Versículo

Meditação – Infantil 3

SEMANA 12: JOSÉ – GOVERNADOR
Nome: ____________________________________________________Turma no Nova:_______
Professor: _____________________________________Contato: _________________________
Atenção NOVA INFANTIL: O Palavra Fest 2019 já começou!
Durante as próximas 3 semanas sua criança terá o desafio de decorar: TIAGO
Quem decorar participará de BRINCADEIRAS e SORTEIOS no Nova Infantil onde poderão
ganhar prêmios. Quanto mais versículos decorar, mais chance terá de ganhar. A criança pode
falar tudo de uma vez ou parcelar. Também pode decorar todos os versículos do Palavra Fest
para ter mais chances.
A criança que memorizar todos os versículos da sua meditação nas próximas 3 semanas, ganhará
o Prêmio final do Palavra
Fest.
Vamos
Abaixo os até
versículos
porPalavra
semana.
Data
para
falar lá!
o versículo:
o final do
Fest







Para a criança fazer essa meditação ela irá precisar totalmente de sua ajuda;
Faça uma atividade por dia. Não deixe acumular. Rotina ajuda no aprendizado!
Fale sempre que tudo está na Bíblia (Mostre a Bíblia);
A criança precisa olhar para a meditação. Aponte para as figuras para que ela acompanhe;
Leia a meditação antes para saber se você precisará de algum material;
Para você entender o que aprenderam nesse domingo leia: Gênesis 40-50

Segunda-feira
Fale para a criança: José obedecia ao Senhor e sabia que não podia namorar com uma mulher
casada. Mas José foi preso porque a mulher de Potifar mentiu, dizendo que José queria agarrar e
namorar com ela.
Continue: Na prisão, o carcereiro, homem que cuida dos presos, deixou José responsável por todos
os outros presos.
Conte: Algum tempo depois, dois homens foram presos na mesma prisão onde José estava. O
copeiro, homem que provava e servia as bebidas do rei, e o padeiro, homem que preparava a comida
do rei.
Prossiga: Um dia o copeiro e o padeiro tiveram sonhos
que não sabiam o que significavam. Deus ajudou José a
descobrir o que significavam os sonhos. José falou que o
padeiro iria morrer e o copeiro seria solto.
José disse ao copeiro: “Quando você for solto não se
esqueça de mim e me ajude a sair dessa prisão”.
Continue: Aconteceu exatamente como Deus falou. O
copeiro foi soltou e voltou a trabalhar no palácio do faraó
e o padeiro foi morto. Mas José continuou preso durante
dois anos.
Conclua: O copeiro esqueceu de José, mas Deus não se
esqueceu dele.
Atividade: Vamos colorir José, o copeiro e o padeiro?

Oração - Leia e a criança repete: Deus, obrigado por não se esquecer de mim.

Terça-feira
Fale com voz de suspense: Certo dia o faraó teve dois sonhos
estranhos...
No primeiro sonho: O faraó estava na beira do rio Nilo quando
saíram 7 vacas grandes e gordas, muito bonitas, e começaram a
pastar. Logo em seguida saíram 7 vacas muito feias, magras e
com cara de doente e elas comeram as vacas gordas e saudáveis.
No segundo sonho: sete espigas de trigo, grandes e boas
cresceram juntas. E quando de repente, nasceram sete espigas,
pequenas e secas, e essas espigas engoliram aquelas grandes e
boas.
Diga: O faraó ficou muito assustado e começou a procurar alguém
que soubesse dizer o que aqueles sonhos significavam. Ele
procurou muito, mas não achou ninguém que conseguisse
descobrir.
Prossiga: Mas o copeiro lembrou-se de José e falou para o faraó como ele havia acertado o que
significava o seu sonho quando eles estavam na prisão.
Continue: Então o faraó mandou chamar José! José prontamente explicou ao faraó o que o seu sonho
queria dizer. Deus já havia planejado esse momento, ele tinha um propósito muito maior.
Fale: José explicou que os dois sonhos tinham o mesmo significado: que no Egito teriam 7 anos de
muita comida, mas que logo depois viriam 7 anos de muita fome. Ele ainda explicou o que o faraó tinha
que fazer.
Fale com entusiasmo: o faraó ficou tão feliz que mandou tirar José da prisão imediatamente e o
colocou no cargo de governador do Egito! Uau! Só tinha uma pessoa acima do governador, que era o
próprio faraó. Depois dele era José que governava tudo no Egito.
Atividade: Circule as imagens que mostram o sonho do faraó.

Oração - Leia e a criança repete: Senhor, me ajude a ser obediente como José.
Quarta-feira
Fale para a criança: José recebeu uma grande missão: cuidar do Egito
e preparar o país para a grande fome.
Fale com entusiasmo: Mesmo ninguém mandando, José continuava
fazendo o seu melhor e obedecendo ao nosso Deus, por isso o Senhor
o abençoava em tudo.
Diga: Ele se tornou governador quando tinha 30 anos. Já havia se
passado 13 anos desde que José tinha sido vendido por seus irmãos.
Continue: José casou no Egito e teve dois filhos: Manassés e Efraim.

