
   

 
           

 NOME:_______________________________LÍDER DE G.A:____________________ 

 

Segunda-Feira: José 

 
 

 

ENTENDENDO: Você já ouviu falar dos Faraós, quem são eles? ___________________________ 

___________________________. A quem Faraó estava se referindo? _________. O que você 

entende com a expressão “em que está o espírito de Deus” _______________________________ 

__________________________________. Faraó estava se referindo a José, e sobre a vida dele 

que meditaremos nesta semana, um rapaz que tinha inúmeras qualidades, e na sua adolescência já 

demonstrava ser um servo fiel a Deus. 

MEMORIZANDO: Para você ser um adolescente fiel ao Senhor, deve conhecer sua Palavra, não siga 

adiante sem cumprir esse passo. Memorize o versículo de hoje. 

TIRANDO A LIÇÃO: Leia Gn 37 Começando a ler sobre a história de José, você deve ter percebido 

que ele era um rapaz extraordinário. Filho de Jacó e Raquel, neto de Isaque e Bisneto Abraão. Ele 

tinha 3 madrastas e 11 irmãos, a família de José era enorme e todos moravam juntos.  José era filho 

favorito de seu pai, e Jacó demonstrava isso claramente, causando a inveja 

de seus irmãos, eles passaram a odiá-lo e tomados por este sentimento, 

venderam José aos ismaelitas, e assim ele passou de filho favorito com todas 

as regalias e mimos a um pobre escravo no Egito. E se fosse você? O que 

faria se sua vida mudasse drasticamente, e para pior? Como se sentiria? Mas 

José não desanimou, por onde ele passava dava bom testemunho, os egípcios 

percebiam que ele era um jovem diferente. José nunca perdeu sua fé em Deus, ele foi afastado da 

sua família ainda adolescente, mas tinha princípios que o acompanharam durante toda sua vida. Não 

deixe de meditar esta semana, você vai conhecer um rapaz de caráter e descobrir porque Deus 

permitiu que ele passasse por tudo isso. Aprendendo Mais: Assim como José outros personagens 

bíblicos tiveram sua vida drasticamente mudada, leia as passagens bíblicas abaixo, diga o nome do 

personagem e o que aconteceu com ele. 

 

Passagem Bíblica Personagem O que aconteceu 

Jó 01 e 02   

 

At 9.1-22; 2 Co 

11.22-33 

  

 

DECIDINDO: (  ) Decido que mesmo passando por situações difíceis vou permanecer fiel a Cristo. 

COMPARTILHANDO:  Senhor, como José, não quero nunca perder a confiança em Ti. Quero 

entender que Tu estás no controle de tudo. Amém 

 

 

“E disse Faraó a seus servos: Acaso acharemos a outro homem como este, em que está o 
espírito de Deus?” Gn 41.38 

 

JOSÉ 
           
 



 

 

Terça-feira: Um adolescente trabalhador 
 
 

ENTENDENDO: O que você entende que é preguiça? ___________________________________.  

Pesquise o significado de “nunca” ________________________________. Agora que você sabe o 

significado de “nunca”, explique a expressão “Não sejam nunca” 

__________________________________________________________________________. 

Significa que em hipótese nenhuma devemos ser relaxados no trabalho. 

TIRANDO A LIÇÃO: José era um rapaz trabalhador. A bíblia nos conta que aos 17 anos ele cuidava 

dos rebanhos de seu pai junto com seus irmãos. (Gn 37:2). Imagine você vivendo nos tempos de José. 

Naquela época, não tinham tantas facilidades como temos hoje, como carros, água no chuveiro e  

outras tecnologias. Era tudo mais difícil e o trabalho era bem mais puxado. Você como adolescente 

tem muitas facilidades e talvez não conseguisse viver com tantos afazeres como José tinha. Você faz 

aquilo que lhe é pedido? Em casa, na igreja, na escola...você sempre está disposto 

a ajudar quando precisam ou faz corpo mole?! A bíblia diz que José era um 

homem que Deus abençoava em tudo o que fazia, e chegou a ser governador do 

Egito. Sempre que estava em algum lugar se destacava por sua dedicação ao 

trabalho, ou seja, ele sempre estava disposto. Assim como José, você também 

deve ser trabalhador, lembre-se “As mãos diligentes governarão, mas os 
preguiçosos acabarão escravos” Pv 12.24. Decida ser uma pessoa que vai fazer diferença onde estiver. 

