
 

 
Nesse mês vamos falar sobre família. E para 

começar falar sobre esse assunto vamos ler sobre parte 

da história de José que se encontra em Gênesis 45:1-15. 

Todos nós somos sabedores que cada família 

possui suas virtudes e defeitos. A família de José, por 

exemplo, filho do patriarca Jacó, não era diferente. Pela 

passagem que acabamos de ver, vemos que José sofreu 

as consequências do ódio dos seus irmãos. O motivo 

bem evidente era a preferência do pai por ele: “Ora 

Israel amava mais a José que a todos seus filhos, 

porque era filho da sua velhice”. (Gn 37:3) Seus 

irmãos ressentiam dessa predileção (Gn 37:4) e, por 

causa disso, cheios de ciúmes, eles decidiram matá-lo. 

Porém, apesar de todo o histórico de dificuldades 

familiares que tinha a família de José, ele foi 

apresentado como um instrumento levantado por Deus 

para abençoar a sua família. “Cheguem mais perto", 

disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, 

disse-lhes: "Eu sou José, seu irmão, aquele que vocês 

venderam ao Egito! Agora, não se aflijam nem se 

recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para 

salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês”. 

(Gênesis 45:4-5) 

Olha que maravilhoso o que Deus fez através da 

vida de José para que sua família fosse abençoada e 

cuidada. Diante dessa história, podemos levantar 

algumas características de uma pessoa usada por Deus 

para abençoar sua família: 

 

1. Ama a sua família, apesar de todos os 

defeitos e problemas, com o amor que Deus lhe dá: 

veja que em Gênesis 45:1-2 diz: “A essa altura, José já 

não podia mais conter-se diante de todos os que ali 

estavam, e gritou: "Façam sair a todos! "Assim, 

ninguém mais estava presente quando José se revelou a 

seus irmãos. E ele se pôs a chorar tão alto que os 

egípcios o ouviram, e a notícia chegou ao palácio do 

faraó”. 

José chorou diante de seus irmãos não com o 

sentimento de vingança ou ódio, mas chorou por causa 

do seu amor fraterno pelos seus irmãos. Em nenhum 

momento José demonstrou que tinha raiva por tudo o 

que seus irmãos haviam feito por ele, mas muito pelo 

contrário, José entendeu que Deus o havia enviado ao 

Egito exatamente para salvar a sua família e foram os 

seus irmãos que Deus usou para que ele chegasse lá. 

Esforce-se para expressar todo o seu amor por 

cada membro de sua família. Não permita que qualquer 

defeito, ressentimento, tristeza, ou circunstância que 

acontecera com você e algum membro da sua família, 

os afaste. 

Lembre-se que o amor vence todas as barreiras e 

dificuldades de relacionamentos, e tem poder para curar 

os maiores erros e tragédias do passado. 

2. É abençoada e realizada: a vida sempre 

conspirou contra José. Ele foi odiado, vendido, 

revendido, encarcerado e esquecido. Veja, que ele tinha 

tudo para ficar uma pessoa amarga, inferiorizada, 

pessimista e deprimida. 

Mas, essa não foi à escolha de José. Ele venceu 

todas as circunstâncias e aos trinta anos tornou-se 

governador do Egito. (Gênesis 41:46). Não deixe que 

as circunstâncias difíceis te derrotem. Persevere. Lute. 

Deus quer usá-lo para abençoar sua família. 

 

3. Tem orgulho da sua família: José, mesmo 

ocupando um cargo de posição do Egito, não teve 

vergonha da sua origem simples e estrangeira. Ele 

apresenta a sua família à Faraó que afirma: “Então o 

faraó disse a José: “Seu pai e seus irmãos vieram a 

você, 6e a terra do Egito está a sua disposição; faça 

com que seu pai e seus irmãos habitem na melhor parte 

da terra”. (Gn 47:5-6) Por meio de José, Israel e toda a 

sua família foi abençoada física, econômica e 

materialmente. (Gn 47:12). 

Alegre-se com a família que Deus te deu e 

expresse orgulho e respeito por eles. Valorize-os. 

 

4. É humilde: José via em toda a sua vida a ação 

soberana de Deus. Tudo que ele enfrentou foi 

providencialmente, na sua visão, permissão de Deus. 

“Deus me enviou adiante de vós” (45:5), “Deus me pôs 

por Senhor em toda a terra do Egito” (45:9), “Vós na 

verdade, intentaste o mal contra mim; porém Deus o 

tornou em bem”(50:20). Ele entendeu que Deus o 

preparou e o estava usando para tornar-se o herói da 

história de sua família. Seja humilde e sirva às 

necessidades práticas de sua família. 

 

CONCLUSÃO: Toda família tem defeitos, 

porém isso não significa que ela não possa ser 

restaurada. Hoje faça a seguinte declaração: “Minha 

família é bênção do Senhor”. 

Agradeça a Deus pela família que você tem e 

lute você mesmo, assim como José, para restaurar a 

felicidade no seu lar. 

             
           

 

                 

Família – Meu lugar de bênção! 

“Sejam bondosos e compassivos uns para com os 

outros, perdoando-se mutuamente, assim como 

Deus os perdoou em Cristo”.  

Efésios 4:32 
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