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Sucesso Aparente 
 

Atos 7:9 
 

Introdução: A história de José é uma das mais fascinantes que a Bíblia relata. José era filho 
de Jacó que além dele tinha mais 11 filhos homens. José era amado por seu pai, que 
mostrava uma predileção por ele, o que despertou inveja no coração dos seus irmãos. José 
recebeu sonhos da parte de Deus e por causa desses sonhos enfrentou muitos problemas 
junto a seus irmãos. Certa ocasião, sonhou que ele e seus irmãos atavam feixes no campo e 
de repente o seu feixe ficou em pé e os feixes de seus irmãos rodeavam o seu feixe e se 
inclinavam perante o dele. Esse sonho dava a entender que José dominaria sobre a sua 
casa e seus irmãos ficaram indignados com isso e disseram a ele: “Reinarás, com efeito, 
sobre nós? E sobre nós dominarás realmente?” (Gn37:8) A Bíblia diz que por causa desse 
sonho ele passou a ser odiado ainda mais. Todo esse ódio e inveja fizeram com que seus 
irmãos arquitetassem um plano contra José, primeiro para matá-lo, depois revendo o 
plano decidiram vendê-lo para os mercadores midianitas que depois o venderam como 
escravo no Egito. 
 
A Bíblia diz que José foi vendido para um oficial de Faraó, comandante da guarda, chamado 
Potifar (Gn 37:36). José foi trabalhar na sua casa e logo se destacou por ser uma pessoa 
abençoada. Por esta razão, Potifar o colocou como mordomo de sua casa e tudo o que José 
fazia prosperava. Porém, Gênesis 39:7 diz que a mulher de Potifar pôs os olhos sobre José 
e lhe disse: “Deita-te comigo”. Ele, porém, recusou e manteve-se fiel a Deus e ao seu 
senhor. Certo dia, José veio a casa para atender aos negócios e aproveitando-se ela por 
estarem sozinhos, pegou José pelas vestes e insistiu que ele se deitasse com ela. Ele então 
fugiu para fora deixando suas vestes nas mãos dela. Vendo ela que José fugira e deixara 
suas vestes, começou a gritar chamando os homens de sua casa. Quando todos vieram, 
então inventou uma mentira dizendo que José lhe insultara tentando deitar-se com ela a 
força. Mais tarde, quando Potifar chegou em casa, ela continuou sustentando essa 
mentira. Ao tomar conhecimento dessa história mentirosa, a ira subiu ao coração de 
Potifar, sendo ele comandante da guarda, pegou José e o lançou no cárcere, no lugar onde 
os presos do rei ficavam encarcerados e ali ficou ele na prisão. 
 
No tempo em que José esteve na prisão, ele conheceu dois homens ligados à corte. Eles 
estavam presos por terem ofendido a faraó. Certo ocasião, ambos tiveram um sonho e pela 
manhã vindo José a eles notou que seus semblantes estavam tristes. José então lhes 
perguntou a razão e eles lhe relataram aquilo que haviam sonhado. A mão do Senhor era 
com José que interpretou os sonhos de cada um deles. O sonho do copeiro-chefe 
anunciava que em três dias ele estaria livre e novamente serviria a faraó. Porém, o sonho 
do padeiro-chefe anunciava que em três dias faraó mandaria executá-lo. Assim como José 
anunciou a eles, assim aconteceu. Há um detalhe nesse episódio que não pode passar 
despercebido. Quando José anunciou ao copeiro-chefe que ele seria libertado e 
reintegrado ao serviço da corte, José pediu ao copeiro que não se esquecesse dele. Veja o 
que diz José em Gênesis 40:14: “ Porém, lembra-te de mim, quando tudo correr bem; e 
rogo-te que sejas bondoso para comigo, e faças menção de mim a faraó, e me faças sair 
dessa casa”. Apesar desse pedido, José foi esquecido no cárcere, e lá permaneceu. 
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José traído pelos seus irmãos, foi caluniado pela mulher de Potifar, e por esta razão foi 
parar na prisão, e José foi esquecido por uma pessoa que ele auxiliou, interpretando o seu 
sonho. Contudo, a Bíblia diz em Atos 7:9 que Deus estava com ele. Muitas vezes, medimos 
o nosso sucesso e o nosso fracasso de forma errada. Mesmo José passando por todos 
aqueles momentos ruins, em todo tempo, aos olhos de Deus, ele foi um homem de 
sucesso. Mediante a essa constatação, existem três coisas que precisamos saber:  

 
1. Em primeiro lugar, erramos quando medimos o sucesso pelos fatos naturais, pelas 

circunstâncias e não pela presença de Deus em nossa vida. Podemos achar que tudo está 
bem pelo simples fato de estarmos conquistando coisas nesse mundo natural. Podemos ter 
tudo dessa vida, e mesmo assim estarmos desagradando totalmente a Deus, o que 
comprometerá toda a nossa eternidade. Por outro lado, podemos não ir tão bem 
aparentemente, mas contarmos com a bênção de Deus. 

 
2. Em segundo lugar, temos dificuldades em perceber a presença de Deus quando as coisas 

aparentemente vão mal. É difícil compreender que Deus em todo o tempo esteve presente 
na vida de José, mesmo ele tendo sido trapaceado pelos irmãos, caluniado por uma mulher 
sem escrúpulos e esquecido por uma pessoa ingrata. 

 
3. Em terceiro lugar, na hora da tribulação, das dificuldades, o que eu tenho que saber é se 

Deus está ao meu lado ou não. Aqui então entra a pergunta: De que lado Deus está? A 
resposta é muito simples: Deus está ao lado daqueles que são fiéis a Ele?  

 
Conclusão: depois de anos esquecido na prisão, um dia faraó teve um sonho e ninguém no 
Egito conseguiu interpretá-lo. Foi nesse tempo que o copeiro-chefe lembrou-se de José e 
como ele havia interpretado fielmente o seu sonho no cárcere. Então o copeiro fez menção 
de José a faraó que mandou chamá-lo. A mão do Senhor foi com José que interpretou o 
sonho de faraó e assim, José, de escravo, passou a ser o administrador de todo o Egito. 
Mesmo tendo motivos para ser infiel, José foi fiel em todo tempo e por isso Deus sempre 
esteve com ele.  

 


