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Querido líder, 

Hoje aconteceu a 2ª parte das OLIMPÍADAS MINI.  

O nosso objetivo é revisar com os juniores tudo o que 

aprendemos sobre o livro de Gênesis de forma 

divertida. E você, líder pode contribuir fazendo um 

encontro de célula diferente e divertido. Você pode 

fazer um pic-nic no parque com os juniores e suas 

famílias, pode fazer uma célula num salão de festas, 

pode até fazer um encontro virtual temático, como dia 

do chapéu, dia do cabelo doido, dia da fantasia. O 

importante é fazer algo diferente e divertido. 

Na programação sugerimos um louvor breve, 

brincadeiras onde você possa revisar o que foi 

trabalhado (propomos algumas opções abaixo), ou um 

bate-papo com perguntas mais abertas sobre os temas 

trabalhados. Você escolhe. 

 

EDIFICAÇÃO – REVISÃO PARTE 1 

No domingo revisamos os seguintes temas: 

ISAQUE: Gn 21-27 

Isaque foi o filho prometido pessoalmente 

pelo próprio Deus a Abraão e Sara (Gênesis 17:19; 

18:9-15). Abraão já tinha 100 anos de idade, e sua 

esposa, Sara, 90 anos, quando Isaque nasceu. Em 

reconhecimento à promessa da aliança, Isaque foi 

circuncidado quando tinha 8 dias de nascido (Gênesis 

21:4; cf. Gênesis 17). 

No capítulo 22 de Gênesis, para manifestar a 

fé de Abraão, Deus o prova, ordenando-lhe que 

oferecesse seu filho Isaque em holocausto. Durante o 

caminho, a Bíblia relata que Isaque não sabia que ele 

seria sacrificado (Gênesis 22:7). Quando chagaram ao 

local ordenado por Deus, Abraão amarrou Isaque no 

altar para imola-lo, porém foi impedido. Isaque tinha 

40 anos quando se casou com Rebeca. Em Gênesis 24, 

Abraão pediu para que seu servo trouxesse de sua 

terra, dentre seus parentes, uma esposa para Isaque. 

Abraão creu que o Senhor garantiria o êxito da missão, 

e assim foi. Isaque e Rebeca esperaram 20 anos por 

filhos, pois Rebeca era estéril. Isaque intercedeu ao 

Senhor em favor de Rebeca e ela engravidou dando à 

luz aos gêmeos Esaú e Jacó, quando Isaque tinha 60 

anos. Mais tarde, quando Esaú e Jacó já eram homens 

formados, instigado por sua mãe, Jacó se aproveitou 

do fato de Isaque ter visão fraca devido à idade, e se 

passou por Esaú, recebendo a benção que cabia ao 

primogênito dos filhos. 

 

Embora aquele ato tenha tomado Isaque de 

surpresa, em nenhum momento Deus foi 

surpreendido. Muito pelo contrário! Quando Rebeca 

ainda estava grávida, ela sentiu os meninos se 

empurrando dentro de seu ventre. Quando ela 

consultou o Senhor sobre aquilo, Ele esclareceu que 

dentro do ventre dela havia duas nações, e que o mais 

velho serviria o mais novo (Gênesis 25:23). 

  

JACÓ: Gn 28-35 

Jacó após ter armado para seu irmão e seu pai 

fugiu de casa e na sua fuga trabalhou durante 20 anos 

para Labão. Labão era um homem muito rico e tinha 

duas filhas, Lia e Raquel. 

Jacó se apaixonou por Raquel e trabalhou por 

7 anos para Labão para poder casar com ela. Contudo, 

Raquel era a filha mais nova e só poderia casar-se após 

Lia. Por isso Jacó aceitou casar com Lia e Raquel, mas 

teria que trabalhar por mais 7 anos. 

Após os 14 anos de trabalho, Jacó continuou 

trabalhando por mais 6 anos para Labão, até que um 

dia Deus falou com Jacó para ele retornar para a terra 

que ele tinha fugido. 

No percurso para retornar Jacó se distanciou 

do seu acampamento pela noite e ali o Anjo do Senhor, 

falou com Jacó. Eles tiveram uma luta durante toda 

noite e no final o Anjo tocou na coxa de Jacó e o tornou 

manco. Mesmo com essa lesão Jacó não queria deixar 

o Anjo ir embora, ele só deixaria o Anjo ir se o 

abençoasse antes. Após esse episodio na vida de Jacó 

Deus mudou o nome dele para Israel, pois ele lutou 

com Deus.  
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Em seguida Jacó se reencontrou com seu 

irmão. Israel estava com muito medo de seu irmão 

querer se vingar dele, porém o que aconteceu foi o 

contrário. Esaú decidiu perdoar seu irmão. 

