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Lições familiares que aprendemos com a vida de José!
  
Hoje queremos conversar sobre 3 lições 

familiares que aprendemos com a vida de José. 
Quem conhece a história de José? (pode deixar em 
aberto para algum membro contar a história).  

“A história de José é um relato que envolve 
traições, deslealdades familiares, perdões e 
bênçãos... José é vendido como escravo por seus 

irmãos; escondendo este ato desleal de seu pai Jacó, 
os irmãos disseram-lhe que José havia sido atacado 

por uma fera selvagem no campo; enquanto isso 
José é vendido por seus primeiros compradores a 
Potifar no Egito, o qual era oficial do Faraó e 

capitão da Guarda. José, apesar de suas 
desventuras, contava Com a bênção de Jeová e logo 
caiu nas graças deste capitão que o promoveu e lhe 

outorgou toda sua a confiança, deixando em suas 
mãos o cuidado de sua casa, já que a bênção de 
Deus se estendia até Potifar. Mas um dia, a esposa 

deste capitão, tratou de seduzir a José, 
aconselhando-lhe que se deitasse com ela, o que 

José se negou prontamente a fazer, que depois, por 
despeito, o acusa de tentativa de estupro, incitando 
a fúria de seu esposo contra José, que é enviado ao 

cárcere; durante sua estadia na prisão, José 
interpreta o sonho de dois empregados do presídio, 
o que alguns anos após lhe permite interpretar um 

sonho do Faraó, pois nenhum dos sábios da corte 
havia conseguido desvendá-lo, causando uma 

grande inquietação no soberano. O sucesso 
conseguido por José o fez ganhar a confiança da 
primeira autoridade do país recebendo honrarias e 

o cargo de Governador do Egito... posteriormente 
houve o reencontro de José com seus familiares e 
um momento de muita alegria em que José não só 

perdoa seus irmãos como abençoa a vida de seu 
patriarca e de todos de sua família...”  

Na vida de José vemos que ele fez de tudo 
para que a Família estivesse bem!  

Vamos aprender com ele?  

As 3 grandes lições para as nossas famílias 
são:  

1ª Líção: Aprenda a lidar com os 

problemas:  
Privilégios: Jacó amava mais a José que aos 

outros filhos;  

 
 

 
Ciúmes: Os irmãos tinham ciúmes de José; 

Favores: José tinha presentes;  
Rivalidade: Os irmãos não podiam falar 

pacificamente;  

Ódio/Conspiração: jogos do mal, maldade e 
Mentiras.  

Quantas famílias tem se dividido por causa 
desses mesmos problemas, principalmente neste 
momento de Pandemia em que as famílias tinham 

diversas ocupações e passaram a viver um tempo 
diferente em que a comunhão dentro de casa 
realmente se tornou importante para sua vida em 

sociedade e para se alcançar seus objetivos e 
propósitos.  

Todo esse mal causado às famílias vem 
muitas vezes de forma sutil, em forma de “pequenas 
rivalidades”, ciúmes, invejas, contendas, privilégios, 

favorecimentos, comparações e até mesmo rechaço 
(repúdio) dos membros da família.  

 

2ª Líção: Aprenda a perdoar:  
O perdão tem um preço, vamos ver como 

tudo aconteceu na vida de José e o que aprendemos 

com sua vida:  
- Dor causada pelos irmãos: Eu imagino que 

José lutava com a dor causada pelos seus irmãos;  
- Dor causada pelos amigos: Mulher de 

Potifar; - Dor causada pelos amigos de cárcere;  

- Oportunidade para a vingança. (Gen.42:7-
20).  

Aprendendo a perdoar:  

- Choro 45.2 - Choro da dor;  
- Reconheça o dano: 45.4 - sou Jose a quem 

vós vendeste para o Egito;  
- Perdoa: Tirar a culpa “não vos irritais 

contra vós mesmos”;  

- Choro 45.15 Jose chora e beija seus irmãos 
- beijo do perdão.  

O grande aprendizado aqui é: Dê o primeiro 

passo para liberar o perdão!  
 

3ª Lição: Reconheça o propósito de Deus 

em sua história de vida;  
Propósito de Deus: Fazer habitar todos 

juntos. A família de José estava novamente unida no 
final da história. 
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Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos 
vossos olhos por me haverdes vendido para cá; 

porque para conservação da vida, Deus me enviou 
adiante de vós. Gênesis 45:5. 


