
  
 
 
 
 
 
 

CCAARRTTAA  AAOOSS  JJOOVVEENNSS::  OO  DDEESSAAFFIIOO  DDEE  SSEERR  
EEQQUUIILLIIBBRRAADDOO  

3ª. Parte 

 A SOLIDÃO 

 “Potifar deu a José a responsabilidade de cuidar da sua casa e 
tomar conta de tudo o que era seu”. Gn 39.4b 

 A solidão é  uma visita indesejável. Ela 
entra sem pedir licença e incomoda 
sobremaneira. Quando, então, a solidão 
deixa de ser visita e se torna uma 
companhia constante, o coração parece 
chorar o sofrimento mais difícil de se 
suportar: aquele que sofre sozinho. 

 A solidão provoca sentimento de 
abandono e desvalia. Gera a sensação de 
estar perdido, sem o referencial do 
controle de nossos pensamentos e 
sentimentos. Ficamos diante de nós 

mesmos e neste momento somos então impiedosamente críticos 
conosco, cobramos, revisamos nossos erros de forma muitas vezes 
cruel, o nosso vazio, o que não modificamos. É difícil aceitar as 
limitações e dificuldades sem lutar contra elas. O salmista disse: “Não 
consigo dormir, pareço um pássaro solitário no telhado” Sl 103.7 

 José depois de ser comprado por Potifar vai morar na casa de seu dono. 
Você consegue imaginar este momento? Uma casa reflete a pessoa que 
mora ali. José deveria observar a decoração, o cheiro da casa, o toque 
de cada ambiente, o cheiro da comida que vinha da cozinha, os trajes 
usados pelos egípcios, sua maquiagem carregada. 



 Imagino José com o olhar distante tomando conhecimento das regras 
daquele lugar, como deveria se vestir, se portar, suas novas atribuições. 
Imagino José no primeiro momento  na defensiva. Imagino José agindo 
instintivamente com gestos defensivos, na intenção de se proteger. 
Imagino que ele tenha se  sentido desajeitado, vulnerável, com medo. 
Imagino que seu comportamento refletia um desejo de evitar situações, 
afastando-se física ou verbalmente. Ele deveria falar o mínimo possível. 
Pois geralmente nós reagimos assim ao novo, aquilo que não 
conhecemos. 

 Então José começa a trabalhar e aqui eu abro um parêntese: Jovem 
ocupe sua mente e seu tempo com coisas úteis. Não devemos viver de 
forma ociosa. Salomão diz: “O homem esforçado mandará nos 
outros, mas o preguiço ser tornará escravo”. Pv 12.24. 

 José aos dezessete anos já trabalhava com seus irmãos. Ao chegar no 
Egito o trabalho não era novidade para ele. Ali ele aprendeu novas 
tarefas. Devemos estar sempre aprendendo algo novo.  No final do dia 
ele deveria se recolher aos seus aposentos e neste momento José 
deveria lembrar-se de seu pai, seus irmãos, seus amigos, parentes, as 
gargalhadas das crianças brincando no arraial, e creio que a falta de seu 
pai provocava um vazio interno, uma intensa dor. José passava o dia 
cercado por escravos, mas estava distante de seu pai, seus parentes, 
seu povo, sua terra. Estava em uma terra desconhecida, com uma 
cultura diferente da sua. José tinha suas características peculiares.   

 A solidão pode acometer-nos quando somos tolhidos da presença 
daquilo que mais amamos. Quando perdemos a presença daquilo a que 
damos o nome de sentido da nossa vida, então a solidão invade e nos 
domina. Se dermos a algo o nome de sentido da nossa vida, então 
quando perdemos este algo seremos possivelmente dominados pela 
solidão. Creio que nos primeiros momentos quando ele  sentia a 
ausência das coisas e das pessoas que amava, tudo perdia o sentido por 
não encontrar o referencial do que era significado. Aquilo que era 
significante em sua vida tornou-se vazio. Nos primeiros momentos creio 
que a solidão era a sua visita diária, era a companhia que encontrou a 
casa vazia. 

 Talvez você se sinta sozinho(a), abandonado(a), desprezado(a), mas 
eu quero lhe dizer que você pode estar só, mas não solitário. Você pode 
estar só, mas com plena capacidade de estar em comunhão consigo 
mesmo e com Deus. José aprendeu que o vazio da solidão deveria ser 
preenchida com a presença do  Deus vivo e a Bíblia nos mostra o que 
aconteceu a partir deste momento veja:  “O dono de José via que o 



Senhor estava com ele e o abençoava em tudo o que fazia. 
Assim, José ganhou a simpatia do seu dono, que o pôs como seu 
ajudante particular. Potifar deu a  José a responsabilidade de 
cuidar da sua casa e tomar conta de tudo o que era seu. Dali em 
diante, por causa de José, o  Senhor abençoou o lar do egípcio e 
também tudo o que ele tinha em casa e no campo. Potifar 
entregou nas mãos de José tudo  o que tinha e não se 
preocupava com nada, a não ser com a comida que comia”. Gn 
39.3-6 

 Jovem durante o curso da vida podemos nos surpreender com aqueles 
que nos cercam. José foi traído pelos próprios irmãos. Rúben tinha 
decidido em seu coração tirar José da cisterna, mas ao voltar não 
encontra o irmão (Gn37.29). Seus outros irmãos decidem matar um 
cabrito, manchar a túnica de sangue e entregar ao pai e Rúben não 
desmentiu seus irmãos. Mesmo sabendo de toda a verdade compactuou 
com tudo aquilo. Na vida podemos ter estas surpresas desagradáveis. 
Podemos esperar que alguém seja digno o suficiente para dizer a 
verdade, mas tudo o que receberemos é o silêncio dessas pessoas. Mas 
jamais esqueça que Deus é Aquele que declara que somos inocentes e 
defende a nossa causa (Sl 43.1). Jamais esqueça que você pode esperar 
com paciência no Senhor, pois Ele ouve o teu clamor (Sl 40.1). Jamais 
esqueça que não faltará consolo nos momentos de angústia, pois Ele é o 
teu Pastor (Sl 23.1). Mas também não esqueça que Deus perdoa as tuas 
maldades, que Ele apaga os teus pecados (Sl 32.1).  

 Clamo ao Senhor que Ele te ensine o caminho por onde você deve ir; 
pois Ele irá guiá-lo e orientá-lo. Não seja uma pessoa sem juízo. Os 
maus sofrem muito, mas os que confiam em Deus, o Senhor, são 
protegidos pelo seu amor. Termino com um pensamento: “A solidão é 
a sala de audiência de Deus”.L. Stern. 

 Que Deus, o Pai, e o Senhor Jesus Cristo te dê a paz e amor, com 
fé! E que a graça de Deus esteja com você que ama o nosso 
Senhor Jesus Cristo com um amor que não tem fim! 

  

Shalom! 

Regina Lopes 

 


