderia “superar” o ódio, a inveja, a tentativa de assassinato, a traição, e o fato de ter
sido vendido como escravo? Você não pode passar “por cima” de coisas assim. Elas são
capazes de marcar o resto de sua vida. Algumas coisas que aconteceram conosco deixam
cicatrizes na alma que o tempo não pode apagar. Aliás, o tempo não pode apagar nada.
José não poderia esquecer o que seus irmãos haviam feito, mas ele poderia perdoá-los.
Ele tomou uma grande decisão ao dizer: “Deus me fez esquecer a dor do meu passado”.
O segundo filho, José chamou Efraim, que significa “duplamente frutífero”. “Deus
me fez próspero na terra da minha aflição” (Gn 41.50). A “terra da minha aflição” referese a tudo o que ele sofreu no Egito, a falsa acusação, o encarceramento injusto e os anos
de abandono total. No entanto, no lugar onde havia sofrido tanto, ele agora experimenta
uma bênção incalculável.
A ordem dos nomes é importante. Manassés deve vir antes de Efraim. Primeiro
somos libertos da amargura, então experimentamos a bênção de Deus. Isso também só
aconteceu por causa da soberania de Deus. Quando um homem crê em um Deus
soberano, ele pode deixar o passado e seguir em frente.
Para José, não havia como voltar, não havia maneira de desfazer o que seus
irmãos fizeram, não havia maneira de desfazer as mentiras da mulher de Potifar. Da
mesma forma, não há como voltar ao passado para nenhum de nós. A única coisa que
nos resta é prosseguir com a ajuda de Deus e pela graça de Deus. Não podemos mudar o
passado, mas podemos caminhar com Deus e alcançar um futuro maravilhoso.
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Conclusão:
Precisamos de um grande Deus. Precisamos de um Deus grande o suficiente para
cobrir toda a nossa dor. No início de Gênesis 41, José definhava na prisão. No final, ele é
o primeiro-ministro do Egito. Quem fez isso? Deus fez! Assim, voltamos à questão central
desta mensagem: Quão grande é o seu Deus? Ele é grande o suficiente para os seus
problemas? Ele é grande o suficiente para o seu futuro? Ele é grande o suficiente para a
sua dor, Ele é grande o suficiente para seus medos? Ele é grande o suficiente para o que
você está enfrentando? Se ele não for, talvez você precise trocá-lo pelo o Deus da Bíblia.
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