MEDITAÇÃO – Kids 4
SEMANA 21 – JOSÉ – O GOVERNADOR
Nome:______________________________________________________ Turma: ( ) 4A ( ) 4B (
Professor / Contato: ________________________ /__________________ Sessão: ( ) 1ª ( ) 2ª (

) 4C
) 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)
4 – Como são felizes os que obedecem aos seus estatutos e de todo o coração o buscam! (Salmos 119:2)

SEGUNDA-FEIRA - José encontra seus irmãos
Entendendo a História
1. José foi vendido por seus irmãos quando tinha 17 anos de idade. Quantos anos
depois José se tornou governador do Egito? Marque com X a resposta correta.
Gênesis 41:46
( ) 30 anos depois.
( ) 15 anos depois.
( ) 7 anos depois.
( ) 13 anos depois.
2. Vimos na história que José recebeu muitas coisas por ter sido obediente a Deus. Complete as frases
de forma correta, de acordo com as coisas que José recebeu. Gênesis 41.41-45
Comandou a ___________________ (GRUPO/TERRA) e o povo _____________ (ROMANO/EGÍPCIO).
Recebeu anel ________ (SELO/OURO) que significava _________________ (RIQUEZA/AUTORIDADE)
de Faraó. Vestiu ______________________ (LINHO/CASACO) fino e _____________________de ouro
(RELÓGIO/CORRENTE). Andou de carruagem ________________ (ANTIGA/REAL). ______________
(AMIGOS/ ARAUTOS) anunciavam sua chegada. Sua ______________________ (FORÇA/PALAVRA)
se tornou mais _____________________ (FRACA/PODEROSA) do Egito. Recebeu um nome egípcio
Zafenate-Paneia. Casou-se com _______________ (AZENATE/MARIA) filha de Potífera.
3. José trabalhou sete anos de fartura, recolheu trigos e armazenou em várias
cidades. Nessa mesma época, José teve dois filhos cujos nomes
representavam duas fases de sua vida. Escreva o significado de cada nome.
Leia Gênesis 41.51-52.
MANASSÉS ___________________________________________________
______________________________________________________________
EFRAIM ______________________________________________________
______________________________________________________________
Compartilhando com Deus:
Senhor, me ajuda a ser fiel a ti nos momentos bons e nas dificuldades.

TERÇA - FEIRA – José põe seus irmãos à prova
Entendendo a História
1. Os irmãos de José foram ao Egito em busca de alimento. Responda abaixo com SIM ou NÃO. Se
precisar leia Gênesis 42.9-24.
SIM ou NÃO
Os irmãos de José não o reconheceram.
José falou em outra língua com os irmãos. (Gênesis 42.23)
José acusou os irmãos de serem espiões.
José pediu como prova de honestidade trazer Jacó.
Os irmãos de José ficaram presos por dois dias.
José depois de 3 dias deixou seus irmãos voltarem para Canaã.
Levi e Judá ficaram presos para garantir que Benjamin viria.

2. Numere as cenas de 1 a 4 na ordem em que ocorreram (Gênesis 42.12-26):

3. José ordenou que lhes dessem trigo e devolvessem a prata de cada um deles, e ainda que dessem
mantimentos para a viagem. E assim foi feito sem os irmãos de José saberem de nada. Desenhe o que
se pede:
a. Eles partiram, mas quando viram a prata,
b. Ao chegarem em Canaã, contaram a Jacó
que seria o pagamento, na bagagem deles,
tudo o que havia acontecido e que só
ficaram apavorados!
podiam voltar se levasse Benjamim.
Desenhe
Jacó muito
triste.

Desenhe os
irmãos com
cara de
apavorado.

Compartilhando com Deus: Ore pedindo a Deus um coração como o de José.

QUARTA - FEIRA – Retorno dos irmãos de José
Entendendo a História
1. A fome estava rigorosa e o trigo que levaram do Egito havia acabado. Jacó disse a seus filhos para
voltarem ao Egito para comprar mais trigo. Mas Judá disse que o homem havia avisado para não
voltarem ao Egito sem Benjamim. Jacó não tinha outra escolha, ele despediu seus filhos e alertou para
que tomassem muito cuidado na viagem de volta ao Egito. Escreva as frases de trás para frente para
saber o que aconteceu quando os irmãos chegaram no Egito.
a. José disse ao administrador:

____________________________________________________________________________________
b. Seus irmãos falaram entre si:

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
2. José mandou colocar um copo
de prata na bolsa de um dos seus
irmãos. Decifre o enigma ao lado e
escreva qual foi este irmão.

ATIVIDADE EXTRA!
Quantos anos José tinha quando
reencontrou seus irmãos? 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

e.

3. Complete as frases abaixo com as
palavras em negrito e depois
preencha a cruzadinha.
a. Os irmãos de José se
____________ diante dele.
b. O __________ que José havia tido
anos atrás se cumpriu.
c. José ordenou ao administrador que
ele colocasse a sua __________ de
prata na bagagem do caçula.
d. A taça foi encontrada na bagagem
de Benjamin, então José __________
eles de terem o __________.
e. José disse que a pessoa que foi
encontrada com a taça seria seu
____________.
f. José não se conteve e ___________.

d2.
a.

d1.

C

R
f.
b.

O

A

c.

escravo – acusou – roubado – chorou
taça – curvaram – sonho

Compartilhando com Deus: Peça para que Deus lhe ajude a não retribuir o mal com o mal.