Aprendendo Mais: Leia os versículos a seguir e tire a principal lição: Ec 5.12a; Pv 12:27; Pv 21:5; 

Pv 10:4; Pv 13.4; Pv 22:29 _____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

DECIDINDO: (  ) Decido ser mais prestativo com os afazeres em minha casa e pedir para meus pais 

ou algum responsável me cobrar isso.   

COMPARTILHANDO:  Nem sempre é fácil deixar nossas distrações para nos dedicar ao 

trabalho. Decida, assim como José, ser uma pessoa que faz a diferença e peça que o Senhor lhe ajude 

a superar as dificuldades que lhe atrapalham.  

 
Quarta-Feira: Um filho obediente 

 
 

 
ENTENDENDO: O que o verso quis dizer com honrar a teu pai e tua mãe? __________________ 

___________________________________________________________________________ 

Segundo o dicionário honrar é prestar respeito e reverência a uma pessoa, e aqui neste contexto 

Deus diz claramente que o respeito aos pais vai gerar uma grande riqueza: vida física e bênçãos ainda 

aqui na terra. Então como você pode honrar seus pais? (  ) respondendo às ordens que eles me colocam  

(  ) obedecendo em tudo, no Senhor, mesmo que eu não concorde. Quer ter uma vida longa? Então 

obedeça a seus pais, no Senhor, e terás longa vida aqui na terra. 

MEMORIZANDO: Agora chegou a hora de memorizar o versículo, não pule esse passo.  

TIRANDO A LIÇÃO: Leia Gn 37:2,12-18 ( ) fiz a leitura. José era um 

adolescente muito dedicado e também um exemplo de obediência, como você viu 

ontem ele trabalhava sem reclamar e obedecia ao pai em tudo. Quando Jacó pediu 

para ele ir até Siquém para ver como estavam seus irmãos, qual foi a resposta de 

José? “Sim, senhor”. Ele não disse “Ah pai to cansado, manda fulano” ou “Pai, é 

muito longe, eles devem estar bem”.  José sabia que ia andar quilômetros, podia 

“Não sejam nunca preguiçosos no trabalho” Rm 12.11 (Viva) 

Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o SENHOR 

teu Deus te dá. Ex 20.12 



achar que não tinha necessidade, podia até ter convencido seu pai a mudar de ideia. Mas José não fez 

isso, ele simplesmente respondeu “sim senhor”. Será que você pode ser comparado a José na 

obediência aos seus pais? Ou você responde a seus pais? Grita com eles e falta com respeito? Essas 

atitudes demonstram que você não os honra e não está cumprindo um mandamento do Senhor. 

Obedecer aos seus pais agrada a Deus, alegra a seus pais e faz bem para você.   

Aprendendo Mais: Leia as passagens abaixo e diga o que você aprendeu com cada versículo.  
 

Referência Comentário pessoal 

Pv 1:8  

Pv 13:1  

Ef 6:1-3  

Lc 2:49-52  

Sl 68:6  

2 Tm 3:1-5  

Cl 3:20.  

 Tt 1:16  

Sl 37:38  

 

Você viu quais as características de um filho obediente? Assim como José, o bom filho não reclama do 

serviço doméstico que sua mãe lhe pede, estuda e tira boas notas para valer a pena o investimento 

dos seus pais, faz o que lhe foi mandado na mesma hora, é grato aos pais em tudo (comida, roupa, 

conforto, etc.). Às vezes você pode pensar: ‘Queria ter nascido em uma família melhor’, mas acredite 

os pais que Deus te deu são os melhores para você, Ele jamais te daria algo que não fosse para seu 

bem, eles vão prestar contas diretamente a Deus pela vida de vocês! Não se deixe enganar, você pode 

até achar ruim a disciplina dos seus pais, mas elas irão produzir muitos frutos na sua vida, então seja 

um adolescente obediente a eles! 

DECIDINDO: Você está sendo um ‘José’ atual ou sendo mais um filho desobediente. Pare agora, 

analise e decida: (  ) mesmo não concordando, não vou rebater o que meus pais disserem para mim, ao 

contrário, vou obedecê-los  (  ) outra decisão:_________________________________________ 

COMPARTILHANDO: Não é fácil obedecer, mas se Deus disse que você pode é porque você é capaz 

de cumprir, isto exige esforço e dedicação, então se esforce ao máximo para obedecê-los, peça ajuda 

de Deus e confie, quem obedece é quem ama, ame a Deus obedecendo a seus pais!  

