TOP KIDS
3ª SEMANA

MEDITAÇÃO – Kids 4
SEMANA 18 – JOSÉ – O Sonhador

Nome:_____________________________________________________________ Turma: ( ) 4A (
Professor / Contato: ________________________ /___________________Sessão: ( ) 1ª ( ) 2ª (

) 4B
) 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. (1 João 4:20)
2 – “Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês", diz o Senhor, "planos de fazê-los prosperar e não de lhes
causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. (Jeremias 29:11)
3 – Levanto os meus olhos para os montes e pergunto: De onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os
céus e a terra. (Salmos 121:1-2)
4 – Ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. (Provérbios 16:1)

SEGUNDA-FEIRA – A grande família de Jacó
Entendendo a História
1. Vamos relembrar algumas coisas que aconteceram na vida de Jacó e sua família. Relacione a segunda
coluna de acordo com a primeira, identificando cada membro da família de Jacó.
A. José
( ) Esposa desprezada e triste, pois não era amada por seu marido.
B. Lia
( ) Eram muitos, e de mães diferentes, o que causava inveja e brigas.
C. Raquel
( ) Era órfão de mãe. Seus irmãos tinham inveja dele. Foi vendido como escravo.
D. Diná
( ) Esposa amada, mas infeliz porque por muito tempo foi estéril.
E. Irmãos de José
( ) Filha violentada.
2. A família de Jacó era grande. Ele teve muitos filhos. 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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3. Além de todo esse drama na família, duas atitudes moravam bem no fundo do coração dos irmãos de
José: Inveja e ódio. Leia os textos abaixo e complete as frases para entender o significado das palavras.
Depois marque a decisão que você tomou.
Inveja
Leia Provérbios 14.30 e complete:
Decisão:
“O ______________ em paz dá __________ ao
( ) Eu decido ser agradecido
corpo, mas a ______________ apodrece
pelas coisas que tenho.
os___________.“
Raiva
Decisão:
Efésios 4.26 nos diz para apaziguar a ira antes
( ) Eu decido perdoar a quem me
que o “_______________________”.
fez raiva.
Ódio
Leia Provérbios 10.12 e responda:
O que deve substituir o ódio? ___________

Decisão:
( ) Eu decido amar como Jesus
me ama.

Compartilhando com Deus
Agradeça a Deus pela família que ele escolheu para você. (

) Orei.

TERÇA - FEIRA – O ódio dos irmãos de José
Entendendo a História
1. José era o filho que Jacó mais gostava porque tinha nascido na sua velhice. No entanto, todos os seus
irmãos não gostavam de José. Para descobrir o que significa ódio descubra o enigma a seguir. Cada
número pode significar três letras da calculadora abaixo.
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2. O ódio dos irmãos de José era tão grande que eles nem conseguiam falar com ele de forma amigável.
A Bíblia fala três razões pelas quais os irmãos de José tinham ódio dele. Desembaralhe as palavras e
complete os espaços sobre os motivos do ódio dos irmãos. Siga o exemplo em negrito.
a. Os irmãos de José achavam que ele era _____________ duro (falava tudo para seu pai).
(DO – DE)
b. Porque o _______________ de José dizia que ele estava acima dos seus irmãos.
(CO – JA)
c. Jacó deu uma ____________________para José.
(NI – CA – TU)
3. Uma noite, José teve um sonho. Complete o versículo Gênesis 37:7 para descobrir qual foi o sonho de
José.
"Estávamos amarrando os _________ (XES-FEI) de trigo
no campo, quando o meu feixe se _____________ (LETOU-VAN) e ficou em pé, e os seus feixes se
____________ (A-TA-JUN-RAM) ao redor do meu e se
____________ (CUR-RAM-VA) diante dele"

4. José então teve outro sonho e contou para os seus irmãos. Leia Gênesis 37:9-10 e pinte de verde o
que José disse a seus irmãos e pinte de amarelo o que Jacó disse a José.

"Tive outro sonho, e desta
vez o sol, a lua e onze
estrelas se curvavam
diante de mim"

Tive outro sonho e desta
vez não aconteceu nada.

