
  
 
 
 
 
 
  

CCAARRTTAA  AAOOSS  JJOOVVEENNSS::  OO  DDEESSAAFFIIOO  DDEE  SSEERR  
EEQQUUIILLIIBBRRAADDOO  

7ª. Parte 

A PRISÃO 

 (continuação) 

 “Quando ouviu essa história, o dono de José ficou com muita 
raiva. Ele agarrou José e o pôs na cadeia onde ficavam os  

presos do rei”. Gn 39.20 

osé vive uma série de disparates e injustiças. Alguns 
comentaristas acreditam que José foi encarcerado com 25 anos 
de idade, nós não sabemos. Com 30 anos ele sai da cadeia. Caso 

tenha sido realmente aos 25 anos, José passa cinco anos de sua vida 
na cadeia pagando por um crime que não cometeu. 

A pessoa responsável por sua 
prisão era alguém desonesta. Eu 
fico imaginando como era o 
casamento de Potifar. É evidente 
que este casamento estava 
naufragando. Fico imaginando a 
personalidade desta mulher. 
Imagino alguém tensa, nervosa, 
uma mentirosa profissional. É difícil 

 perceber que este tipo de  pessoa mente. Apenas pela linguagem 
corporal dela não se consegue detectar. Este tipo de pessoa está 
acostumado a mentir, não se importa. Este tipo de mentiroso ensaia 
suas mentiras tão bem que seu comportamento demonstra pouca 
coisa. Só conseguimos perceber que a pessoa está mentindo quando 
 observamos cuidadosamente, pois estas pessoas nos dão poucas ou 
nenhuma pista física ou verbal de que está sendo desonesta. Não se 
incomodam com as mentiras. 

Potifar deveria ter ouvido cuidadosamente sua esposa e perguntado a 
si mesmo se ela estava se contradizendo e se havia sentido no que 
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ela dizia(ele deveria conhecer muito bem a personalidade 
dela).Existem pessoas que mentem indiscriminadamente, elas 
mentem com um objetivo. Elas preparam tudo cuidadosamente, 
respondem rapidamente as perguntas feitas, tem sempre uma 
afirmação ensaiada, que soará como espontânea. Este tipo de pessoa 
pensa cuidadosamente em sua mentira e sabe exatamente o que vai 
dizer, como dirá, e se a pessoa que ouve terá como verificar a 
resposta. É diabólico! 

Agora imagine José sendo conduzido à prisão. Imaginou? Você 
consegue imaginar o que ele sentiu? Vamos perguntar para o rei Davi 
o que se sente nestes momentos? 

“As minhas aflições me deixam desgastado. Eu tremo quando 
ouço as ameaças dos meus inimigos; a perseguição dos maus 
me esmaga. Eles fazem com que desgraças caiam sobre mim; 
estão com raiva de mim e me odeiam. Meu coração está cheio 
de medo, e o pavor da morte cai sobre mim. Sinto um medo 
terrível e estou tremendo; o pavor tomou conta de mim. Ah! 
Se eu tivesse asas como pomba, voaria para um lugar de 
descanso. Fugiria para bem longe e  moraria no deserto. Bem 
depressa procuraria achar um lugar seguro para me esconder 
da ventania e da tempestade”. Sl 55.2-8. 

Este é o  primeiro sentimento, pois ainda estamos abalados com o 
que está acontecendo. Eu imagino José caminhando lentamente, 
processando tudo o que estava acontecendo, com um olhar de 
incredulidade. Não sei a distância da casa de Potifar para a cadeia, 
mas imaginemos que ele precisou se utilizar de um dos carros usados 
na época. Ao olhar para os lados José pôde perceber os carros 
passando normalmente, os mercados cheios, as pessoas desfilando a 
última moda para o verão no Egito, na esquina, uma banda toca 
anunciando o saldão  primavera/verão (brincadeira), mas algo ele 
pôde constatar: a vida das pessoas não parou porque ele estava com 
problemas. Ninguém estava com um nó na garganta porque ele 
estava sendo preso, não saia lágrimas dos olhos das pessoas em 
silêncio vendo-o passar. Muitas vezes esperamos isto. Eles 
provavelmente não estavam sofrendo com José. Muitos nem sabiam 
o que estava acontecendo com ele. Talvez ele tenha engolido o choro. 
E se ele passasse chorando? Todos iriam parar? Será todos 
perceberiam que José acabara de sofrer uma injustiça? Se José 
atentasse para isso, seriam duas crises: a injustiça e a indiferença 
das pessoas.  

