"Meu senhor, tome a minha
vida em vez da dele,"
implorou Judá. José
sabia que Judá,
que havia sugerido
vendê-lo, estava
realmente mudado.

Não sendo mais capaz de
esconder seu amor por sua
família, José mandou
todos os
egípcios
saírem.
Então, ele
começou
a chorar.
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"Eu sou José, vosso irmão, a
quem vendestes para o Egito."
Espantados e com medo,
os irmãos não
disseram nada.

DEUS HONRA A JOSÉ,
O ESCRAVO

José encorajou seus irmãos.

"Deus me fez
senhor do Egito para
que eu pudesse salvar
suas vidas nesta fome.
Vão, tragam o meu
pai. Vou cuidar
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de vocês."
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Autorização: Você tem o diretio de copiar ou imprimir esta história,
desde que não seja comercializado.
José foi erroneamente
colocado na prisão por seu
antigo mestre, Potifar. Na
prisão, José foi obediente
e ajudava a todos. O
diretor confiava em José
para organizar a
vida na prisão e
porque Deus
estava com
José, a prisão
tornou-se um
lugar melhor
para todos.

O padeiro e o copeiro do rei
estavam na prisão. "Por que
vocês estão tão tristes?"
José perguntou a eles certo
dia.
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"Ninguém pode nos dizer
o que significam nossos
sonhos," responderam os
homens preocupados.

"Deus pode!" disse
José. "Contem-me
seus sonhos."

"O sonho significa que em três dias
você receberá de volta o favor do
Faraó", disse José ao mordomo.
"Lembre-se
de mim e
peça ao
Faraó para
libertar-me."
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Chegando no Egito, os filhos
preparavam-se para comprar comida.

dizer-lhe o
que significava o
sonho. Em seguida,
o mordomo lembrou-se de
José na prisão. Ele então
contou ao Faraó sobre José.

"Planeje agora armazenar
alimentos durante os sete
anos de fartura", José
aconselhou a Faraó, "ou
seu povo vai morrer
de fome quando
faltar comida."
"Deus está com
você," Faraó
declarou. "Você
vai assumir o
comando no
Egito, como o
maior depois
de mim."
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Vieram os sete anos de fartura. E vieram também
os sete anos de fome. A comida era escassa em
todos os lugares, exceto no Egito, onde tinham
sabiamente armazenado enormes suprimentos. Na
distante pátria de José, a família de
Jacó estava morrendo de fome.
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Os filhos de Jacó curvaram-se diante
da pessoa mais arrogante no comando
do Egito. Eles não reconheceram
José, seu irmão. Mas José os
reconheceu. José lembrou-se seus
sonhos de infância. Deus levantara-o
acima de seus irmãos.
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Os irmãos pensaram que Deus
poderia estar punindo-os
por terem vendido José
como escravo muitos
anos antes.

Mas o mordomo se esqueceu de José,
até que certo dia o Faraó acordou
conturbado. "Eu tive um
sonho", ele gritou. Nenhum
de seus homens
sábios pôde
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faraó mandou chamar José
imediatamente. "Seu sonho é uma
mensagem de Deus", disse José ao rei.
"O Egito terá sete anos de abundância, e em
seguida outros sete anos de fome terrível."

O sonho do padeiro trazia
uma má notícia. "Você
vai morrer em três dias",
disse José.
Ambos os
sonhos se
realizaram.
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Jacó e seus filhos estavam confusos. "Nosso
dinheiro foi devolvido junto com o grão. E
o governante disse que deviam trazer
Benjamin". Jacó não iria deixá-lo
ir. Mas logo a comida acabou. Os
irmãos tiveram que voltar para o
Egito. Benjamin
foi com eles.
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Pessoas de todos os países iam ao Egito para
comprar trigo. "Vocês devem ir, também,"
ordenou Jacó a seus filhos,
"ou vamos morrer
de fome."
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José era muito sábio.
Ele falou asperamente
e manteve seu irmão
Simeão como refém.
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"Peguem a comida, vão para casa
e voltem com o seu irmão mais
novo," ele ordenou. "Então
eu saberei que vocês não
são espiões".
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Quando José viu Benjamim mandou seus servos
prepararem uma grande festa. Os irmãos foram
convidados. "O seu pai está vivo e bem?" perguntou
José. Talvez ele estivesse pensando em como
poderia trazer toda a família para junto dele.

José também queria saber se os
seus irmãos realmente estavam
arrependidos por seu pecado
de muitos anos antes.
Depois do banquete,
ele os acusou de roubo.
"Para puni-lo, vou
continuar a manter
Benjamin como meu
escravo", disse José.
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