MEDITAÇÃO – Kids 1

TOP KIDS
5ª Semana

SEMANA 19 – JOSÉ - O ESCRAVO
Nome:________________________________________________ Turma: ( ) 1A ( ) 1B ( ) 1C
Professor / Contato: ___________________ /__________________ Sessão: ( ) 1ª ( ) 2ª ( ) 3ª
Versículos para Decorar
(Estamos usando a Bíblia na Nova Versão Internacional – NVI)
1 – Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. (Salmos 46:1)
2 – Afasto os pés de todo caminho mau para obedecer à tua palavra. (Salmos 119:101)

SEGUNDA-FEIRA
1. As frases abaixo estão erradas. Circule a palavra errada e escreva a palavra certa. Dica: Leia
Gênesis 39:1. Siga o exemplo.
a) José foi levado para a Etiópia.

Egito

.

b) Um homem chamado Pontafar comprou José dos ismaelitas. _________________
c) Potifar era o oficial do governador e capitão da guarda. ___________________
2. José foi levado para longe da sua família. Ele se sentia traído pelos irmãos e achava que nunca
mais veria seu pai. Parecia que era o fim dos seus sonhos. Desenrole a frase em espiral e escreva
o que aconteceu com José.

Resposta: ___________________________________________________
____________________________________________________________
Mesmo sem nada, José tinha certeza que Deus não o abandonaria.
3. O Egito era um país que
adorava vários deuses
falsos. Mas José conhecia
alguém muito especial: O
Deus de Abraão, de Isaque e
de seu pai Jacó. Ele se
lembrava dos ensinamentos
de seu pai sobre Deus. Ele
aprendeu quem era Deus e
quais eram promessas.
Encontre 5 erros ao lado.

José poderia esquecer todo o seu passado, mas não esqueceria o Deus dos seus pais.
Falando com Deus: Deus, eu quero sempre me lembrar de ti.

TERÇA-FEIRA
1. José mesmo trabalhando como escravo, fazia tudo dando o seu melhor. Ele sabia que seu chefe
não era Potifar, mas sim Deus. Leia as situações abaixo e marque X na atitude correta.
a) Quando minha mãe pede para eu arrumar meus brinquedos eu:
(
) Não arrumo, pois vou brincar de novo e vai bagunçar.
(
) Obedeço imediatamente, pois sei que isso agrada a Deus.
b) Quando minha professora passa tarefa para a sala de aula, eu:
(
) Faço toda a atividade dando meu melhor.
(
) Enrola até dar a hora de ir embora.

2. José foi promovido e começou a trabalhar na
casa de Potifar. Deus já tinha um plano para a
vida de José. Potifar era um homem muito rico e
possuía muitos bens. José tinha sucesso em
tudo que fazia, pois o Senhor o tinha
abençoado. Complete a cena com o pedaço
que está faltando.
(
A

B

C
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D

3. Potifar nomeou José como administrador da sua casa. Deus abençoou Potifar por amor a José.
Reescreva a frase tirando o X e descubra o segredo para ter sucesso em tudo que fizer.
FAXZER DXE TOXDO O CORXAÇXÃO, CXOXMO PAXRA O SEXNHOR, E NXÃO PARXA OXS
HOXMENXS.
_______________________________________________________________________________
Falando com Deus: Deus, me ensina a fazer as coisas de todo o coração, como para o Senhor.
QUARTA-FEIRA
1. José era um homem bonito. Depois de um tempo, a mulher de Potifar começou a observar José
e queria deitar-se com ele. Ela aproveitou que estava sozinha com ele e o convidou para o seu
quarto. Complete o versículo com as palavras numeradas e descubra o que José falou para a
mulher de Potifar. Dica: Leia Gênesis 39:8-9.
Meu senhor não se (1) ___________________
com coisa alguma de sua casa, e tudo o que tem

(2) ________________ aos meus cuidados.