Finalmente ele chega à prisão, é posto em uma cela e neste 
momento imagino José chorando amargamente. Nós poderíamos 
perguntar novamente para o rei Davi como alguém se sente nestes 
momentos e creio que ele responderia que o sentimento que brota é: 



“Que a morte venha de repente sobre os meus inimigos! Que 
eles desçam vivos para o mundo dos mortos, pois a maldade 
está na casa e no coração deles!” Sl 54.15.  

Talvez se eu dissesse isto você ficaria escandalizado. Minha caixa de 
e-mail lotaria de mensagens condenatórias, repudiando a minha 
atitude, mas quem disse isso foi o homem segundo o coração de 
Deus. Davi neste momento coloca para fora o que realmente sentia.  
Não foi hipócrita. Ninguém tem vontade de mandar flores para 
aqueles que  nos preparam ciladas.  

Os piores pensamentos povoam as nossas mente, mas Davi toma 
uma atitude e creio que José tenha feito o mesmo. Veja o que Davi 
diz: “Mas eu chamo a Deus, o Senhor, pedindo ajuda, e ele me 
salva. De manhã, ao meio-dia e de noite, eu choro e me 
queixo, e ele me ouve. Ele me traz são e salvo de volta das 
batalhas em que luto contra os meus inimigos. O Deus que 
reina desde a eternidade me ouve e os derrota. Pois eles não 
querem mudar de vida e não temem a Deus.” Sl 55 16-19 

José poderia ter se revoltado, “chutado o balde”, blasfemado contra 
Deus, dito aquelas frases tão famosas em nosso meio: “Deus não 
me ama, Deus me abandonou, não quero mais saber de Deus, 
não quero mais saber desse negócio, fui enganado”. Mas a 
Palavra do nosso Deus nos mostra que a atitude deste jovem foi 
digna e honrada diante dos homens e diante de Deus: “E José ficou 
ali. Mas o Senhor estava com ele e o abençoou, de modo que 
ele conquistou a simpatia do carcereiro. Este pôs José como 
encarregado de todos os outros presos, e era ele quem 
mandava em tudo o que se fazia na cadeia. O carcereiro não 
se preocupava com nada do que estava entregue a José, pois o 
Senhor estava com ele e o abençoava em tudo o que fazia”. Gn 
39.20-23 

Durante toda a nossa vida teremos que aprender a lidar com as 
honras e desonras dos homens para saber lidar com as honrarias de 
Deus sem se ensoberbecer, sem se julgar melhor do que os outros. 
Sabendo que tudo é feito por meio Dele e para Ele.  

Jovem se você não souber passar por  períodos de desonra sem 
abandonar, sem murmurar, jamais estará preparado para aquilo que 
está proposto por Deus para sua vida. O desejo ardente do meu 
coração para tua vida é que você seja capacitado a permanecer 
inabalável. O dia mal vem para todos, mas saiba que ele tem dia e 
hora para acabar. Resista ao dia mal e você vencerá tudo e 
permanecerá inabalável.  O dia mal acaba, mas a tua fé permanece. 
O dia mal acaba, mas os teus sonhos vão permanecer, você vai 
permanecer.  



“Para ser sábio, é preciso primeiro temer a Deus o Senhor . Se 
você conhece o Deus Santo, então você tem compreensão das 
coisas” Pr 9.10 

  

Graça e Paz! 

Regina Lopes 

 


