
Tipo & Antítipo: Jesus em

José

Aprendendo com José – um tipo de Jesus 
Cristo



E a vida eterna é esta:

que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, 

e a Jesus Cristo, a quem enviaste.

João 17:3



Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos 

muitos outros sinais que não estão escritos neste 

livro. 

Estes, porém, foram registrados para que creiais 

que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, 

e para que, crendo, tenhais vida em seu nome.

João 20:30,31



Embora sendo Filho, 

aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu e, 

tendo sido aperfeiçoado, 

tornou-se o Autor da salvação eterna 

para todos os que lhe obedecem,

Hebreus 5:8,9



A religião pura e sem mácula, 

para com o nosso Deus e Pai, é esta: 

visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações 

e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo.

Tiago 1:27



Ele te declarou, ó homem,

o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti:

que pratiques a justiça, e ames a misericórdia, 

e andes humildemente com o teu Deus.

Miquéias 6:8



Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus:

quando amamos a Deus e praticamos 

os seus mandamentos. 

Porque este é o amor de Deus: 

que guardemos os seus mandamentos; 

ora, os seus mandamentos não são penosos 

1 João 5:2,3



JOSÉ

1. Amado por seu pai. 

2. Odiado e vendido por seus irmãos.

3. Escravo no Egito.

4. Tentado pela esposa de Potifar.

5. Injustiçado e lançado na prisão.

6. Usado por Deus para revelar sonhos na prisão.

7. Esquecido pelo copeiro, mas não por Deus.

8. Usado por Deus para revelar os sonhos de Faraó e elevado a 

Governador.

9. Usado por Deus para o preparo para um período de grande 

fome.

10.Reencontra, Perdoa e Sustenta seus irmãos.



Esta é a história de Jacó. 

Tendo José dezessete anos, apascentava os rebanhos 

com seus irmãos; sendo ainda jovem, 

acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, 

mulheres de seu pai; e trazia más notícias deles a seu 

pai. 

Gênesis 37:2

JOSÉ



Eu sou o bom pastor. 

O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. 

João 10:11

JESUS



Ora, Israel amava mais a José

que a todos os seus filhos, 

porque era filho da sua velhice; 

e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. 

Gênesis 37:3

JOSÉ



E eis uma voz dos céus, que dizia: 

Este é o meu Filho amado, 

em quem me comprazo. 

Mateus 3:17

JESUS



Perguntou Israel a José: 

Não apascentam teus irmãos o rebanho em 

Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. 

Respondeu-lhe José:  Eis-me aqui. 

Gênesis 37:13

JOSÉ



Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo,

não para que julgasse o mundo, 

mas para que o mundo fosse salvo por ele.

João 3:17

JESUS



Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos; 

por isso, o odiaram ainda mais.

Então, lhe disseram seus irmãos: 

Reinarás, com efeito, sobre nós?

E sobre nós dominarás realmente? 

E com isso tanto mais o odiavam, 

por causa dos seus sonhos e de suas palavras. 

Gênesis 37:5,8

JOSÉ



Se o mundo vos odeia, sabei que, 

primeiro do que a vós outros, me odiou a mim.

Se vós fôsseis do mundo, o mundo amaria o que era seu; 

como, todavia, não sois do mundo, pelo contrário, 

dele vos escolhi, por isso, o mundo vos odeia.

Se eu não tivesse feito entre eles tais obras, 

quais nenhum outro fez, pecado não teriam; 

mas, agora, não somente têm eles visto, 

JESUS



mas também odiado, tanto a mim como a meu Pai. 

Isto, porém, é para que se cumpra a palavra escrita 

na sua lei: Odiaram-me sem motivo. 

João 15:18,24,25

Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. 

João 1:11

JESUS



De longe o viram e, antes que chegasse, 

conspiraram contra ele para o matar.

E dizia um ao outro: Vem lá o tal sonhador! 

Vinde, pois, agora, matemo-lo e lancemo-lo numa 

destas cisternas; e diremos: Um animal selvagem 

o comeu; e vejamos em que lhe darão os sonhos. 

