
 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

AI, QUE FOME!!! 
 

“Assim dez dos irmãos de José desceram ao Egito para comprar 

trigo.” Gn 42:3                                                                                                                                                                   
 
A grande fome do Egito levou os irmãos de José até sua 
presença, sem que eles soubesse que era seu irmão. José, 
naquela hora, poderia mandar tortura-los, prendê-los e até 
mata-los, que ninguém faria nada, pois agora ele era 
autoridade máxima do Egito. Como Deus faz as coisas, não? 
Primeiro, seus irmãos o venderam como escravo e esqueceram 
que Deus vê tudo e é um Deus justo. Agora eles estão ali, na 
presença do seu irmão a quem eles venderam como escravo. O 
que José fara? Ele simplesmente testou o coração de seus 
irmãos e os fez voltar para Canaã e trazer o irmão mais novo, 
Benjamim, mais deixaria um deles como garantia que voltaria, 
Simeão foi o escolhido. Ao saber da história, Jacó, não queria 
mais perder os seus filhos já bastava José não está mais entre 
eles, e agora Simeão e eles Querendo levar Benjamim, isso 
seria sofrimento de mais e não permitiu que voltasse com eles 
para o Egito. A fome continuava muita grande em Canaã, e 
seus filhos continuaram insistindo que o governador só 
deixaria eles entrarem se levassem seu irmão mais novo, Jacó 
viu que não tinha jeito e liberou Benjamim, Jacó disse aos seus 
filhos para levar o melhor que eles tinham da terra de Canaã, 
levar em dobro todo dinheiro que cada um havia encontra em 
seus sacos e preparar presentes para o governador do Egito. 
Quando José viu que eles chegaram e trouxe o Benjamim, 
mandou preparar um banquete, e levarem ele até a sua casa, 
assim que chegaram à porta da casa, eles disseram ao 
administrador que eles trouxeram de volta o dinheiro que cada 
uma havia encontrado em seus sacos, e mais para comprar os 
alimentos. Eles estavam com medo, mais o administrador disse 
para eles ficarem tranquilos e não terem medo. Simeão foi 
levado até seus irmãos e eles preparavam os presentes, José 
chegou à sua casa e eles entregaram os presentes. José ao ver 
seu irmão, ficou emocionado, que teve vontade de chorar, 
então foi para seu quarto e ali chorou. Quando conseguiu se 
controlar, lavou o rosto e saiu para comer com ele. 

 

 

 