(4) cometer
(1) preocupa

Ninguém desta casa está acima de mim. Ele
nada me (3) ___________________ a não ser

(5) pecar

a senhora, porque é mulher dele. Como poderia
eu, então, (4) __________________ algo tão
perverso e (5) ______________ contra Deus?

(2) deixou
(3) negou

2. José sabia que deitar com a mulher de Potifar seria pecado e ofendia a santidade de Deus. A
mulher não desistiu e começou a persegui-lo todos os dias. José evitava ficar perto dela por um
motivo muito importante. Faça os cálculos. Com o resultado, escreva a palavra que está faltando
para completar a resposta.
FICAR FUGIR FECHAR DESAGRADAR AMAR AGRADAR
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Porque ele queria ________________ do pecado e ________________ a Deus.
3 + 2 = _____
1 + 2 = ______
3. Um dia ele entrou na casa para fazer suas tarefas, e nenhum dos
empregados ali se encontrava. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidálo: "Vamos, deite-se comigo!" Mas ele fugiu da casa, deixando algo na mão
dela. Encaixe as peças e escreva o que José deixou.

M

Falando com Deus: Deus, me ajuda a sempre fugir do pecado e te agradar.
QUINTA-FEIRA
1. Deus tinha um plano e ele ia cumprir. José tinha qualidades importantes, uma delas era a
convicção. Siga as setas do segundo quadro no primeiro e escreva as palavras que faltam na
frase abaixo. O que é convicção? Siga o exemplo.
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(1) Escolher o que Deus (2) ____________________ diante de uma determinada situação.
(3)____________________ antes da situação.
2. Outra qualidade que José tinha era a integridade. Ele era o mesmo em todos os lugares,
mesmo que ninguém estivesse vendo. José sabia que o Senhor vê todas as coisas. Leia as frases
abaixo e circule as corretas e risque as erradas.
Mesmo escravo, José serviu bem na casa de Potifar.

Quando José se tornou escravo, adorou ídolos.

Longe de seu pai, José se esqueceu de Deus.

Mesmo tendo irmãos ruins, José não se tornou como eles.

José fazia como para o Senhor e não para homens.

José não cedia ao pecado.

3. José tinha mais uma qualidade que agradava a Deus: coragem. Coragem é fazer o que é
correto mesmo quando estou com medo, acho muito difícil ou sou o único. Circule as atitudes que
mostram coragem.

Zombar de um colega porque
todos estão zombando.

Ajudar meus pais em casa
quando eles pedirem.

Não colar na prova mesmo que
esteja muito difícil.

Falando com Deus: Deus, eu quero ter as mesmas qualidades de José.
SEXTA-FEIRA
1. A mulher de Potifar ficou furiosa com a fuga de José e armou um plano contra ele: ela pegou o
manto de José, chamou os empregados e contou uma mentira. Leia Gênesis 39:14-15 e marque
X no balão que indicar a fala da mulher de Potifar.
Peguem este hebreu, ele entrou em
minha casa e me amarrou pelo pé.

Vejam, este hebreu entrou aqui e tentou
me agarrar!

2. A mulher guardou o manto até a chegada de Potifar. Ela contou toda a história que tinha
inventado. Potifar acreditou nela e ficou muito irritado. Escreva as palavras que completam
corretamente a frase para descobrir o que aconteceu com José.
Potifar _________________ (mandou / deixou) buscar José e o _________________ (guardou /
lançou) na prisão em que _________________ (não eram / eram) postos os prisioneiros do rei.
3. Parecia que tudo estava dando errado para José, mas Deus estava agindo para o bem dele.
José sabia que o Senhor estava com ele até nos momentos difíceis e injustos. Leia o versículo
abaixo e ligue à lição que podemos aprender.
 Deus está conosco só nos momentos bons.


 Deus não está conosco.
 Deus está sempre conosco na hora da dificuldade.

Falando com Deus: Deus, obrigado por também estar comigo nas horas difíceis.

