
          Momento com Deus – Crianças de 07 a 08 anos 

NOME:______________________________________________________________DATA: 09/02/2020 

 

JOSÉ: O SONHADOR 

 

Versículos para decorar: 

1 – Se alguém afirmar: "Eu amo a Deus", mas odiar seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, a 
quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. (1João 4:20) 

2- As pessoas podem fazer seus planos, porém é o SENHOR Deus quem dá a última palavra. (Provérbios 
16:1) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEGUNDA – FEIRA 

Entendendo a História 
1. A família de Jacó era grande, ele teve muitos filhos. Leia com atenção os textos bíblicos e 
complete os nomes nos espaços. Depois pinte o filho que Jacó mais amava. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. José era o primeiro filho de Raquel. Leia Gênesis 37:2-3 e pinte de amarelo as informações 
corretas sobre José. 

 

 

 

 

 

 
JOSÉ 

Tinha 17 anos Cuidava de abelhas 

Filhos de Raquel - Gênesis 35:24 Filhos de Bila – Gênesis 35:25 Filhos de Zilpa – Gênesis 35:26 

_ I _ Á R_ B _ N _ I _ _ Ã _ 

Cuidava de ovelhas 

J _ D _ _ SS _ _ _ R _ E _ I Z _ B _ L _ M 

G _ D _ _ SS _ R __ Ã N _ F _ _ L _ J _ S _ B _ N _ A _ I _ 

Tinha 27 anos O desprezado de Jacó 

O preferido de Jacó 

Filhos de Lia – Gênesis 35:23 

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/pv/16/1
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/pv/16/1


 

3. Raquel havia morrido quando dava à luz ao seu segundo filho Benjamin. José ficou órfão de mãe. 
José era perseguido por fazer o que é correto. Quais foram as atitudes de José vivendo em uma 
família onde era perseguido? 

(   ) José era obediente e fazia o que é certo. 
(   ) José reclamava da família que Deus deu pra ele. 
(   ) José revidava quando seus irmãos o maltratavam. 
(   ) José confiava em Deus e entendia que tudo em nossa vida tem um propósito. 
 
Decidindo: 
(   ) Decido fazer o que é correto mesmo sendo o único. 
 
Compartilhando com Deus: 
Escreva uma oração falando para Deus sua decisão e pedindo ajuda para refletir Jesus nas suas 
atitudes: 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

 
TERÇA – FEIRA 
Entendendo a História 
1.  Jacó deu para José uma túnica longa, uma espécie de roupa que cobre todo o corpo. Era um 
sinal de amor e admiração. Mas seus irmãos tinham ódio e inveja dele. Ódio, inveja e raiva são frutos 
da carne (Gálatas 5:20-21). Coloque em frente ao espelho e descubra o que é ódio, escreva a 
resposta que você encontrou: 
 
  
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

 
2. Uma noite, José teve um sonho. Complete o versículo 
de Gênesis 37:7 para descobrir qual foi o sonho de José. 
 
 
"Estávamos amarrando os _________ (XES-FEI) de trigo 
no campo, quando o meu feixe se _____________       
(LE-TOU-VAN) e ficou em pé, e os seus feixes se 
____________ (A-TA-JUN-RAM) ao redor do meu e se 
____________ (CUR-RAM-VA) diante dele" 

 
 

3. José então teve outro sonho e contou para os seus irmãos. Leia Gênesis 37:9-10 e pinte de verde 
o que José disse a seus irmãos e pinte de amarelo o que Jacó disse a José. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Tive outro sonho, e desta 
vez o sol, a lua e onze 
estrelas se curvavam 

diante de mim" 

Tive outro sonho e desta 
vez não aconteceu nada. 

Que sonho foi esse que 
você teve? Será que eu, 
sua mãe, e seus irmãos 
viremos a nos curvar até o 
chão diante de você?  

Esse sonho me parece 
estranho, pare de nos falar 
sobre seus sonhos. 
 



