
 
 

 
 

Momento com Deus – Crianças de 07 a 08 anos 
NOME:______________________________________________________________DATA: 01/03//2020 

 

JOSÉ: O PRISIONEIRO 

 

Versículos para decorar: 

1 – O Senhor está comigo, não temerei. O que me podem fazer os homens? (Salmos 118:6) 

2 – Mas os planos do Senhor permanecem para sempre, os propósitos do seu coração, por 
todas as gerações (Salmos 33:11) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SEGUNDA - FEIRA 
Entendendo a História 
1. Parecia tudo estar dando errado para José: traído pelos irmãos, vendido como escravo e agora preso 
sem ter culpa alguma. Mas o Senhor estava sempre com ele e o tratou com bondade, dando-lhe a 
amizade do carcereiro. Complete abaixo de acordo com as figuras: 
 

 
José 

 
presos 

 
carcereiro 

 
prisão 

 
responsável 

 

Por isso o ____________ encarregou _______ de todos os outros 

_______ e ele se tornou ____________ por tudo na _________. 
 

2. Mesmo com tudo aquilo acontecendo, José sempre se destacava em tudo o que fazia. Se destacou 
como filho, como escravo e agora como prisioneiro. Por quê? Ligue as alternativas corretas. 

 
 
 
 
 
 
3. Algum tempo depois, dois oficiais do rei ofenderam ao faraó. O faraó se irou com eles e mandou 
prendê-los na mesma prisão que José estava. Leia Gênesis 40:1-3 e circule quem foram os oficiais que o 

faraó mandou prender. 

 
 

 
4. Certa vez, o copeiro e o padeiro, que estavam na prisão, tiveram um sonho. Cada sonho tinha a sua 
interpretação. José foi até eles e percebeu que estavam tristes, porque não havia quem interpretasse os 
sonhos. Leia Gênesis 40:8 e risque a opção errada. 

Provérbios 22:29 

SUSHIMAN PADEIRO 

Colossenses 3:23 

PEIXEIRO 

Fazia como para o Senhor e não os homens. 

Obedecia às autoridades. 

COPEIRO 

Romanos 13:1 Fazia tudo bem feito, ou seja, era habilidoso. 

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/sl/118/6


 
 
 
 

 
 
Compartilhando com Deus: 
Escreva uma oração falando para Deus que você quer dar sempre o seu melhor: 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 

TERÇA - FEIRA 

Entendendo a História 
1. O padeiro e o copeiro contaram cada um o seu sonho para José. Ligue as figuras ao sonho e ao seu 

significado. Dica: Gênesis 40:9-13, 16-19.  

 
2. José pediu ainda uma coisa para o chefe dos copeiros. Leia Gênesis 40:14 e marque a alternativa 
correta: 
(     ) “Quando tudo estiver indo bem com você, lembre-se de mim e seja bondoso comigo; fale de mim ao 
faraó e tire-me desta prisão”. 
(     ) “Só interpreto seu sonho se você me tirar daqui”. 
(     ) “Traga-me um frango assado”. 
 
 

3. O copeiro voltou a trabalhar para o rei, mas o padeiro morreu enforcado, exatamente como 
José havia falado. José foi preso inocentemente e esquecido pelo copeiro. Escreva nas linhas da 
próxima folha o que aprendemos com essa situação: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Compartilhando com Deus: 
Escreva uma oração pedindo para Deus para confiar mais nele: 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

PADEIRO 

Vai voltar a 
servir o faraó. 

Vai morrer. 

"Sobre a minha cabeça havia três cestas de pão 
branco. Na cesta de cima havia todo tipo de pães e 

doces que o faraó aprecia, mas as aves vinham 
comer da cesta que eu trazia na cabeça" 

"Vi diante de mim uma videira, com três ramos. Ela 
brotou, floresceu e deu uvas que amadureciam em 

cachos. A taça do faraó estava em minha mão. 
Peguei as uvas, e as espremi na taça do faraó, e a 

entreguei em sua mão" 

COPEIRO 

a) O que eles responderam? 

Tivemos pesadelos com monstros. 

Tivemos sonhos, mas não há quem os interprete. 

b) O que José respondeu? 

"Não são de Deus as interpretações”? 

Eu sou o cara, consigo interpretar tudo. 

 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          



QUARTA - FEIRA  
Entendendo a História 
1. Justiça é a medida de Deus sobre alguém ou alguma circunstância, não o que nós achamos. Leia o 
quadro e marque a resposta correta: 

 
 
2. O faraó teve dois sonhos. Leia Gênesis 41:1-7 e complete as frases e descubra os sonhos: 

 
a)  

 As sete ____________  feias e ____________ comeram as sete 
 

                                   ______________ belas e gordas. 
 

 
 
b)  

               As sete ____________________ mirradas e _______________________ 
 

                engoliram  as espigas ____________________e ___________________. 
 

 
 

 
3. Na manhã seguinte o faraó mandou chamar todos os magos e sábios do Egito e lhes falou o sonho, 
mas ninguém foi capaz de dizer sua interpretação. Marque X nas respostas corretas. 
(     ) Nenhuma magia, nem feitiço, nem qualquer revelação é maior do que a Palavra de Deus. 
(     ) Não devo consultar magos, feiticeiros para saber a vontade de Deus. 
(     ) A Palavra de Deus tem tudo o que preciso para viver. 
 
