MEDITAÇÃO – Kids 2 e 3
SEMANA 21 – JOSÉ – O GOVERNADOR
Nome: ______________________________________ Turma: ( ) 2A ( ) 2B ( ) 2C ( ) 3A ( ) 3B ( ) 3C
Professor / Contato: ______________________ /__________________ Sessão: ( ) 1ª ( ) 2ª ( ) 3ª
Versículos para Decorar
(Estamos usando a Bíblia na Nova Versão Internacional – NVI)
1 – Não diga: "Eu o farei pagar pelo mal que me fez!” Espere pelo Senhor, e ele dará a vitória a você.
(Provérbios 20:22)
2 – Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor
lhes perdoou. (Colossenses 3:13)
3 – Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. (Tiago 1:20)

SEGUNDA – FEIRA
Entendendo a História
1. José se tornou governador do Egito aos 30 anos. Ele teve bons resultados por causa da sua
obediência. Observe as imagens com atenção e escreva as palavras que completam as frases
abaixo. (Gn 41:42-45).
RESULTADO DA OBEDIÊNCIA DE JOSÉ:
a. Comandou o povo do
b. Recebeu um

__ __ __ L que significava a autoridade de Faraó.

c. Vestiu linho fino e uma
d. Andou na

__ E __ __ __ T __.

C __ __ R __ __ T __ de ouro.
C __ __ R __ __ __ __ M real.

e. Recebeu um nome egípcio Z __ F__ __ __T__ - PANÉIA
2. José teve dois filhos. Os significados dos nomes dos filhos representavam as duas fases da
sua vida. Descubra os nomes deles pintando as letras com sua cor favorita, depois reescreva
os nomes para descobrir o seu significado.

E________________ = Deus me fez prosperar na

terra onde tenho sofrido
M_______________ =Deus me fez esquecer
todo o meu sofrimento.

3. Começaram os 7 anos de fome no
Egito. Quando a fome chegou a Canaã,
Jacó enviou seus filhos para comprar
comida. Siga a pista que está no
balão, ajude os irmãos a chegarem ao
Egito.

Falando com Deus: Senhor, eu quero te obedecer de todo o coração.

TERÇA – FEIRA
Entendendo a História
1.Quando chegaram ao Egito, José logo reconheceu seus irmãos e insistiu dizendo que eles
eram espiões. Eles ficaram presos durante três dias. Depois José falou: “Se vocês são homens
honestos, deixem um dos seus irmãos aqui na prisão, enquanto os demais voltam, levando trigo
para matar a fome das suas famílias”. Escreva as letras nas cenas corretas de acordo com
Gênesis 42:18-28

A

B

C

D

( ) José mandou que enchessem de trigo suas bagagens, devolvessem a prata de cada um
deles, colocando-a nas bagagens, e lhes dessem mantimentos para a viagem.
( )Eles aceitaram o plano. José retirou-se e começou a chorar, mas logo depois voltou e
conversou de novo com eles.
( ) Eles partiram de volta para Canaã. Quando pararam em um lugar para pernoitar, um deles
viu que a prata que seria o pagamento estava dentro da bagagem. Todos ficaram apavorados!
( ) Então José escolheu Simeão e mandou acorrentá-lo diante deles. José queria testar o
coração dos irmãos. E não se vingar, mas sabia que o sofrimento purifica o coração;
2. Quando chegaram a Canaã, contaram a Jacó todo o ocorrido e que o Governador queria que
levassem Benjamim para comprovar que eram honestos. Marque V para verdadeiro e F para
falso. Leia Gênesis 42:35 a 43:3
( ) Quando esvaziaram a bagagem, encontraram toda prata do pagamento.
( ) Jacó disse que podiam levar Benjamim o mais rápido possível.
( ) Jacó achou melhor ter toda a prata de volta pois poderia comprar mais comida
( ) Judá lembrou que não podiam voltar ao Egito sem Benjamim.
3. Jacó não tinha outra escolha, pois a fome era grande.
Jacó falou: “Se tem que ser assim, que seja! Levem
alguns dos melhores produtos da nossa terra como
presente ao tal homem”. Complete a cruzada com as
palavras destacadas abaixo:

3
2
1

Levem alguns dos melhores produtos da nossa terra como
presente ao tal homem: um pouco de bálsamo(1), mel(2),
especiarias(3) e mirra(4), nozes de pistache(5) e
amêndoas(6). Levem prata(7) em dobro, e devolvam a prata
que foi colocada de volta na boca da bagagem de vocês”
(Gênesis 43:11-12)

