TOP KIDS
3ª SEMANA

MEDITAÇÃO – Kids 1

SEMANA 18 – JOSÉ – O SONHADOR
Nome:________________________________________________ Turma: ( ) 1A ( ) 1B ( ) 1C
Professor / Contato: ___________________ /__________________ Sessão: ( ) 1ª ( ) 2ª ( ) 3ª
Versículos para Decorar
(Estamos usando a Bíblia na Nova Versão Internacional – NVI)
1 – Se alguém afirmar: "Eu amo a Deus", mas odiar seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama
seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. (1João 4:20)
2 – “Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês", diz o Senhor, "planos de fazêlos prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. (Jeremias
29:11)
_______________________________________________________________________________
SEGUNDA-FEIRA
1. Jacó morava com seus doze filhos e sua filha em Canaã, mas ele ainda não era o dono dessa
terra. Eles viviam como estrangeiros aguardando a promessa de Deus. Você lembra os nomes dos
filhos de Jacó? Leia com atenção os textos bíblicos e complete os nomes nos espaços. Depois
pinte o filho que Jacó mais amava.
Filhos de Lia – Gênesis 34:1 e 35:23
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Filhos de Zilpa – Gênesis 35:26 Filhos de Bila – Gênesis 35:25
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2. Leia os versículos abaixo e marque X na resposta certa.
a) José falava para seu pai sobre a má conduta de seus irmãos. Quantos anos José tinha nessa
época? (Gênesis 37:2)
( ) 8 anos.
( ) 10 anos.
( ) 17 anos.
b) Qual era a ocupação de José? (Gênesis 37:2)
( ) Veterinário de rebanhos.
( ) Pastor de rebanhos.
c) Qual o nome do irmão mais novo de José? (Gênesis 35:24)
( ) Benjamim.
( ) Isaque.
(

(

) Juiz de Canaã.
) Labão.

d) O que aconteceu com sua mãe? (Gênesis 35:16,19)
( ) Mudou-se para outra cidade. ( ) Morreu no parto de Benjamim.
Falando com Deus: Eu sei que a família que tenho faz parte do teu plano para minha vida.

TERÇA-FEIRA
1. Os irmãos de José tinham muita inveja e muito ódio dele. Leia os motivos que irritavam os
irmãos e depois pinte apenas José em cada cena.

José contava a má
fama dos seus irmãos
para seu pai Jacó.

Jacó deu uma túnica para José,
que representava o amor dele
pelo filho.

José sonhava e contava os seus
sonhos para os seus irmãos.

2. José teve dois sonhos e contou aos irmãos. Depois de ouvir os sonhos, eles passaram a odiar
ainda mais José. Leia Gênesis 37:7-9 e marque X na imagem que mostram esses sonhos.

3. Os irmãos de José ficaram irritados com os
sonhos dele e isso só aumentava a raiva e o ódio
que eles sentiam. O ódio é uma raiva profunda
que leva a desejar o mal. Observe as cenas e
pinte a que demonstra amor.

Falando com Deus: Senhor, eu não quero ter raiva e nem ódio no meu coração.

QUARTA-FEIRA
1. Certa vez os irmãos de José foram cuidar dos
rebanhos do pai, perto de Siquém. Jacó disse a
José: “Quero que você vá até lá. Veja se está
tudo bem com seus irmãos e com os rebanhos,
e traga-me notícias”. Descubra a saída do
labirinto e leve José até seus irmãos.

José obedeceu imediatamente
e sem reclamar.

2. José encontrou seus irmãos perto de Dotã. Eles o viram de longe com a sua túnica. Antes de
José chegar, eles planejaram matá-lo e jogá-lo em um poço no deserto. Decifre o código e
complete o que eles diziam uns aos outros.
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3. Quando Rúben ouviu o plano dos seus irmãos tentou livrar José. Ele tinha o plano de depois
voltar, retirar José do poço e devolver para o seu pai, mas não foi isso o que aconteceu. Coloque
as cenas na ordem certa. (Gênesis 37:23-27)

(1) Os irmãos viram José e planejaram matá-lo.
(2) Jogaram José em um poço.
(3) Viram uma caravana de ismaelitas e planejaram vendê-lo.
Falando com Deus: Senhor, me ajuda a amar meus irmãos e a não maltrata-los.
QUINTA-FEIRA
1. Na hora que eles
sentaram para comer, de
longe viram uma caravana
de ismaelitas vindos de
Gileade. Os irmãos de José
tinham planos para ele.
Siga os caminhos e
descubra qual era o plano
de cada um deles.
Planos dos irmãos – Gênesis 37:18
Planos de Rúben – Gênesis 37:22
Planos de Judá – Gênesis 37:26-27

2. A frase abaixo está ao contrário. Escreva a frase no sentido da seta e descubra o que está
escrito em Provérbios 16:1.

.prevalece que é Deus de plano o mas, homens dos planos os são Muitos
_______________________________________________________________________________
3. Lembra a promessa que Deus fez à família de Abraão? Dessa família que viria o Salvador do
mundo, mas José não sabia disso. Ele não imaginava que Deus tinha um plano tão grande para o
bem de todos. Pinte os quadrados com os números e leia em voz alta a lição:
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Falando com Deus: Senhor, é bom saber que o tu tens um plano para mim.
SEXTA-FEIRA
1. José era muito odiado pelos irmãos. Eles o venderam por 20 peças de prata para os
mercadores. Encontre no quadro abaixo as palavras que completam a lição a seguir.
pai – Deus – valor - muito
 José era muito amado pelo seu ____ ____ ____.
 Entretanto, ele era mais amado ainda por ___ ___ ___ ___.
 Ele tinha pouco ___ ___ ___ ___ ___ para os irmãos, mas ___ ___ ___ ___ ___ valor para Deus.

2. Os irmãos executaram um plano: mataram um bode,
pegaram a túnica de José e mergulharam no sangue do
animal. Eles fizeram o pai acreditar que um animal matou
José. Jacó chorou sem parar por muitos e muitos dias.
Circule a parte que falta na cena.
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3. Quando chegaram ao Egito, os comerciantes venderam José a Potifar, oficial do faraó e capitão
da guarda. Quando parecia que era o fim, Deus estava trabalhando. Mesmo que esteja difícil,
confie em Deus. Escolha a palavra que completa as frases corretamente e descubra uma lição.
Em meio a todo esse _________________ (sofrimento / festejo), Deus estava agindo em
_________________ (pavor / favor) de José.
Falando com Deus: Deus, eu sei que o Senhor sempre age em meu favor.

D

