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Versículos para decorar
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Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens.
(Colossenses 3:23)
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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 39:1-23

Segunda-feira
Fale para a criança: José foi vendido pelos seus irmãos para
ser escravo no Egito, mas Deus já havia preparado quem iria
comprá-lo: O egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da
guarda.
Continue: José estava sozinho e parecia ser o fim.
Mas a bíblia diz em Gênesis 39:2: “O Senhor estava com
José”, apesar de tudo o que estava acontecendo.
Fale com convicção: José tinha sido abandonado por seus
irmãos, mas ele sabia que não tinha sido abandonado por
Deus.
Explique: O Egito era um país que adorava vários deuses falsos. Mas José conhecia alguém muito
especial: o Deus de Abraão, Isaque e de seu pai Jacó. Enfatize sorrindo: O único Deus verdadeiro!
Diga: Jacó ensinou a José quem era Deus e todas as promessas que o Senhor tinha dado aos seus avós.
Fale: José poderia esquecer todo o seu passado, mas jamais esqueceria o Deus dos seus pais.
Fixando a lição/A criança repete: Preciso obedecer mesmo quando ninguém estiver vendo.

Deus vê todas as coisas.
Atividade: Cole areia no nome de José.

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

Terça-feira
Fale para a criança: Depois que José foi vendido como escravo, ele começou a trabalhar e sempre
fazia o seu melhor. Trabalhava duro e fazia como se fosse para Deus e não para os homens.
Continue: José sabia que o seu verdadeiro chefe era Deus, e não Potifar.
Fixando a lição/A criança repete: Preciso obedecer mesmo quando ninguém estiver vendo, Deus
vê todas as coisas.

Continue: Deus já tinha planejado tudo e em nenhum momento deixou José sozinho. Como José
sempre fazia o seu melhor no trabalho, ele deixou de ser só um escravo e foi trabalhar na casa de
Potifar.
Fale para a criança: Potifar tinha um alto cargo, era um homem muito importante. Por isso, ele tinha
muitas plantações, muitos animais e grandes casas.
Continue: Potifar percebeu que o Senhor estava com José e que tudo que ele fazia dava certo.
Então deixou José tomando conta de tudo que ele possuía. José cuidava de tudo, menos da comida
de Potifar.
Atividade: Pinte José fazendo o seu melhor para Deus enquanto trabalhava na casa de Potifar.

Oração - Leia e a criança repete: Senhor, me ajude a sempre dar o meu melhor como José.
Quarta-feira
Fale para a criança: José era um jovem muito bonito e por isso a
mulher de Potifar, depois de certo tempo, começou a ficar
interessada nele.
Fale com rosto de espanto: Ela era casada e queria namorar
com José! Mas José sabia que isso não era certo. Isso é pecado!
Fale com voz de suspense: Um dia, ela aproveitou que estava
sozinha com José, e o chamou para namorar com ele em seu
quarto.

Sabe o que José disse? “Meu senhor (Potifar) não se preocupa com nada de sua casa, e tudo o
que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a
não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer tão grande maldade
com ele e pecar contra Deus?"
Continue: José sabia que Deus vê tudo o que fazemos e que iria ficar muito triste se ele namorasse
a mulher de Potifar, porque estaria desobedecendo e fazendo algo muito errado. Ele escolheu
agradar a Deus e fugir do pecado!
Sabe ainda o que José fez? Ele começou a ficar bem longe da mulher de Potifar e toda vez que ela
chegava perto, ele fugia, mas ela não desistia de querer namorar José.
Conclua: José sabia que era errado namorar uma mulher casada. Quando o homem e a mulher se
casam, eles não podem namorar outras pessoas.
Fixando a lição/A criança repete: Preciso obedecer mesmo quando ninguém estiver vendo, Deus
vê todas as coisas.
Atividade: Circule o que você faz que agrada a Deus.

Bons amigos

Desobedecer

Aprender as histórias da Bíblia

Oração - Leia e a criança repete: Deus, me ajude a te obedecer mesmo quando ninguém estiver vendo.
Quinta-feira
Fale para a criança: Um dia José entrou na casa de Potifar para fazer suas tarefas. Naquele
momento nenhum dos empregados estava na casa.
Fale com voz de suspense: De repente a mulher de Potifar agarrou José pelo manto e voltou a
convidá-lo: “Vamos deite-se comigo”! Mas José fugiu da casa deixando o seu manto na mão da
mulher.

Explique para a criança: José tinha uma qualidade muito especial: Integridade, você sabe o que é
integridade? É ser o mesmo em todos os lugares, mesmo sozinho quando ninguém estiver olhando,
você deve fazer o que é certo.
Continue: José era o mesmo em todos os lugares, mesmo que ninguém estivesse vendo, pois José
sabia que o Senhor vê todas as coisas.
Fixando a lição/ A criança repete: Preciso obedecer mesmo quando ninguém estiver vendo. Deus
vê todas as coisas.

Continue a história: A mulher ficou com muita raiva porque José saiu correndo e não foi para o
quarto com ela. Então ela mentiu para Potifar dizendo que José tentou agarrá-la. Potifar ficou com
tanta raiva que mandou prender José.
Atividade: Organize as letras abaixo e escreva qual a qualidade especial de José:

N-T-I-E-R-G-I-A-D-E-D
INTEGRIDADE
Oração - Leia e a criança repete: Deus, me ajude a fazer o que é correto mesmo sozinho.
Sexta-Feira
Fale para a criança: Potifar mandou buscar José e o lançou na prisão, onde ficavam os prisioneiros
do rei. José foi lançado em uma prisão subterrânea, escura e fedorenta, chamada de masmorra.
Fale com suspense: Parecia que tudo estava dando errado para José: Mas o Senhor estava com
ele e fez com que o carcereiro, homem que cuida dos presos, gostasse de José.

Fale com alegria: Por isso o carcereiro encarregou José de todos os outros presos, e ele se tornou
responsável por tudo na prisão.
Explique: José se destacava em tudo: como filho, escravo e prisioneiro. Por quê?
 Tudo que José fazia, ele fazia bem feito;
 Ele obedecia às autoridades;
 Ele fazia tudo como se fosse para Deus e não para homens.
Continue: José ainda era um prisioneiro, mas o Senhor estava com ele e o ajudava em tudo o que
ele fazia. Vamos descobrir o resto da história sobre o nosso herói na próxima semana.
Fixando a lição/ A criança repete: Preciso obedecer mesmo quando ninguém estiver vendo. Deus
vê todas as coisas.
Atividade: Mesmo na prisão, José confiou em Deus! Desenhe José na prisão.

Oração - Leia e a criança repete: Deus, me ajude a confiar em ti em todos os momentos.