6
5
7
4

Falando com Deus: Senhor, eu entendo que tu estás no controle de tudo.
QUARTA – FEIRA
Entendendo a História
1. Eles voltaram para o Egito atrás de comida, e dessa vez levaram Benjamim. Leia Gênesis
43:10-16 e responda as perguntas.
a) O que José falou para o administrador da
b) Marque o que
casa?
os irmãos de José
( ) Sirva a eles só pão e água.
acharam que
( ) Leve estes homens à minha casa, mate
aconteceria com
um animal e prepare-o; eles almoçarão
eles no Egito?
comigo ao meio-dia.
Escravos
Expulsos

Quantos anos José tinha quando reencontrou seus irmãos? Ele foi governador
aos 30, passou 7 anos de fartura no Egito e até agora foram 2 anos de fome no
Egito. Quantos anos ele tinha: 30 + 7 + 2 = _______ anos.
2. Quando os irmãos de José deram os presentes, eles se curvaram diante de José. Assim se
cumpriu o primeiro sonho de José. Eles foram alimentados e festejaram. José ordenou que fosse
colocado algo na bagagem de Benjamim. Leia Gênesis 44:2 e circule o que foi colocado na
bagagem.

Taça de prata

Bandeja de prata

Talheres de prata

3. Depois que eles saíram, o administrador saiu atrás deles e os acusou de terem roubado. Ele
abriu a bagagem de todos e encontrou o objeto roubado na bagagem de Benjamim. Eles então
foram presos e clamaram a José, pois o pai deles morreria se não visse mais o caçula. Então
José fez uma coisa muito interessante. Leia Gênesis 45:1-3 e complete.
A essa altura, José já não podia mais ___________-se diante
de todos os que ali ____________, e gritou: "Façam sair a
todos! " Assim, ninguém mais estava _______________ quando
José se revelou a seus _______________.
Então disse José a seus irmãos: "Eu sou José! Meu pai ainda
está ________? " Mas os seus irmãos ficaram tão
____________ diante dele que não conseguiam responder-lhe.
Falando com Deus: Senhor, obrigado por ser fiel em tudo comigo.
QUINTA – FEIRA
Entendendo a História
1. José falou para os irmãos quem ele era e disse: "Agora, não se aflijam nem se recriminem por
terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês". Ao
falar isso, José mostrou que entendia algo muito importante. Decifre o código e escreva a
resposta.

José _________________ seus irmãos porque ______________ que Deus ____________
um plano melhor.
2. Falamos muito sobre perdão não é mesmo? Mas afinal, o que significa PERDÃO? Ligue os
significados abaixo até a palavra correta.
É PERDÃO
É deixar o problema nas mãos do Senhor.•
É resolver o problema com minhas próprias mãos. •
NÃO É PERDÃO
É fazer o que fizeram comigo. •

É PERDÃO

É confiar que Deus é o Justo Juiz. •
É fazer o que Jesus faria.•

NÃO É PERDÃO
3. José disse a seus irmãos: “Já houve dois anos de fome e ainda terá mais cinco anos. Voltem a
meu pai e digam-lhe: Assim diz o seu filho José: Deus me fez senhor do Egito. Vem para cá, não
te demores. Tu viverás na região de Gósen e ficarás perto de mim — tu, os teus filhos, os teus
netos, as tuas ovelhas, os teus bois e todos os teus bens". Complete corretamente os textos:
a.José ___________ (perdoou / odiou) seus irmãos pelo o que aconteceu. Ele ainda
____________ (maltratava / amava) seu pai mesmo estando longe de casa.
b.José dava seu ____________ (melhor / pior) em tudo, pois fazia para ___________
(homens/o Senhor).
c.José estava com ___________ (Deus / sua força) e tudo que fazia em sua vida
_____________ (prosperava / dava errado). Ele foi ______________ (obediente /
desobediente) ao Senhor!
Falando com Deus: Deus, me ensina a perdoar aqueles que me ofendem.
SEXTA – FEIRA
Entendendo a História
1. Eles foram rapidamente avisar Jacó. O coração de Jacó ficou tomado
de alegria e até ofereceu um sacrifício a Deus em agradecimento. Deus
confirmou sua promessa a Jacó que havia feito a Abraão e Isaque. Leia
Gênesis 46:3 e complete.
"Eu sou Deus, o Deus de seu pai", disse ele. "Não tenha ______ (DO-ME) de descer ao
_________ (TO-GI-E), porque lá _______ (REI-FA) de você uma ________ (DE-GRAN) nação.
2. Escreva cada parte do versículo após conseguir falar sem olhar.

_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________
3. Jacó ficou no Egito, com toda a sua família, filhos, netos e tataranetos. José sabendo que ia
morrer em breve, fez sua família jurar que um dia tiraria seus ossos do Egito. José morreu no
Egito aos 110 anos de idade. Encontre 3 erros.

ERRADO
Falando com Deus: Senhor, obrigado por nunca me abandonar.

CERTO