QUINTA – FEIRA – José perdoa seus irmãos
Entendendo a História
1. José perdoou seus irmãos e chorou abraçado com eles. Para você descobrir como José entendia o
perdão, complete as frases abaixo de acordo com os códigos do quadro. Siga o exemplo:
José
Deus
Deus
vê
aconteceu
tinha
A1
D4
B3
A4
B2
C1
vingar
permitiu
Deus
justiça
Deus
sabia
D3
B4
C2
D5
A3
B1
a. Exemplo: JOSÉ não se ESQUECEU que DEUS tudo VÊ.
A1

A2

A3

defendê-lo
C3
perdoar
D1

melhor
D2
esqueceu
A2

A4

b. José _________ que tudo o que _____________ foi _______ que _____________.
B1

B2

B3

B4

c. Ele __________ certeza de que _______ iria ____________.
C1

C2

C3

d. Ele sabia que _______ é __________do que se __________. _______ é a nossa ___________.
D1

D2

D3

D4

D5

2. José entendia que Deus tinha um plano maior com aquele sofrimento. Leia Gênesis 45.5-7; 50.20 e
complete a frase abaixo com as vogais que faltam e descubra qual era o plano de Deus:
D_ us _nvi _ u J_sé p_r_

s_lv_r

a

v_d_

d_

s_a

f_míl_ _

e d_

m_ _ t_ s

_ _tros

3. Perdoar não signifca fingir que nada aconteceu, mas sim não se vingar, confiar que Deus fará a sua
justiça e não ficar pensando no que te fizeram.
a. Marque um X nas respostas corretas sobre perdão.
( ) Confiar que Deus fará sua justiça no momento certo e na
medida correta.
( ) Dizer que perdoei mas ficar esperando oportunidade de me
vingar.
( ) Lembrar que Deus vai me defender.
b. Deus também nos perdoou de nossos erros mandando seu Filho Jesus Cristo para nos perdoar e
salvar. Marque um X na sua decisão:
( ) Eu decido perdoar meu irmão mesmo se não estiver com vontade
( ) Eu decido que vou lutar para não pensar no mal que me fizeram.
Compartilhando com Deus: Peça para Deus lhe dar um coração perdoador.

SEXTA-FEIRA – O reencontro de pai e filho
Entendendo a História
1. Jacó recebeu a melhor notícia: seu filho estava vivo! Ligue corretamente as falas aos personagens
corretos (Gênesis 46.1-3; 46.31; 47.4-6):
“Não tenha medo de descer ao Egito, porque lá farei de você uma grande
FARAÓ ●
●
nação”
IRMÃOS DE JOSÉ ●
● "Eis-me aqui"
"Seu pai e seus irmãos vieram a você, e a terra do Egito está a sua
●
JOSÉ ●
disposição”

DEUS ●

"Viemos morar aqui por uns tempos, porque a fome é rigorosa em Canaã,
● e os rebanhos de teus servos não têm pastagem. Agora, por favor, permite
que teus servos se estabeleçam em Gósen".

JACÓ ●

●

"Vou partir e informar ao faraó que os meus irmãos e toda a família de meu
pai, que viviam em Canaã, vieram para cá”

2. Os filhos de Jacó então contaram ao pai que José estava vivo e que era o governador do Egito, o
coração de Jacó quase parou. Ele pegou tudo o que tinha e partiu. Ao chegar em Berseba ofereceu
sacrifício a Deus e ali Deus falou com ele. Retire as letras X, inverta as palavras e complete a frase
abaixo. Dica: Leia Gênesis 46.3-4
SXOXHXLXO – OXÃXÇXAXN – SXUXEXD – XOXDXEXM – ÉXSXOXJ - OXTXIXGXE

EU SOU _________, O DEUS DE SEU PAI. NÃO TENHA __________ DE DESCER AO
____________, PORQUE LÁ FAREI DE VOCÊ UMA GRANDE __________. EU MESMO
DESCEREI AO EGITO COM VOCÊ E CERTAMENTE O TRAREI DE VOLTA. E A MÃO DE
_________ FECHARÁ OS SEUS __________.
3. Depois de muitos anos José se encontrou com seu pai. Deve ter sido um encontro emocionante! Os
dois se abraçaram e choraram. Israel (Jacó) faz uma declaração a José. Substitua os símbolos pelas
letras e escreva o que Israel disse.

♦ ₳ ● ♦ ﬨ
ⱷ ● ▓ שּ
▓ ♣ שּ
♣  שּ₡ ♦

℗ ♦
╬ ▓

Ɑ ▲ ♣

ⱷ ● ● שּ שּ
●

▲ ♣ שּ

╬ ● Ὼ ♣

ῶ ● ﬨ ♣ ﬨ ﬨ
 שּ ● ﬨ₡ ●

♦ ▓ ἔ ╢ ♦

♣

ῶ Ὼ ἔ ╢
M C N D
▓ ⱷ ╬ ₡ ₳ ℗
I P V T G J

● ♦ ♣ Ɑ ▲ שּ ﬨ
O A E R S U Q

╬ ▓ ╬ ●

4. José permaneceu no Egito, com toda a família de seu pai. Viu seus netos, bisnetos e tataranetos. José
morreu com a idade de 110 anos e pediu para levarem algo quando Deus os levarem de volta para
Canaã. O que ele pediu para levarem? Marque X na resposta correta. Gênesis 50.25
( ) Seu anel e colar real.

(

) Seus ossos.

Compartilhando com Deus:
Agradeça a Deus por ele ter um plano para sua vida e que ele está no controle de tudo que acontece.