Fale com rosto de espanto: Depois de alguns anos, começou a grande fome no mundo e as pessoas
não tinham o que comer.
Pergunte para a criança: Mas você sabe qual era o único lugar do mundo onde tinha comida? (Dê um
tempo e incentive-a a responder). Isso mesmo, no Egito!
Afirme: O Egito só tinha comida porque José era muito organizado e tinha guardado tanto alimento
que podia vender para toda a terra.
Continue: Então o faraó deixou José responsável pela venda dos alimentos. Vinha gente de toda parte
da terra comprar trigo de José no Egito.
Fale para a criança: Na casa de Jacó, pai de José, também estava faltando comida, então Jacó
chamou seus filhos e os mandou ao Egito comprar trigo.
Continue: Somente dez dos irmãos de
José foram ao Egito, Jacó não deixou o
irmão mais novo de José (Benjamim) ir,
com medo de que algum mal lhe
acontecesse.
Atividade: Jacó mandou apenas dez
filhos. Observe a figura abaixo e
descubra qual o único filho que Jacó não
deixou ir para o Egito e marque um X
bem grande.
Oração - Leia e a criança repete: Deus, eu quero ser organizado como José.
Quinta-feira
Fale para a criança: Quando os irmãos chegaram ao Egito, curvaram-se diante de José e não o
reconheceram, mas José reconheceu logo os seus irmãos, mas fez que não os conhecesse e os
acusou de espiões.
Eles disseram: “Teus servos eram doze irmãos, todos eram filhos do mesmo pai na terra de Canãa. O
caçula está agora em casa com nosso pai e o outro já morreu”.
Continue: José disse que eles deveriam voltar para a sua casa, buscar o seu irmão Benjamim e trazer
para o Egito.
Explique: Eles voltaram para a casa de Jacó com alimentos. Mas depois de algum tempo, toda a
comida acabou e eles tiveram que voltar para o Egito, mas dessa vez levaram Benjamim com eles.
Diga: Quando todos os onze irmãos já estavam no Egito, eles se curvaram diante de José (Igual o
sonho que José teve na infância onde os feixes se curvaram para ele).

Continue: Eles não imaginavam que iriam encontrar José, e muito menos que ele seria governador do
Egito. Será que José vai perdoar seus irmãos?
Fale com emoção: José ficou emocionado e não aguentava ficar mais sem chorar, principalmente
quando viu o seu irmão Benjamim e soube que Jacó, seu pai, estava vivo.

Conclua: José já não podia mais controlar sua emoção diante de todos que estavam ali e gritou:
“Façam sair todos”! Assim, ninguém mais estava presente quando José se revelou a seus irmãos.
Fixando a lição: Assim como Deus me perdoa, devo perdoar as pessoas.
Atividade: Complete a lição que estamos aprendendo essa semana:

ASSIM COMO _______________ ME ________________, DEVO
_______________ AS PESSOAS.
Oração - Leia e a criança repete: Deus, obrigado por me perdoar.
Sexta-Feira
Fale para a criança: José começou a chorar tão alto que os
egípcios o ouviram e a notícia chegou ao palácio do faraó.
Então José se revelou a seus irmãos dizendo: "Eu sou José!
Meu pai ainda está vivo?" Mas os seus irmãos ficaram tão
assustados diante dele que não conseguiam falar.
Então ele repetiu: "Eu sou José, seu irmão, aquele que vocês
venderam ao Egito como escravo! Agora, não fiquem com medo por terem me vendido para cá, pois foi
para salvar vidas que Deus me enviou".
Fale com entusiasmo: José abraçou, chorou e perdoou tudo o que eles tinham feito. Ele perdoou
seus irmãos porque sabia que Deus tinha um plano melhor.

Fixando a lição: Assim como Deus me perdoa, devo perdoar as pessoas.
Ensine: Perdoar é legal e alegra o coração de Deus. Você deve perdoar e não se vingar, pois Deus vai
abençoar você.
Explique: Se alguém fizer mal a você conte para seus pais, seus professores e para Deus. Perdoe e
não queira fazer o mal. Deus vai resolver tudo para você.
Continue com a história: José mandou buscar toda a sua família para morar no Egito. O faraó deu
uma cidade para a família de José morar. Depois de muitos anos que estava no Egito, Jacó morreu
com 147 anos. Depois de um tempo, José também morreu no Egito bem velhinho com 110 anos.
Conclua: A vida de José não foi fácil, mas ele sempre obedeceu a Deus, e as suas autoridades. Ele
perdoou seus irmãos e sempre foi abençoado.
Atividade: Vamos pintar o coração de quem perdoa outras pessoas?

Oração - Leia e a criança repete: Deus, assim como o Senhor me perdoa, eu quero perdoar.