Que sonho foi esse que
você teve? Será que eu,
sua mãe, e seus irmãos
viremos a nos curvar até o
chão diante de você?

Esse sonho me parece
estranho, pare de nos falar
sobre seus sonhos.

Compartilhando com Deus: Peça a Deus que o ajude a não ter inveja. ( ) Orei.

QUARTA-FEIRA – José é vendido
Entendendo a História
1. Certa vez os irmãos de José foram cuidar
dos rebanhos do pai, perto de Siquém. Jacó
disse a José: “...Quero que você vá e veja se
está tudo bem com os seus irmãos e com os
rebanhos, e traga-me notícias”. José
obedeceu imediatamente e sem reclamar
disse: "Sim, senhor!". Ajude José a encontrar
os irmãos.
.

2. José encontrou seus irmãos perto de Dotã. Eles o viram de longe
com a sua túnica. Decifre o código e complete o que eles diziam uns
aos outros.
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3. José encontrou seus irmãos e de longe eles o avistaram. Qual foi a reação dos irmãos de José? Ligue
as afirmações de acordo com a história, V para VERDADEIRO ou F para FALSO.
Ficaram felizes, pois estavam a sua espera.
Correram e se esconderam de José.
Abraçaram José de alegria.
Planejaram mata-lo e jogá-lo num poço no deserto.
Tirando a Lição
4. Deus tem um propósito em tudo. Foi Deus quem escolheu a família de José. Deus também escolheu a
família que você nasceu. Você deve amar sua família mesmo que as vezes pareça difícil. Complete o
versículo abaixo e veja o que Deus promete:
“Bem-aventurados os _____________________ por causa da justiça, pois __________ é o Reino dos
________.” (Mateus 5:10)
Compartilhando com Deus:
Peça ao Senhor para fazer o certo mesmo quando estiver com medo. ( ) Pedi.

QUINTA – FEIRA – O plano de Deus para José
Entendendo a História
1. Os irmãos tinham planos para José. Siga as coordenadas abaixo para descobrir quais eram esses
planos:

2. Os irmãos de José planejaram matá-lo, Rúben planejou salvá-lo, mas Deus tinha um plano muito maior
para a vida de José. Nossa vida também é assim, pensamos que vai ser de um jeito, mas acaba sendo
diferente. Será que lembramos que Deus está no controle de tudo? Faça uma avaliação de si mesmo
circulando o rostinho de como você reage nas situações.
Como fico quando...

Muito triste!

Chateado...

Confio nos planos de Deus!

Não consigo o que tanto
queria.
Alguém me engana para
se dar bem.
Fico de castigo por algo
que acho não estar certo.
3. O Salvador viria da família de Jacó. José não sabia que Deus tinha um plano para o bem da família
dele, para o seu bem e para o bem do mundo inteiro. Encontre os 7 erros na cena.
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ERRADO

Compartilhando com Deus: Agradeça a Deus por ele ter ótimos planos para a sua vida. ( ) Agradeci.

SEXTA - FEIRA – Deus trabalha nas dificuldades
Entendendo a História
1. Transcreva as letras
conforme as figuras
abaixo para descobrir
por quantas peças de
prata José foi vendido:

2. Leia o texto e circule
as alternativas corretas
que completam a história:
Após terem vendido José, seus irmãos bolaram (UM PLANO / UMA FESTA) para se livrar da culpa,
mataram um (LEÃO / BODE) e mergulharam a túnica de José no (SUOR / SANGUE) do animal, para que
seu (AVÔ / PAI) acreditasse que o animal o matou. Jacó (CHOROU / GRITOU) sem parar por vários dias
porque (ODIAVA / AMAVA) muito o seu filho (RÚBEN / JOSÉ).
3. Deus não se esqueceu de José. Lá na frente José entenderia que tudo isso fazia parte de algo muito
maior. Responda com V para VERDADEIRO ou F para FALSO:
( ) Mesmo que minha família e amigos me abandonem, Deus nunca me abandona.
( ) Passo por situações difíceis porque Deus se esqueceu de mim.
( ) Deus cuida de mim desde que eu nasci e continua cuidando todo dia.
Compartilhando com Deus: Peça forças para confiar em Deus mesmo nas dificuldades. ( ) Orei.

