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SUCESSO 

Verso Áureo 
“E tudo quanto 

fizerdes, fazei-o de 
todo o coração, como 

ao Senhor e não aos 
homens, sabendo que 
recebereis do Senhor 

o galardão da 
herança, porque a 

Cristo, o Senhor, 
servis”. (Colossenses 

3:23-24) 
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PERGUNTA QUEBRA-GELO  
 
Como pode agir nesta terra para receber as bênçãos da eternidade? 
 
 

APROXIMAR: 
 
A narração de José em casa de Potifar, em Gén.39:2-6, faz parte de um grande bloco 
chamado de “história” ou “ciclo de José”, o qual se estende entre os capítulos 37 e 
50 de Génesis. Este conjunto de narrações descreve a história do jovem José, um 
dos doze filhos de Jacob, o patriarca. Ele escapa á tentativa de assassinato sendo 
vendido como escravo para o Egipto, onde adquire depois uma posição elevada, um 
posto de responsabilidade. 
 
O seu itinerário pouco habitual abre-lhe igualmente uma porta para a reconciliação 
com os seus irmãos, e permitirá que o Egipto se torne numa terra de refúgio e a 
acolhimento para o seu pai e toda a família. O contexto restrito do capítulo 39, 
conta que José, aquando da sua estadia, conseguiu trabalho em casa de Potifar, e 
apesar das falsas acusações da esposa do seu mestre, devido à sua integridade, não 
respondeu aos avanços que esta lhe fazia. Por causa dela, ele é então colocado na 
prisão, lugar que será paradoxalmente, um lugar de ascensão de José até á casa do 
Faraó. 
 
 

 
OBSERVAR:  
 
Um dos temas mais importantes do ciclo de vida de José, é a sua carreira 
providencial e a sua ascensão para uma posição muito elevada no Egipto. A narração 
de Gén.39:2-6, também o inscreveu na dinâmica onde José conhece o sucesso 
grandioso na casa de Potifar. De escravo vendido, ele torna-se no superintendente 
dos bens do seu mestre. 
 

• Como é que o verso 2 explica ao leitor um sucesso tão rápido da parte de 
José? Lembramos que o mesmo se vem a constatar mais tarde, quando José 
se encontra na prisão (Gén.39:21-23). 
 

• Qual é a ligação entre «o Senhor foi com José», e uma característica deste 
como «homem eficiente», ou literalmente, «um homem que traz sucesso» 
(segundo o termo hebraico que é utilizado de forma causativa)? 
 

• Segundo os versos 3 a 6, qual é a progressão de José nas suas 
responsabilidades? 
 

• Porque é que Potifar, segundo os versos 3 e 4, confia tais 
responsabilidades a José? 

 
O verso 5 menciona que José trouxe a bênção do Senhor sobre a casa do seu mestre 
Potifar. 

• Como é que acontece esta transferência de bênçãos de José para Potifar, 
com os bens do último, nos veros 3 a 6? 
 

• Explore as ligações possíveis com o texto que narra a vocação de Abraão 
em Gén.12:1-3: «em ti serão benditas todas as famílias da  terra» - verso 3. 

Provérbios 22:1 -   
“Mais digno de ser 
escolhido é o bom 

nome do que as 
muitas riquezas; e a 

graça é melhor do que 
a riqueza e o ouro.” 

 

  

  



3 

 

ADERIR:  

• Que qualidades de Jose podemos observar em Gén.39:L2-6, assim como no 
restante capítulo 39? Como é que estas nos inspiram? 

 
O sucesso de José não é aliançado apenas com o seu trabalho. O texto sublinha o 
papel do Senhor na sua ascensão . 

 
• Que lugar deixa na sua carreira profissional para o Senhor ou mesmo nos 

seus estudos? 
 

• O que é que este texto nos ensina sobre a forma de fazer face às condições 
desfavoráveis da vida? 
 

Potifar soube reconhecer, através  do serviço fiel de José, que o Senhor estava presenta na 
vida do seu servo. 

 
• O que lhe ensina este texto sobre o potencial do seu testemunho seu 

trabalho ou no seu círculo de amigos? 
 

• Como é que você pode ser um canal de bênçãos do Senhor para aqueles 
que o cercam? 

 

 
 
ORAR:   
Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado por esta história de José na casa de 
Potifar, o qual nos ensina que mesmo nas condições mais desfavoráveis da vida, se 
estivermos contigo, não serão uma fatalidade; que é possível ultrapassá-las.  
Obrigado por todos os sucessos que estás a preparar para nós. Ajuda-nos sempre a 
associar-te ao nosso percurso e a dar-te o lugar que te pertence. Que a Tua graça 
nos conduza nas nossas ações de maneira que possamos brilhar e atrair o olhar do 
nosso próximo para Ti.  Amém.  
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