Gênesis 37:18-20

JOSÉ



Então, os principais sacerdotes e os anciãos 

do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, 

chamado Caifás; e deliberaram prender Jesus, 

à traição, e matá-lo.

Mateus 26:3,4

JESUS



Caifás, porém, um dentre eles, 

sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os, dizendo: 

Vós nada sabeis, nem considerais que vos 

convém que morra um só homem pelo povo 

e que não venha a perecer toda a nação. 

Desde aquele dia, resolveram matá-lo.

João 11:49,50,53

JESUS



E, passando os mercadores midianitas,

os irmãos de José o alçaram, e o tiraram da 

cisterna, e o venderam por vinte siclos de prata 

aos ismaelitas; estes levaram José ao Egito.

Gênesis 37:28

JOSÉ



Então, um dos doze, chamado Judas Iscariotes,

indo ter com os principais sacerdotes, propôs:

Que me quereis dar, e eu vo-lo entregarei? 

E pagaram-lhe trinta moedas de prata.

Mateus 26:14,15

JESUS



José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, 

comandante da guarda, egípcio, comprou-o dos 

ismaelitas que o tinham levado para lá.

O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero;

e estava na casa de seu senhor egípcio.

Vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo 

o que ele fazia o Senhor prosperava em suas mãos, 

logrou José mercê perante ele, a quem servia; 

JOSÉ



e ele o pôs por mordomo de sua casa 

e lhe passou às mãos tudo o que tinha. 

E, desde que o fizera mordomo de sua casa e sobre 

tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio 

por amor de José; a bênção do Senhor estava 

sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo.

Gênesis 39:1-5

JOSÉ



Bem-aventurado o homem que não anda no conselho 

dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, 

nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o 

seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de 

dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a 

corrente de águas, que, no devido tempo, dá o seu fruto, 

e cuja folhagem não murcha; e tudo quanto ele faz será 

bem-sucedido. 

Salmos 1:1-3

SANTO



Aconteceu, depois destas coisas, que a mulher 

de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse:

Deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher

do seu senhor: Tem-me por mordomo o meu senhor 

e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me 

passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu 

nesta casa e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, 

porque és sua mulher; 

JOSÉ



como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria 

contra Deus? Falando ela a José todos os dias, 

e não lhe dando ele ouvidos, para se deitar com ela 

e estar com ela, sucedeu que, certo dia, veio ele a casa, 

para atender aos negócios; e ninguém dos de casa se

achava presente. Então, ela o pegou pelas vestes e lhe 

disse: Deita-te comigo; ele, porém, deixando as vestes

nas mãos dela, saiu, fugindo para fora. 

Gênesis 39:7-12

JOSÉ



Porque não temos sumo sacerdote que não possa 

compadecer-se das nossas fraquezas; antes, foi ele 

tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, 

mas sem pecado. 

Hebreus 4:15

JESUS



Foge, outrossim, das paixões da mocidade.

Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, 

de coração puro, invocam o Senhor.

2 Timóteo 2:22

SANTO



E o senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar 

onde  os presos do rei estavam encarcerados; ali ficou ele na 

prisão. O Senhor, porém, era com José, e lhe foi benigno, e lhe 

deu mercê perante o carcereiro; o qual confiou às mãos de 

José todos os presos que estavam no cárcere; e ele fazia tudo 

quanto se devia fazer ali. E nenhum cuidado tinha o carcereiro 

de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o 

Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia o Senhor prosperava.

Gênesis 39:20-23

JOSÉ



E ambos sonharam, cada um o seu sonho, na mesma noite; 

cada sonho com a sua própria significação, o copeiro e o 

padeiro do rei do Egito, que se achavam encarcerados.

Gênesis 40:5

Eles responderam: Tivemos um sonho, e não há quem 

o possa interpretar. Disse-lhes José: Porventura, não 

pertencem a Deus as interpretações? Contai-me o sonho.

Gênesis 40:8

JOSÉ



Porém lembra-te de mim, quando tudo te correr bem; 

e rogo-te que sejas bondoso para comigo, e faças 

menção de mim a Faraó, e me faças sair desta casa; 

Gênesis 40:14

O copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, 

porém dele se esqueceu.