Compartilhando com Deus: 
Escreva uma oração falando que você vai se dedicar mais no Momento com Deus e no estudo da Bíblia 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
QUINTA - FEIRA  
Entendendo a História 
 
1. O chefe dos copeiros, então, se lembrou de José e resolveu contar ao faraó sobre o jovem hebreu. 
Complete marcando as palavras corretas na conversa entre o faraó e José. (Gn. 41:15-16) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Então faraó contou todo o sonho a José. José disse que os 
dois sonhos representavam a mesma coisa e que Deus havia 
revelado ao faraó o que iria fazer. Decifre o código abaixo e 
descubra o que significava o sonho do faraó. 

 
 
 
                     
 
 

   
SETE FARTURA FOME 

 

 

 

 

 

 

 
_______ anos de  __________ e ________ anos de _________ 

"Tive um sonho que 
(ALGUÉM / NINGUÉM) 
consegue interpretar. 

Mas ouvi falar que você, 
ao ouvir um sonho, é 

(CAPAZ / INCAPAZ) de 
interpretá-lo". 

"Isso não depende de mim, 
mas (ZEUS / DEUS) dará ao 
faraó uma resposta 
(INEVITÁVEL / FAVORÁVEL) 

 



3. Depois que José interpretou os sonhos, ele deu alguns 
conselhos ao Faraó. Procure no caça palavras e complete as 
frases: 
 
O 1º. conselho que José deu ao faraó era que 
ele procurasse um bom líder. Esse líder deveria ser criterioso 
e sábio.  
O 2º. conselho era que ele deveria recolher a quinta parte da 
colheita durante sete anos e armazenar. 

 
4. Faraó reconheceu que o Espírito de Deus estava com José, por isso ele era tão sábio. Leia as 
perguntas abaixo e na próxima folha procure a resposta correta colocando a letra correspondente. Siga o 
exemplo. Gênesis 41:40-45. 
 

a) O que José seria? 
b) O que José iria comandar? 
c) Quem se sujeitará as suas ordens?  
d) Somente quem será superior a José em relação ao trono? 
e) Em qual carruagem real José subiu?  
f) O que os arautos gritaram?  
g) Qual seria o novo nome de José? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Compartilhando com Deus: 
Escreva uma oração agradecendo porque Ele sempre mostra a vontade dele: 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

 
SEXTA - FEIRA – REVISÃO - AULA 03 DE FINANÇAS 

Estamos na 3ª aula do curso “Finanças para Crianças” que está sendo dado 
nos horários de SENIB (9h40 e 18h40). Por isso, ao longo do curso, vamos 

revisar aqui no Momento com Deus, algumas preciosas lições sobre finanças. 

Vamos revisar nas sextas-feiras. Essa parte faz parte do seu Momento com Deus. Por isso, vale bolinha 
no crachá também. Vamos lá? 

Responda: 
1. Leia os textos e escreva o que a Bíblia diz sobre o preguiçoso X trabalhador: 
As mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes lhe trazem riquezas. (Provérbios 
10:04) 
O preguiçoso deseja e nada consegue, mas os desejos do diligente são amplamente satisfeitos.          
(Provérbios 13:04) 
As mãos diligentes governarão, mas os preguiçosos acabarão escravos. (Provérbios 12:24) 
O preguiçoso não aproveita sua caça, mas o diligente dá valor a seus bens. (Provérbios 12:27) 

F A R A Ó S U Y K I 

S O B X T E I H O B 

D I G A R T J S Q A 

H B T Q F E N B W D 

J A H G X N N R S A 

K S I B Q U I N T A 

M T W Z V F B N Y P 

C R I T E R I O S O 

Fechem o caminho.  

 

Potifar. 
 

Na terceira. 
 

Prefeito.  Senador. 
 

O faraó.  
 

O povo.   
 

O palácio. 
 

B 

   

 
 

 

Governador. 
 

O carcereiro. 

Saiam do caminho.    

 

Na primeira. 
 

Na segunda.    
 

A prisão. 
 

 

Josenate-Panéia 

Abram o caminho. 
 

 

  

 
  

  

 

Os magos.  
Zafenate-Panéia  



 

Preguiçoso Trabalhador 

  

  

  

  

 

2) Você tem o costume de terminar o que começa? (    )SIM        NÃO(    ) 
Se sim, escreva um trabalho que você começou e terminou: ___________________________________ 

3) Leia Provérbios 6: 6-11 e responda as perguntas: 

a) Qual animal é sábio nesse versículo? _____________________________ 

b) O que a formiga faz para ser sábia?_____________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

c) O que acontece com o preguiçoso?  ____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 
4) Escreva abaixo alguns trabalhos que você pode fazer: 

a) Na escola: ______________________________________________________________________ 

b) Em casa: _______________________________________________________________________ 

c) Para seus pais: __________________________________________________________________ 

d) Na igreja: ______________________________________________________________________ 

5) Leia o texto abaixo, desembaralhe as palavras entre parêntesis e complete: 

Tudo o que ___________ (fi-rem-ze), façam de todo o _____________ (ção-ra-co), como para o 

_____________ (nhor-Se), e não para os homens, sabendo que ____________________ (be-ce-rão-re) 

do Senhor a _______________________ (re-pen-com-sa) da herança. É a ___________ (to-Cris), o 

Senhor, que vocês estão ______________________ (do-ser-vin). (Colossenses 3:23) 

 

Devemos nos dedicar em tudo que fizermos, 

como se fosse para Deus e não para as pessoas. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 