 
 

Quinta-feira: A pureza de José 

 

 
ENTENDENDO: Para entender, leia Gn 39:7-20, quem foi que falou está frase? _______. Para 

quem? (  ) Potifar (   ) Mulher de Potifar  (  ) Carceireiro. Qual o pecado tão perverso que queriam que 

José praticasse? __________________________________________________. Era o pecado 

da imoralidade sexual, José sabia se atendesse o desejo da mulher de Potifar, estaria desagradando 

e entristecendo o coração de Deus. 

TIRANDO A LIÇÃO: José também enfrentou uma guerra, a mulher de seu senhor Potifar, fez de 

tudo para que ele se deitasse com ela. Mas José sabia que isto era um pecado terrível contra Deus, e 

ele não cedeu. E para você Deus está acima de tudo? Você consegue fugir do pecado, como José fugiu 

da mulher de Potifar? Se você tivesse no lugar dele, teria cedido? Será que vale a pena perder essa 

guerra. Claro que não, José foi parar na prisão, mas Deus não o abandonou e ele continuou confiando 

no Senhor. Aprendendo Mais:  

Desafio: Descubra o versículo, para letras iguais, números iguais: 

“Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus” Gn 39.9 
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DECIDINDO: (  ) Decido me manter puro sexualmente, não vou namorar até chegar o tempo certo. 

(   ) Decido fugir do menino ou da menina que eu fico tentado (a) a ficar com ele (a). 

COMPARTILHANDO:  Senhor, quero cumprir suas ordens, e me manter puro sexualmente. Me 

ajude a fugir das tentações e ter uma vida de pureza. 

 
 

Sexta-feira: Deus estava com José 

 

 
 

ENTENDENDO: Quem são “estes homens”? (  ) Os ismaelitas  (  ) Os homens de Siquém  (   ) Os 

irmãos de José. Procure e escreva aqui o significado da palavra “inveja” ______________________ 

_______________________. Depois que José foi vendido para o Egito, ele ficou sozinho? ______. 

Quem estava com ele? ________. Você é filho de Deus, Ele nunca te abandonará, não importa onde 

você esteja o Senhor sempre estará contigo. 

MEMORIZANDO: Não deixe para depois, decore os versículos da semana! 

TIRANDO A LIÇÃO: Querido adolescente, o que o versículo quer te ensinar é que quem é filho de 

Deus, tem Ele sempre ao seu lado. Como você viu José foi vendido pelos seus próprios irmãos, e isto o 

afastou de toda sua família, e principalmente de seu pai que lhe ensinou a servir e honrar a Deus em 

qualquer circunstância e em qualquer situação. Você pode ver que por onde José passou ele dava bom 

testemunho, na casa de Potifar (Gn 39:2-4) ou na prisão (Gn 39:21-23) ou como governador do 

Egito (Gn 41:38-39), todos reconheciam que Deus estava com José. Você já parou para pensar que se 

José quisesse pecar no Egito, ser um mal trabalhador, não obedecer a suas autoridades e ainda ter se 

deitado com a mulher de Potifar, ninguém iria ficar sabendo, que ninguém o acusaria de estar 

pecando, não havia ninguém para dizer o que ele podia ou não podia fazer, Ele estava no meio de um 

povo que não conhecia a Deus. Mas sabe por que ele permaneceu fiel? Porque para ele o que importava 

era agradar a Deus, independente se homens estavam vendo. Ele sabia que Deus estava com Ele, e não 

queria entristece-lo cometendo esses pecados. E você? Nos lugares por onde você costuma andar, 

seus amigos percebem que Deus está com você. Ou será que só na igreja você é o “crente fiel”? 

Aprendendo Mais: Leia os versículos abaixo e diga o que acontece com aqueles que confiam em Deus. 

Referência  

Sl 25.2  

Sl 143.8  

Pv 16.20  

1 Pd 4.19  

DECIDINDO: Diante dos problemas você pode ter atitudes como as de José e confiar que Deus está 

com você. As decisões somente fazem efeitos quando praticadas. (  ) Eu decido que mesmo que 

ninguém esteja vendo, vou continuar fazendo o que é certo, pois Ele está comigo e quero agradá-lo. 

COMPARTILHANDO:  Converse com Deus e ore pelas suas decisões, peça que Ele lhe ajude a 

cumprir suas decisões e que você possa tirar lições diante dos problemas. 

 

“Estes homens tiveram muita inveja de José, vendendo o irmão como escravo para o Egito. 
Porém Deus estava com ele” At 7.9 