Gênesis 40:23

JOSÉ



Passados dois anos completos, Faraó teve um sonho. 

Parecia-lhe achar-se ele de pé junto ao Nilo.

Gênesis 41:1

Este lhe disse: Tive um sonho, e não há quem o interprete. 

Ouvi dizer, porém, a teu respeito que, quando ouves um sonho, 

podes interpretá-lo. Respondeu-lhe José: Não está isso em 

mim; mas Deus dará resposta favorável a Faraó.

Gênesis 41:15,16

JOSÉ



Então, lhe respondeu José: 

O sonho de Faraó é apenas um; 

Deus manifestou a Faraó o que há de fazer.

Gênesis 41:25

Esta é a palavra, como acabo de dizer a Faraó, 

que Deus manifestou a Faraó o que Ele há de fazer.

Gênesis 41:28

JOSÉ



Agora, pois, escolha Faraó um homem ajuizado e sábio 

e o ponha sobre a terra do Egito... Ajuntem os administradores

toda a colheita dos bons anos que virão, recolham cereal 

debaixo  do poder de Faraó, para mantimento nas cidades, e o 

guardem. Assim, o mantimento será para abastecer a terra 

nos sete anos da fome que haverá no Egito; para que a terra não 

pereça de fome.

Gênesis 41:33-36

JOSÉ



Disse Faraó aos seus oficiais: 

Acharíamos, porventura, homem como este, 

em quem há o Espírito de Deus? 

Depois, disse Faraó a José: 

Visto que Deus te fez saber tudo isto, 

ninguém há tão ajuizado e sábio como tu.

Gênesis 41:38,39

JOSÉ



Jesus, cheio do Espírito Santo, 

voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito, 

no deserto.

Lucas 4:1

JESUS



Administrarás a minha casa, e à tua palavra obedecerá 

todo o meu povo; somente no trono eu serei maior do que tu.

Disse mais Faraó a José: Vês que te faço autoridade sobre 

toda a terra do Egito... E fê-lo subir ao seu segundo carro, e 

clamavam diante dele: Inclinai-vos! Desse modo, o constituiu 

sobre toda a terra do Egito. Disse ainda Faraó a José: Eu sou 

Faraó, contudo sem a tua ordem ninguém levantará mão ou 

pé em toda a terra do Egito.

Gênesis 41:40-44

JOSÉ



Sentindo toda a terra do Egito a fome, 

clamou o povo a Faraó por pão; e Faraó dizia a todos os 

egípcios: Ide a José; o que ele vos disser fazei.

Gênesis 41:55

José era governador daquela terra... 

Gênesis 42:6

JOSÉ



Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: 

Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra.

Mateus 28.18

JESUS



Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira 

e lhe deu o nome que está acima de todo nome, 

para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, 

nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua 

confesse que Jesus Cristo é Senhor, 

para glória de Deus Pai. 

Filipenses 2:9-11

JESUS



Este será grande e será chamado Filho do 

Altíssimo; Deus, o Senhor, lhe dará o trono de 

Davi, seu pai;  ele reinará para sempre sobre a 

casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim.

Lucas 1:32-33

JESUS



O qual, depois de ir para o céu, está à destra de 

Deus, ficando-lhe subordinados anjos, e 

potestades, e poderes.

1 Pedro 3:22

JESUS



E, então, virá o fim, quando ele entregar o reino ao 

Deus e Pai, quando houver destruído todo principado, 

bem como toda potestade e poder. Porque convém que 

ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo 

dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. 

Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. 

E, quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, 

certamente, exclui aquele que tudo lhe subordinou. 

JESUS



Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem 

sujeitas, então, o próprio Filho também se 

sujeitará àquele que todas as coisas lhe 

sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. 

1 Coríntios 15:24-28

JESUS



E fê-lo subir ao seu segundo carro, 

e clamavam diante dele: Inclinai-vos! 

Desse modo, o constituiu sobre toda a terra do Egito... 

E a José chamou Faraó de Zafenate-Paneia

e lhe deu por mulher a Asenate, filha de Potífera, 

sacerdote de Om; e percorreu José toda a terra do Egito. 

