
JOSÉ E SANSÃO
“... abstende-vos de toda forma de mal” - I Tessalonicenses 5:22

Muitos de nós ainda não temos à noção do que é praticarmos o conselho dado por Deus no 
versículo acima. A pratica deste conselho nos preveni de qualquer queda espiritual que o inimigo 
tenha armado contra nossas vidas.

Para  entendermos  melhor  este  conselho,  devemos  trazer  a  lembrança  a  história  de  dois 
grandes homens de Deus, um chamado José e o outro Sansão.

José  teve  uma  carreira  espetacular,  de  um supervisor  de  pastores  de  ovelhas  chegou  a 
primeiro ministro do Egito. Já Sansão, possuidor de uma força física extraordinária, chegou a ser 
juiz e libertador de Israel em sua época.

Dois homens e duas histórias de sucesso na Bíblia. Ambos andaram com Deus e fizeram 
grandes obras para Ele.

Mas o que nos deixa intrigados nas histórias deles é que se deparam com o mesmo tipo de 
tentação, sedução feminina, mas reagiram de formas diferentes. Um disse sim e caiu (Sansão), já o 
outro disse não (José) e permaneceu de pé.

José foi tentando pela mulher de Potifar (Gênesis 39:7-12) enquanto Sansão por Dalila uma 
filistéia (Juízes 16:4-20).

Mas a pergunta que nos fazemos é porque Sansão caiu e José não? O versículo inicial nos dá 
a resposta: “fugi (abster-se) da aparência (forma) do mal”. Enquanto Sansão ficou conversando 
com Dalila, José por outro lado fugiu da mulher de Potifar. 

O que diferenciou José de Sansão foi sua atitude diante do pecado. Quando se deparou com 
o pecado não ficou contemplando, conversando, olhando, se mostrando forte para com dele. Fugiu, 
literalmente correu da presença da mulher de Potifar, deixando até para trás sua túnica, a qual foi 
arrancada por ela.

O Senhor Jesus disse certa vez: “... o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca”  
-  Mateus  26:41.  José  sabia  muito  bem,  que  se  ficasse  muito  tempo  na  frente  do  pecado,  não 
resistiria e cairia. 

Ninguém consegui ficar diante da tentação lutando com ela, sem cair. É por isso que a Bíblia 
nos diz enfaticamente “fugi”, dando a entender que o vencedor não é aquele que permanece na 
frente da tentação tentando vencê-la, mas aquele que foge de sua presença.

Nas histórias que relembramos acima, vemos que José só não caiu em pecado com a mulher 
de Potifar porque fugiu de sua presença.

Não importa  se  seremos  caluniados  como José  foi  quando fugirmos  da  tentação,  o  que 
importa é que não caiamos em pecado como Sansão caiu, perdendo a presença de Deus.

Se você tem enfrentado constantes derrotas diante do pecado é porque tem desprezado este 
princípio  divino de fugi  da aparência  do mal.  Que a  partir  de agora,  decida obedecer  a  Deus, 
fugindo de tudo aquilo que abrirão portas para sua queda espiritual.  Isto envolve não dar mais 
aquela olhadinha pecaminosa na rua,  nem acessar aquele  site  imoral,  nem assistir  aquele filme 
impuro. Pois uma vez que pára para contemplar estas cenas, na seqüência cairá no pecado que elas 
incentivam.
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