 
4. Complete o versículo abaixo de Gênesis 37:11 e escreva como os irmãos de José se sentiram: 

“Assim seus irmãos tiveram ________________ dele; o pai, no entanto, refletia naquilo” 
 
Refletindo: 
- No dicionário, as palavras “ciúme” e “inveja” estão ligadas. Logo, o que os irmãos de José sentiram 
podia ser entendido como ciúme ou inveja. 
- Você acha certo ter ciúme ou inveja? _____________________ 
- Escreva uma situação onde você já sentiu ciúme ou inveja: ________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
- Deus nos dá tudo que precisamos. Não precisamos sentir ciúme ou inveja de ninguém. Isso 
demonstra insatisfação com o que Deus nos deu ou ingratidão com aquilo que temos. 
 
Compartilhando com Deus: 
Se você tem sentido isso na sua vida, escreva uma oração agora pedindo perdão e peça ajuda de 
Deus para ter um coração agradecido e não ciumento ou invejoso. 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

 
 

QUARTA – FEIRA 
Entendendo a História 
1. Certa vez os irmãos de José foram cuidar dos 
rebanhos do pai, perto de Siquém. Jacó disse a José: 
“...Quero que você vá e veja se está tudo bem com os 
seus irmãos e com os rebanhos, e traga-me notícias”. 
José obedeceu imediatamente e sem reclamar: "Sim, 
senhor!" Ajude José a encontrar os irmãos.  

 
 

 
2. José encontrou seus irmãos perto de Dotã. Eles o viram de longe 
com a sua túnica. Decifre o código e complete o que eles diziam uns 
aos outros. 

 

A D H N O R S 

♛  ♬ ♣ ☼  ❄ 
 
 

 
3. Os irmãos planejaram matar José e jogá-lo em um poço seco. Quando Rúben ouviu o plano dos 
seus irmãos, tentou livrar José. O seu plano era depois voltar, retirar José daquele lugar e devolver 
para o seu pai. Leia Gênesis 37:23-24 e circule a imagem que representa o que os irmãos de José 
fizeram com ele: 

 

                       
 

Lá vem aquele 
___________________! 

❄☼♣♬♛☼ 



 
Tirando a Lição 
4. Deus tem um propósito em tudo. Foi Deus quem escolheu a família de José. Nós também 
devemos amar nossa família mesmo que às vezes pareça difícil. Complete o versículo lendo de 
Mateus 5:10 e veja o que Deus promete: 
 
“Bem aventurado os ___________ por causa da justiça, pois _____ é o Reino dos _____.” (Mateus 

5:10) 
Refletindo: 
- O ódio, inveja e ciúmes dos irmãos de José, levaram eles a cometer um pecado. Quando seguimos 
os frutos da carne (Gálatas 5:19-21) estamos pecando e desagradando o coração de Deus. 
- Nenhuma família é perfeita. Mas foi essa que Deus escolheu para te dar. Por isso, não reclame e 
aprenda a agradecer. 
 
Decidindo: 
(    ) Decido não guardar ódio de ninguém da minha família. 
(    ) Decido fazer uma oração de agradecimento hoje por cada um da minha família. 
(    ) Decido pedir perdão ou perdoar alguém com quem briguei. 

 
Compartilhando: 
Não podemos nos deixar levar pelo ódio, mágoa ou qualquer sentimento que Deus ensina que é 
errado. Ao invés disso, precisamos entregar todas as situações, boas ou ruins, nas mãos de Deus. A 
maneira que temos para falar com Deus é a oração. Por isso, vamos praticar a oração hoje. Para 
cada tópico abaixo, escreva a sua oração específica: 

• Oração de agradecimento por cada um da minha família:  

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

• Oração de perdão a Deus se eu tenho sentido ciúmes, inveja ou mágoa de alguém. Escreva 

também qual situação é essa:  