Gênesis 41:43-45

JOSÉ



Mas, a todos quantos o receberam, 

deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, 

a saber, aos que creem no seu nome; 

João 1:12

JESUS



em quem também vós, 

depois que ouvistes a palavra da verdade, 

o evangelho da vossa salvação, tendo nele 

também crido, fostes selados com o Santo Espírito 

da promessa; 

Efésios 1:13

JESUS



pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu 

discernimento do mistério de Cristo, ... a saber, que 

os gentios são coerdeiros, membros do mesmo 

corpo e coparticipantes da promessa em 

Cristo Jesus por meio do evangelho; 

Efésios 3:4-6

JESUS



Maridos, amai vossa mulher, 

como também Cristo amou a igreja

e a si mesmo se entregou por ela... 

Grande é este mistério, 

mas eu me refiro a Cristo e à igreja. 

Efésios 5:25,32

JESUS



Então, José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com 

ele, bradou: Fazei sair a todos da minha presença! E ninguém 

ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos... E disse

a seus irmãos: Eu sou José...Disse José a seus irmãos: Agora,

chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então, disse: Eu sou José, vosso 

irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, 

nem vos irriteis contra vós mesmos por me haverdes vendido para aqui; 

porque, para conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós.

Gênesis 45:1-5

JOSÉ



Deus me enviou adiante de vós, para conservar vossa sucessão 

na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. 

Gênesis 45:7

Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim; Deus, 

porém, o intentou para o bem, para fazer o que se vê neste 

dia, isto é, conservar muita gente com vida.

Gênesis 50:20

JOSÉ



Agora, pois, não temais; eu vos sustentarei,

a vós e a vossos filhinhos. Assim ele os consolou, 

e lhes falou ao coração. 

Gênesis 50:21

JOSÉ



Declarou-lhes, pois, Jesus: Eu sou o pão da vida; 

o que vem a mim jamais terá fome; 

e o que crê em mim jamais terá sede. 

João 6:35

JESUS



Em verdade, em verdade vos digo: quem crê em mim 

tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram 

o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do 

céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o 

pão vivo que desceu do céu; se alguém dele comer, viverá 

eternamente; e o pão que eu darei pela vida do mundo é a 

minha carne. 

João 6:47-51

JESUS



Então, lhes apresentou as porções que estavam 

diante dele; a porção de Benjamim era cinco vezes 

mais do que a de qualquer deles. 

E eles beberam e se regalaram com ele. 

Gênesis 43:34

JOSÉ



Então, me falou o anjo: Escreve: 

Bem-aventurados aqueles que são chamados 

à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: 

São estas as verdadeiras palavras de Deus. 

Apocalipse 19:9

JESUSJESUS



VÍDEO https://www.youtube.com/watch?v=x2FqHkQ4qUE&t=87s

https://www.youtube.com/watch?v=x2FqHkQ4qUE&t=87s




1. Seja uma benção na vida das pessoas. Gn 39.4-6

2. Fuja da tentação! Faça sempre o que é certo. Obedeça a Deus em toda e

qualquer situação! Gn 39.8-12

3. Não temas: Deus está contigo! Gn 39.2-3,21,23; Gn 46.3-4

4. Seja grato! Gn 40.23, Gn 41.12-13. Reconheça e honre a Deus com a sua

vida! Gn 40.8; Gn 41.39-44

5. Esteja pronto para enfrentar a provação! Prepare-se para o tempo de

angústia! Gn 41.33-36,48-49

6. Seja e pareça ser um verdadeiro servo de Deus! Gn 41.38-39

7. Saia de sua boca palavras boas, bênçãos e consolação! Gn 43.23, Gn 50.21

8. Não guarde mágoa: Perdoe o seu próximo! Pague o mal com o bem! Gn

45.4-9, Gn 47.12, Gn 50.20-21

9. Deus transforma males em bençãos! Do Eterno vem a Provisão e a

Salvação! Gn 45.7, Gn 47.12

10. A Bíblia não é uma série de histórias desconectadas. Ela é uma única

narrativa que aponta para o único mediador entre Deus e os homens, Jesus

Cristo, o Filho do Deus Único, nosso Salvador! Gn 37-50




