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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 37:1-36

Segunda-feira
Fale para a criança: Jacó havia voltado para Canaã, em Betel,
o lugar onde ele teve o sonho da escada, para morar com seus
filhos. Ele tinha doze filhos homens.
Explique: De todos os filhos, Benjamim era o filho mais novo,
mas ainda era muito pequeno. José era quem alegrava seu pai
e era o filho que Jacó mais gostava.
Diga: José já era um rapaz de dezessete anos e ajudava seus
irmãos a cuidar dos rebanhos.
Continue: Os irmãos de José eram ruins e faziam coisas
erradas. Eles não gostavam de José porque ele falava tudo o
que eles faziam de errado para Jacó.
Fale: Para piorar a situação, Jacó mandou fazer
uma túnica longa e colorida para dar de
presente a José. Quando seus irmãos viram
ficaram com muita raiva e inveja, nem falavam
com José.
Atividade: Vamos colorir a túnica de José?

Oração - Leia e a criança repete: Deus, me ajude a ser um bom filho (a).

Terça-feira
Fale para a criança: Certa vez José teve dois sonhos muito interessantes:
Primeiro sonho: José e seus irmãos estavam amarrando feixes de trigo, de repente o feixe de José
ficou de pé e os feixes dos seus irmãos se curvavam diante dele.
Segundo sonho: Ele sonhou que o sol, a lua e mais onze estrelas se curvavam diante de José.

Diga: Quando José contou seus sonhos para os seus irmãos, eles ficaram com raiva e muita inveja.
Eles pensaram:” Então isso quer dizer que José vai governar sobre nós’’?
Explique: A Bíblia diz que a inveja faz mal para nossa saúde. Leia Provérbios 14:30 e repita com a criança.
Continue ensinando: Não queira o que os outros tem! Se o seu amigo tem um brinquedo melhor
que o seu, fique feliz! Mas não fique querendo que a sua mãe compre um igual para você... Isso não
agrada a Deus. Deus quer que sejamos agradecidos com o que Ele nos dá.
Fale para a criança: José nasceu em uma família que tinha muitos problemas: era órfão (sua mãe
Raquel havia morrido quando nasceu Benjamim), ele era odiado por seus irmãos, mas era muito
amado por seu pai Jacó, e principalmente por DEUS!
Atividade: Faça um (X) nas figuras que mostram com que José sonhou.

Oração - Leia e a criança repete: Deus, obrigado por tudo o que tenho.
Quarta-feira
Fale para a criança: Os irmãos de José estavam perto de Siquém
cuidando do rebanho de seu pai. Jacó queria saber se estava tudo bem
com eles e pediu para José ver como eles estavam.
José obedeceu imediatamente sem reclamar e disse: “Sim,
senhor!”.
Diga: José foi procurá-los e os encontrou em uma outra cidade
chamada Dotã. De longe ele foi visto por seus irmãos que falaram: “Lá
vem aquele sonhador!”.
Faça rosto de assustado: Eles pensaram em matá-lo, mas depois

tiveram outra ideia. Quando ele se aproximou, eles pegaram José, pularam em cima dele, o
agarraram, tiraram sua túnica e o jogaram em um poço sem água.
Fale com voz triste: José estava se sentido traído e muito sozinho naquele poço.
Pergunte para a criança: Mas sabe quem estava com José naquele poço? (Dê um tempo e
responda): Deus estava o tempo todo com ele!
Continue com a história: Os irmãos de José viram um grupo de viajantes ismaelitas (comerciantes)
que iam para o Egito e vendiam especiarias como: bálsamo e mirra.
Fale com suspense: Mas o que será que os irmãos de José estão planejando? Amanhã você vai
saber.
Fixando a lição: Deus está comigo em todos os momentos. Ele nunca me deixa sozinho.
Atividade: Quando José foi jogado no poço, ele ficou muito triste. Vamos desenhar José dentro do
poço?

Oração - Leia e a criança repete: Deus, te agradeço por estar ao meu lado em qualquer situação.
Quinta-feira
Fale para criança: Os irmãos de José tiveram outra ideia quando viram
os viajantes ismaelitas: venderam José como escravo por 20 moedas de
prata.
Continue: Seus irmãos fizeram tudo para se livrar de José, mas Deus
tinha um plano com a ida de José para o Egito.
Diga: José não imaginava o que Deus estava fazendo enquanto ele
estava dentro do poço. Deus sempre tem o melhor plano. José não
sabia que Deus tinha um plano para o bem da família dele, para o seu
bem, para o bem do mundo inteiro.
Continue: Para ninguém descobrir o que tinham feito com José, os
seus irmãos mataram um bode, pegaram a túnica de José, sujaram de
sangue e enviaram a Jacó.
Jacó viu e disse: "É a túnica de meu filho! Um animal selvagem o
devorou! José foi despedaçado! ”
Finalize: Jacó ficou muito triste pensando que seu filho tinha morrido e
chorou vários dias.

Fixando a lição/ A criança repete: Deus está comigo em todos os momentos. Ele nunca me deixa
sozinho.
Atividade: Os irmãos de José
fizeram muitas coisas ruins com
ele. Coloque as cenas na ordem
como aconteceram os fatos.

Oração - Leia e a criança repete: Deus, obrigado por ter um plano para mim.
Sexta-Feira
Fale para a criança: Quando José chegou ao Egito, ele foi vendido
para um homem poderoso chamado Potifar, que era o oficial do
faraó e capitão da guarda. Faraó era o rei que governava o Egito.
Continue: Agora José estava longe do seu pai, em um lugar com
uma língua diferente, costumes diferentes, sentindo-se traído pelos
irmãos e triste porque achava que nunca mais veria seu pai.
Diga: Apesar de tudo isso, o Senhor estava com José, assim como
ele está com você sempre, mesmo nos momentos mais difíceis da
sua vida. Deus nunca te deixa sozinho.
Conclua: Deus estava cuidando de José e iria realizar o seu plano
para a vida dele.
Diga em tom de suspense: O que será que ainda vai acontecer
com José? Na próxima meditação você vai aprender.
Fixando a lição/A criança repete: Deus está comigo em todos os
momentos. Ele nunca me deixa sozinho.
Atividade: Com ajuda de um adulto responda a cruzada.
1 – Nome do pai de José.
2 - Lugar para onde José foi levado.
3 – José foi vendido como ....
4 – Quem está com você em todos os momentos
e nunca te deixa sozinho.
Oração - Leia e a criança repete: Deus, obrigado por nunca me deixar sozinho.

