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Meditação – Infantil 1 e 2

SEMANA 11: JOSÉ – Escravo e Prisioneiro
Nome: ___________________________________________ Turma no Nova Infantil: ______
Professor: ____________________________________Contato:_______________________
Versículos para decorar
(Estamos usando a Bíblia na Nova Versão Internacional – NVI)
Senhor, tu me sondas e me conheces. (Salmos 139:1)
Data para falar o versículo: 23.05.2021







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 39:1-23

Segunda-feira
Fale para a criança: José foi vendido como escravo no
Egito para um homem chamado Potifar (peça que a criança
repetir). Ele comprou José para trabalhar na casa dele.
Fale com o rosto triste: José estava longe da sua família,
dos seus amigos, estava sozinho. E agora? Será que era o
fim de José?
Responda com entusiasmo: Não! Apesar de tudo o que
estava acontecendo, o Senhor estava com José e ele sabia
disso.
Explique: O Egito era um país que adorava muitos falsos
deuses. Mas José conhecia alguém muito especial: O Deus de Abraão, Isaque e de seu pai Jacó. O
único Deus verdadeiro!
Finalize: José aprendeu com seu pai Jacó quem era Deus e tudo o que Ele prometeu a seus avôs.
Esse Deus, José jamais esqueceria.
Atividades: Pinte a cena de José chegando na casa de Potifar.

Oração - Leia e a criança repete: Deus, obrigado por sempre estar comigo.

Terça-feira
Fale para a criança: Potifar era um homem muito importante porque trabalhava para o rei. Ele tinha
muitas coisas: grandes casas, plantações e animais.
Continue: José começou a trabalhar na casa de Potifar e fazia tudo certo. Ele era um escravo muito
bom porque fazia o seu melhor em todos os serviços.
Diga: José fazia isso porque sabia que o seu verdadeiro chefe era Deus e não Potifar.

Explique: Por isso, Deus ficou muito feliz com José e abençoava tudo o que ele fazia.
Conclua: Deus sempre estava com José e já tinha um plano para ele.
Fixando a lição/A criança repete: Deus vê tudo o que eu faço.
Atividade: Você também pode ser um trabalhador como José! Faça um (X) nas imagens que
mostram como você pode ser trabalhador em casa.

Arrumar os brinquedos

Assistir televisão

Arrumar a cama

Oração - Leia e a criança repete: Deus, eu quero ser uma pessoa que gosta de trabalhar.
Quarta-feira
Fale para a criança: Potifar viu que Deus estava com José porque
tudo o que ele fazia dava certo. Por isso, José começou a cuidar de
todas as coisas na casa de Potifar, menos da comida dele.
Continue: José era um rapaz bonito, e por isso a mulher de Potifar
começou a olhar para ele com desejo de namorar! (Faça expressão
de assustado), como assim?
Ensine: José aprendeu que a mulher casada só pode namorar com o
seu marido e, o homem casado só pode namorar com a sua esposa.
Afirme: José sabia disso e não ia namorar com aquela mulher
casada, isso era errado. Ele sabia que isso era pecado.
Continue com a história: Um dia, José estava sozinho trabalhando,
a mulher de Potifar chegou perto e tentou agarrar José, mas ele
correu.

Fale para a criança: José fugiu porque sabia que aquilo era errado, e o pecado deixa Deus triste.
Fixando a lição/A criança repete: Deus vê tudo o que eu faço.
Atividade: O que José fez quando a mulher de Potifar quis agarrar ele? Ligue a resposta certa.

Oração - Leia e a criança repete: Deus, me ajude a sempre fazer a tua vontade.
Quinta-feira
Fale para criança: A mulher de Potifar ficou com muita raiva e
mentiu para seu marido dizendo que José tentou agarrá-la a
força.
Faça rosto de assustado: Potifar acreditou e ficou com muita
raiva de José, por isso mandou José para a prisão mesmo sem
ele ter feito nada.
Continue: José estava em uma prisão muito fria e fedorenta.
Sabe como era o nome dessa prisão? Calabouço.
Diga: José, mesmo sozinho continuou obedecendo a Deus,
porque ele sabia que Deus vê tudo o que fazemos.
Continue: José era um homem íntegro. O que é integridade?
É ser o mesmo em todos os lugares, mesmo que ninguém
esteja olhando. Mesmo que você esteja sozinho, faça o que é
certo!
Fixando a lição/A criança repete: Deus vê tudo o que eu faço.
Atividade: Vamos circular a figura que mostra o que Potifar fez com José:

Mandou para a prisão

Deu Presentes

Oração - Leia e a criança repete: Deus, eu quero fazer o certo mesmo que eu esteja sozinho.

Sexta-Feira
Fale para a criança: Potifar colocou José na prisão. Parecia que
tudo estava dando errado para José.
Continue: Mesmo sendo inocente, José não ficou zangado ou
magoado, porque sabia que Deus sempre estaria com ele.
Fale com alegria: Deus cuidou de José mesmo estando na
prisão. O Senhor fez com que o carcereiro, o homem que cuida
dos presos, gostasse de José.
Continue: José era obediente e ajudava a todos. Por isso o
carcereiro colocou José para ajudar a cuidar dos outros presos,
ele se tornou responsável por tudo na prisão.
Fale com entusiasmo: José ainda era um prisioneiro, mas
continuava obediente a Deus e as suas autoridades, fazia tudo
bem feito. O Senhor estava com José e o ajudava em tudo o que ele fazia.
Afirme: Deus está com você em todos os momentos. Nos momentos mais difíceis o Senhor está do
seu lado.
Fixando a lição/A criança repete: Deus vê tudo o que eu faço.
Atividade: Cole bolinhas de papel no caminho que mostra qual a função de José na prisão.

Oração - Leia e a criança repete: Deus, eu confio em ti!