 

JOSÉ: Gn 37-38  

Jacó teve 12 filhos, porém, José ele filho de 

Raquel, quem ele amava. E apesar dela ser estéril Deus 

a abençoou com um filho. Jacó amava mais José do 

que os outros irmãos e isso gerava inveja no coração 

deles.  

Em uma noite José teve um sonho e resolveu 

contar a seus irmãos sobre o sonho que teve e Deus o 

revelou o significado. Ele disse que os irmãos mais 

velhos iriam o servir, contudo os irmãos não gostaram 

disso e resolveram dar um jeito em José. 

Um dia eles jogaram José em um buraco, 

planejavam mata-lo, contudo seu irmão mais velho 

convenceu aos outros irmãos de não fazer tal loucura, 

mas o venderam como escravo ao Egito 

 

JOSÉ NO EGITO: Gn 39 

Ao chegar no Egito José foi levado para 

trabalhar com Potifar em seu palácio. Em tudo que 

José o fazia era bem sucedido, porém, em uma noite a 

esposa de Potifar tentou deitar-se com José. Ele se 

recusou a cometer este pecado, deixou suas roupas e 

saiu correndo pelado para longe da mulher de Potifar. 

Ela não gostou de ter sido negada, por isso, 

com as roupas de José em mãos, mentiu para seu 

marido dizendo que ele teria tentando se deitar com 

ela, mas ela gritou e fugiu. Injustamente José foi 

jogado na prisão. 

 

JOSÉ VIRA GOVERNADOR: Gn 40 - 41 

José ficou alguns anos na prisão e nesse 

período ele conheceu um copeiro e um padeiro. 

Ambos tiveram sonhos e Deus permitiu a José 

interpretá-los. Ao padeiro José disse que ele iria                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

morrer, e isso aconteceu. Ao copeiro foi dito que ele 

iria servir ao Faraó e isso também aconteceu. 

Anos depois o Faraó começou a ter um sonho 

repetido que ninguém conseguia interpretar. Foi 

quando o copeiro falou sobre um homem (José) que 

estava na prisão e interpretava sonhos. 

Sendo levado ao Faraó Deus revelou a José o 

significado dos sonhos. Durante 7 anos teria fartura no 

Egito, seria o momento de guardar comida, pois, após 

esse período haveria 7 anos de grande seca. Ao 

perceber que Deus estava com José o Faraó o colocou 

como governador de todo o Egito, garantido assim que 

o povo não passaria fome durante o período de grande 

seca. 

 

JOSÉ REENCONTRA SEUS IRMÃOS: Gn 42-50 

 

Durante o período de grande seca os irmãos 

de José foram até o Egito pedir comida, foi quando 

José os reconheceu, porém eles não o reconheceram 

José fingiu que não os conhecia e com isso armou para 

que eles trouxessem o irmão mais novo de todos, 

Benjamim. Porém, seu pai tinha muito medo de perde-

lo assim como foi com José. Mas José só daria comida 

a eles se o trouxessem a sua presença. 

Os irmãos voltaram a sua casa e buscaram seu 

irmão, quando estavam todos no Egito José não 

conseguiu se conter e se revelou aos seus irmãos, 

todos ficaram surpresos, pois achavam que José havia 

morrido. José decidiu perdoa-los, pois entendia que 

quem conduziu ele até o Egito foi Deus, para que assim 

ele pudesse se tornar governador e garantir que sua 

família não morresse de fome. 
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SUGESTÃO DE BRINCADEIRAS: 

Conte a história 

Comece contando uma das histórias apresentadas e 

peça que os juniores continuem a história.  

Imagem & Ação 

Essa brincadeira pode ser feita por meio de mímica ou 

desenho. Escreva alguns trechos das histórias 

apresentadas em um papel e peça para que um junior 

tire um papel sem ver. O que estiver escrito no papel 

o junior deverá desenhar ou fazer a mímica para que 

os demais adivinhem o que é. 

Passa ou repassa 

O líder deverá ler uma pergunta e escolher um junior 

no grupo para dar a resposta. Caso o junior escolhido 

não saiba a resposta, passa para alguém do grupo dele 

responder no lugar. Se ninguém do grupo dele souber 

a resposta ou errar repassa a questão para a outra 

equipe responder. 

 

SUGESTÃO DE PERGUNTAS: 

1. Dos temas trabalhados em nossa revisão qual 

deles chamou mais a sua atenção e por que? 

2. Você viveu alguma experiência marcante com 

Deus como algum desses personagens que 

compartilhamos? 

3. Apresente um resumo para a célula de sua 

história favorita.  

 


