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QUEBRA-GELO  

Morto ou vivo 

Quando o líder disser “morto”, as crianças devem se 

agachar; quando ele disser “vivo”, as crianças devem 

se levantar. Comece falando devagar e depois vá 

falando cada vez mais rápido. Quem errar deve pagar 

a prenda falando o versículo. Depois, continue 

fazendo da mesma maneira.  

Moral da brincadeira: A vingança gera morte, mas o 

perdão gera vida. 

 

Oração breve: Senhor ensina-me a perdoar aqueles 

que têm me magoado. Abra os nossos corações para 

ouvirmos sua voz, em nome de Jesus, amém.   

 

EDIFICAÇÃO - Tema: JOSÉ PERDOA SEUS IRMÃOS 

Texto Bíblico: Gênesis: 41 a 47 resumido. 

Depois de muitos anos longe de sua família, José 

encontrou os seus irmãos. Eles foram comprar comida 

no Egito porque havia fome na sua terra. E quem 

estava lá esperando por eles? José, o governador do 

Egito, a pessoa a quem eles teriam que pedir 

autorização para comprar alimentos. Essa seria uma 

boa oportunidade para José se vingar dos seus irmãos. 

Afinal, eles causaram muito sofrimento a José. Não é 

isto que vemos em muitas histórias? Pessoas 

procurando se vingar dos seus inimigos, fazendo-os 

passarem pelos mesmos sofrimentos que foram 

obrigadas a passar? José teve chance de se vingar de 

várias maneiras: ele poderia ter deixado seus irmãos 

passando fome, poderia ter mandado prender todos 

eles e até ter mandado matá-los. Ele tinha motivos 

para fazer isso e também tinha autoridade do Faraó. 

Porém, José não quis a vingança, ao contrário, ele 

pagou o mal com o bem e perdoou os seus irmãos. 

Os irmãos de José não mereciam ser perdoados, mas 

mesmo assim José os perdoou. Sabem por quê? 

Porque o perdão é para quem não merece. O perdão é 

para aqueles que fizeram o mal e não merecem ser 

perdoados. Talvez você pense que você seja diferente 

dos irmãos de José, ou talvez você pense que seja 

melhor do que eles, mas você não é. A Bíblia diz que 

todos nós pecamos e entristecemos o coração de 

Deus. Porém, mesmo sem merecer, Deus nos perdoa. 

Por essa razão, Deus espera que você também perdoe 

aqueles que magoaram você, pois, quando não há 

perdão, surge inimizade. 

Vocês acham que os Irmãos de José mereciam ser 

castigados? Sim, eles mereciam um castigo porque o 

que eles fizeram foi muito grave: traíram José e o 

venderam como escravo. Por causa deles, José teve 

que trabalhar como escravo, foi preso, ficou sozinho 

muito tempo, enquanto eles estavam se divertindo 

com seus amigos, comendo bem e dormindo numa 

cama boa, sem se preocupar com nada. Vocês acham 

que isso é justo? Não. Mas o que era melhor: serem 

inimigos, ou fazerem as pazes? Vamos ver! 

José poderia considerá-los seus inimigos. Você 

conhece colegas, na sua escola, que são inimigos? 

Bem, na escola é comum os meninos puxarem briga 

uns com os outros, mas às vezes depois um procura se 

vingar do outro e acabam se tornando inimigos. Então 

eles não conversam mais um com o outro e ficam 

distantes. Isso é inimizade! Porém, Deus não se agrada 

disso. A Bíblia diz que José decidiu fazer as pazes com 

seus irmãos, por isso, ele os abraçou e os beijou. Essa 

é uma grande prova de que José realmente os 

perdoou. Quando dois colegas que estavam brigados 

decidem fazer as pazes, eles dão as mãos e se 

abraçam. Isso é fazer as pazes, e Deus se agrada disso. 

Lembre-se: mesmo perdoando, é preciso ter respeito 

uns pelos outros. Quando os irmãos de José o 

maltrataram, ele era apenas o irmão mais novo. Mas 

depois ele se tornou o governador do Egito, por isso, 

seus irmãos tinham que respeitá-lo. Com você, deve 

acontecer a mesma coisa. Depois que você perdoar 

alguém, é preciso ter respeito. Mesmo que vocês 

pensem diferente sobre algumas coisas, um deve 

respeitar o outro. Isso também agrada a Deus. Bem, 

mas a história de José ainda não terminou! Esta é a  
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melhor parte! José reconheceu que foi Deus quem o 

mandara para o Egito. Por isso ele disse: “...não foram 

vocês que me mandaram para cá, mas foi Deus”. 

Vejam! Deus cuidou de José no Egito para que depois 

ele pudesse cuidar da sua família. Deus tinha um plano 

para toda a família de José. Deus havia prometido que 

eles seriam uma grande nação. E José foi a pessoa que 

Deus usou para cuidar deles. José fez isso dando a seu 

pai e seus irmãos a melhor terra do Egito para eles 

plantarem, criarem seus animais e serem donos. 

Assim, toda a família de José prosperou no Egito. Hoje, 

Deus quer usar você para abençoar a sua família. Mas, 

para isso, você precisa aprender a perdoar e fazer o 

bem, mesmo que eles não mereçam, pois é isto o que 

a Bíblia ensina: “Deus perdoa os que cometem 

pecados, embora não mereçam esse perdão” 

(Romanos 5.16). Amém! 

 

ORAÇÃO: Jesus, eu creio que o Senhor morreu na cruz 

para perdoar todos os meus pecados. Faz de mim 

alguém abençoado como José, para que eu possa ser 

usa do para abençoar a minha família e muitas outras 

pessoas. Obrigado. Amém! 

 

COMPARTILHAMENTO: 

 

1. Qual o nome do pai de José? R: Jacó. 

2. Por que Jacó mandou os dez filhos irem para o 

Egito? R: Para comprar alimentos, pois havia 

fome em sua terra. 

3. O que José fez quando viu seus irmãos? R: 

Disse que eles eram espiões e que tinham que 

levar o irmão mais novo para provar que não 

eram. 

4. Como se chamava o irmão mais novo de José? 

R: Benjamim. 

5. O que José fez quando viu seu irmão 

Benjamim? R: José chorou e confessou que 

ele era José. 

 

 

 

 

6. O que José escolheu: a vingança ou o perdão? 

R: O perdão. 

7. O que José fez para fazer as pazes com seus 

irmãos? R: Ele os abraçou e os beijou. 

8. Nós devemos perdoar só quem merece? R: 

Não.  

9. Por quê? R: Porque o perdão é para quem não 

merece. 

10. O que aconteceu quando José se encontrou 

com seu pai, Jacó? R: Eles se abraçaram e 

choraram juntos.  

 

 

RECADINHOS PARA O LÍDER: 

Atenção Líder!  

No próximo domingo começam as OLIMPÍADAS MINI. 

Dias 18 e 25/07 às 10h no mezanino do Centro de 

Celebrações vamos revisar todo o conteúdo do livro de 

Gênesis com as crianças através de brincadeiras, jogos 

e muito louvor. Incentive as crianças da sua célula a 

participarem. Vai ser bênção demais! Lembrando que 

as vagas são limitadas e é necessário fazer reserva da 

criança no aplicativo da PIBJC. 

Nas próximas duas semanas não teremos os cultos 

online do MINI em nosso canal Pib Jardim Camburi, no 

YouTube. Retornaremos no dia 01/08. 

Tire uma foto do encontro de hoje, publique no seu 

Instagram e marque a gente. @minipibjc.  

 

Tenha uma semana abençoada! 
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