TOP KIDS
5ª Semana

MEDITAÇÃO – Kids 1
SEMANA 20 – JOSÉ – O PRISIONEIRO

Nome:________________________________________________ Turma: ( ) 1A ( ) 1B ( ) 1C
Professor / Contato: ___________________ /__________________ Sessão: ( ) 1ª ( ) 2ª ( ) 3ª
Versículos para Decorar
(Estamos usando a Bíblia na Nova Versão Internacional – NVI)
1 – “Mas quem se gloriar, glorie-se nisto: em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o
Senhor, e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra, pois é dessas coisas que me
agrado", declara o Senhor. (Jeremias 9:24)
2 – O Senhor está comigo, não temerei. O que me podem fazer os homens? (Salmos 118:6)
SEGUNDA-FEIRA
1. Parecia que tudo estava dando errado para José: foi traído pelos irmãos, vendido como escravo
e agora preso sem ter feito nada de errado. José, mesmo preso, confiou em Deus. O Senhor
estava com José e o tratou com bondade. Leia o texto bíblico abaixo e ligue até a figura que mostra
a função de José na prisão.

Gênesis 39:22
Quebrava pedras
Limpava o piso
Responsável por tudo na prisão

2. José se destacava em tudo o que fazia, porque ele fazia para Deus e não para homens. Por
causa disso, o carcereiro encarregou José de todos os outros presos. Ele se tornou responsável
por tudo na prisão. Leia os versículos nos parênteses e circule a palavra que completa as frases
abaixo sobre José.
a. José fazia tudo _______ feito. (Provérbios 22:29)

b. José ____________ as autoridades. (Romanos 13:1)
c. José fazia tudo como para o __________________.
(Colossenses 3:23)
Devemos obedecer as nossas autoridades porque amamos o Senhor!
3. Algum tempo depois, o faraó ficou chateado com a ofensa de dois oficiais. Ele mandou prendêlos na casa do capitão da guarda. Eles ficaram aos cuidados de José. Complete Gênesis 40:2 e
descubra a função dos oficiais presos junto com José.

O faraó irou-se com os dois oficiais, o chefe dos _______________ e o chefe dos____________.
Falando com Deus: Deus, me ajuda a obedecer minhas autoridades.

TERÇA-FEIRA
1. Depois de certo tempo
na prisão, o copeiro e o
padeiro tiveram um sonho.
Cada um teve o seu sonho
e cada sonho tinha a sua
própria interpretação.
Quando José foi vê-los
notou que estavam tristes.
Eles disseram que não
havia quem interpretasse
os sonhos. Encontre as 7
diferenças nas imagens ao
lado.

2. O primeiro a contar o sonho foi o chefe dos copeiros. Deus deu a interpretação para José. Ele
pediu para que o chefe dos copeiros lembrasse de José quando estivesse com o rei. Complete os
balões abaixo com as palavras do quadro e descubra qual foi o sonho e qual a interpretação que
José deu.
posição – ramos – dias - faraó
Os três ramos são três
Vi uma videira com três

__________. Dentro de três dias

____________. A taça de

o faraó vai exaltá-lo e restaurá-lo

faraó estava em minha mão.

à sua ___________.

Espremi a uva na taça do
______________.

3. O chefe dos padeiros ouviu a interpretação, ficou empolgado e também contou seu sonho:
“Sobre a minha cabeça havia três cestas de pão branco. Na cesta de cima havia todo tipo de pães
e doces que o faraó gosta, mas as aves vinham comer da cesta que eu trazia na cabeça.
Relacione as colunas para entender a interpretação. Dica: Leia Gênesis 40:18-19.
As três cestas...

... será decapitado e pendurado numa árvore.

O padeiro...

...comerão a sua carne.

As aves...

...são três dias

Falando com Deus: Deus, é muito bom aprender a tua Palavra desde pequeno.
QUARTA-FEIRA
1. Três dias depois faraó deu uma festa. Ele
mandou chamar o chefe dos copeiros e dos
padeiros. Aconteceu como José falou: o
copeiro voltou a trabalhar para o rei e o
padeiro foi enforcado. O que aconteceu com
José? Leia Gênesis 40:23 e pinte a resposta
certa.
José saiu da prisão.

José continuou na prisão.

2. José era inocente e foi preso. Depois foi esquecido pelo copeiro. Essa situação de José parece
injustiça, mas estamos vendo só uma parte. Lembre que o Senhor vê o todo e sempre sabe o final.
Isso faz parte de uma qualidade do caráter de Deus. Siga a seta e descubra que qualidade é essa.
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alguém ou alguma circunstância e não o que eu acho.
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3. Dois anos
depois, o faraó
teve um sonho
que o acordou.
Ao tentar dormir
novamente, ele
teve outro sonho.
O faraó ficou
assustado
porque não sabia
o que significava.
Leia os
versículos abaixo
e desenhe cada
sonho.

Primeiro sonho: Gênesis 41:1-4

Segundo sonho: Gênesis 41:5-8

Os sonhos na Bíblia eram para ensinar as pessoas sobre algo que elas deveriam fazer. Hoje
Deus fala através do Espírito Santo e da sua Palavra.
Falando com Deus: Deus, eu quero confiar na tua justiça.
QUINTA-FEIRA
1. Pela manhã, faraó ficou perturbado com os sonhos. Por causa disso, mandou
chamar todos os magos e sábios do Egito e lhes contou os sonhos. Marque quem
foi capaz de interpretar os sonhos.
( ) Apenas os magos.
( ) Apenas os sábios.
2. Então o chefe dos copeiros lembrou-se de
José. Ele contou tudo que José havia feito
quando estavam na prisão. O faraó mandou
chamar José. Depois de fazer a barba e trocar
de roupa, José foi até o faraó. Siga o labirinto e
descubra uma capacidade especial que Deus
deu para José e que ajudou o faraó.

José reconheceu que sua capacidade vinha
de Deus.

( ) Ninguém.

3. Então faraó contou todo o sonho a José. José disse que os dois sonhos representavam a
mesma coisa e que Deus havia revelado ao faraó o que iria fazer. Decifre o código abaixo e
descubra o que significava o sonho do faraó.
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anos de
__________
e
________
Falando_______
com Deus: Deus,
eu confio
em teus planos.

anos de

_________

Sexta-feira
1. Depois de interpretar os sonhos, José deu conselhos ao faraó. Descubra a saída do labirinto e
descubra que conselhos eram esse.

Vender tudo e sair do Egito.
Procurar um bom líder e
armazenar muita comida.

2. O plano pareceu bom ao faraó e a todos os seus conselheiros. Faraó sabia que não encontraria
alguém tão capacitado como José. Ele reconheceu que a sabedoria dele vinha de Deus. Complete
a frase abaixo com as vogais e veja o que o faraó falou a José.
Resposta do faraó (Dica: Gênesis 41:40)
V__CÊ TERÁ O C__MANDO DE MEU P__LÁCIO, E TODO O MEU P__VO SE SUJ__ITARÁ ÀS
SUAS ORD__NS. SOMENTE EM REL__ÇÃO AO TR__NO SERE__ MA__OR Q__E VOCÊ.
3. O faraó deu a José o nome de
Zafenate-Panéia. Depois de treze
anos que José foi vendido pelos seus
irmãos, Deus honrou sua fidelidade.
José se tornou governador de toda a
terra do Egito. Pinte a cena.

Falando com Deus: Deus, eu quero ser fiel a ti como José.