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

 
QUINTA – FEIRA  
Entendendo a História 
1. Na hora em que os irmãos de José sentaram para comer, viram uma caravana. Essa caravana 
tinha muitos camelos com especiarias seguindo para o Egito. Judá, um dos irmãos de José, teve 
uma ideia. Leia Gênesis 37:27 e ligue a frase correta à figura para descobrir qual foi a ideia de Judá. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Levar José para casa 

Matar José 

Vender José 



 
2. Os irmãos de José tinham planos. Siga as coordenadas abaixo para descobrir quais eram esses 
planos: 

 
 

 
PLANO DOS IRMÃOS: ___ ___ ___ ___ ___     ___ ___ ___ ___  
                                        G2     A1     D1     A1     E3          C2     F4     D2     D4                    
 
PLANO DE RÚBEN: ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___      ___ ___ ___ ___   
                                D3      B4    A4     F4     F3     A4     B4     E3            C2     F4     D2     D4 
 
PLANO DE JUDÁ: ___ ___ ___ ___ ___ ___     ___ ___ ___ ___  
                                  A4     B4    G3     D3     B4     E3          C2     F4     D2     D4   
 
 
  

3. O Salvador viria dessa família. José não 
sabia que Deus tinha um plano para o 
bem da família dele, para o seu bem e 
para o bem do mundo inteiro. Encontre os 
5 erros na cena. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Refletindo: 
- As situações a nossa volta podem parecer difíceis, porém a vontade de Deus na nossa vida é maior 
que as dificuldades. Deus tem um plano para nós, para saber como é esse plano, leia Jeremias 
29:11 e escreva como são os planos de Deus para nós: 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
Compartilhando com Deus: 
Escreva uma oração falando para Deus que você confia nos planos que Ele tem para você. E se 
aconteceu alguma situação difícil em casa, na escola, no bairro ou em qualquer outro lugar, escreva 
abaixo e peça ajuda de Deus para saber lidar com ela. 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

 
SEXTA – FEIRA 
Entendendo a História 
1. Como Rúben era o filho mais velho, teria que prestar contas de José ao seu pai. Mas quando 
voltou para o poço não encontrou José. Leia Gênesis 37: 28 e marque as alternativas corretas do 
que aconteceu com José. 
(   ) Ele tinha sido vendido pelos irmãos. 
(   ) Tinha conseguido fugir. 

A A U F V 

B X B Q E 

C C J Â P 

D T S D É 

E H I R K 

F Y G L O 

G Z M N I 

 1 2 3 4 



(   ) Foi vendido por 20 moedas de prata. 
2. Os irmãos tiveram um plano para enganar Jacó sobre seu filho José. Escreva no quadrado abaixo, 
na ordem, qual foi esse plano. Dica: leia Gênesis 37:31-36. 

 
 
 

3. Muitas coisas podem ter passado na cabeça de José nesse período, mas ele não estava sozinho. 
Deus estava trabalhando em favor de José. Pinte algumas das dificuldades que José enfrentou. 

 

Dor de ser traído pelos irmãos  Poderia nunca mais ver seu pai 

   

Ir a um lugar distante de sua casa  Teve de trabalhar como escravo 
 

Refletindo: 
- Não vimos José reclamar em nenhum momento do que aconteceu com ele. Sabe por que ele não 
reclamou? Porque ele confiava na vontade de Deus para a sua vida. 
- Você tem reclamado das coisas que acontecem com você ou tem confiado em Deus? 
 
Compartilhando com Deus: 
Escreva uma oração pedindo a Deus para confiar sempre na vontade dele para a sua vida, e peça 
perdão se você tem reclamado de alguma coisa. 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 

 

Mataram um 
bode

Pegaram a 
túnica de José

Mergulharam a 
túnica no sangue do 

animal

Nesse meio-tempo, no 
Egito, os midianitas 
venderam José a 

Potifar, oficial do faraó 
e capitão da guarda

Fizeram Jacó acreditar 
que um animal matou 

José

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________ 


