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QUEBRA-GELO  

Hoje iremos criar uma receita! Junte seus juniores e 

escreva com eles uma lista de “ingredientes” 

necessários para o perdão. Exemplo: muitas colheres 

de amor; uma dose de compreensão; duas pitadas de 

carinho. Depois de pronta envie para os pais e peça 

para eles imprimirem e colarem no armário dos filhos 

para eles sempre se lembrarem de perdoar. 

 

ORAÇÃO BREVE 

Senhor esteja conosco nos conduzindo nesse encontro 

de Hoje, em nome de Jesus, Amém.  

 

EDIFICAÇÃO:  

Tema: José é vendido 

Texto Bíblico: Gênesis 41 – 47 

JOSÉ SE TORNA GOVERNADOR 
José tinha trinta anos quando se tornou 

governador do Egito. Durante os sete         anos de 

fartura, ele ajuntou muito alimento, até que 

começaram os sete anos de fome. Nos outros 

lugares havia fome, mas no Egito havia o que comer. 

Quando Jacó soube que existiam mantimentos no 

Egito, disse aos filhos: - Vão até lá e comprem 

cereais para não morrermos de fome. 

 

JOSÉ RECONHECE SEUS IRMÃO 
Então os dez irmãos de José faram até o Egito 

para comprar alimentos. Como governador do Egito, 

era José quem vendia os cereais. Quando os irmãos 

de José chegaram, eles se ajoelharam na frente dele 

e, logo que José viu os seus irmãos, ele os 

reconheceu, mas eles não o reconheceram. Então 

José disse: - Vocês são espiões. Eles responderam: — 

Nós não somos espiões, senhor. Nós moramos em 

Canaã. Somos ao todo doze irmãos, filhos do 

mesmo pai. Nas um Irmão não existe mais e o mais 

novo está com o nosso pai. 

José respondeu: - O jeito de provar que vocês 

estão dizendo a verdade é trazer o irmão mais moço 

de vocês para cá, ou vocês não sairão daqui. Um de 

vocês ficará preso e os outros voltarão para casa,  

levando alimentos. Quando chegaram a Canaã, 

contaram a Jacó o que havia acontecido, e Jacó disse: 

- O meu filho Benjamin não vai com vocês. Mas depois 

ele disse: - Não existe outro jeito, levem Benjamim 

com vocês.  

 

JOSÉ PERDOA SEUS IRMÃOS 

Assim, eles foram para o Egito, levando 

Benjamim. Logo que chegaram José os recebeu e 

perguntou: - E como vai o pai de vocês, ele ainda vive? 

Eles responderam: - Sim, o nosso pai ainda está vivo. 

Quando José viu Benjamim, o seu irmão, começou a 

chorar e disse aos irmãos: - Eu sou José! Aquele que 

vocês venderam como escravo para o Egito. Deus me 

enviou na frente de vocês a fim de Ele salvasse a vida 

de vocês. Portanto, não foram vocês que me 

mandaram pra cá, mas foi Deus. Agora voltem para 

casa e digam ao meu pai que o seu filho José está vivo 

e que Deus me fez governador de todo o Egito. 

Quando os irmãos ouviram isso, ficaram tão 

assustados que não puderam responder nada. 

 

Então José abraçou seu irmão Benjamim e 

depois abraçou e beijou cada um dos seus irmãos. Eles 

saíram do Egito e, quando chegaram à casa de seu pai, 

disseram: - José está vivo! Ele é o governador de todo 

o Egito! Jacó quase desmaiou, ele não podia acreditar. 

Então Jacó partiu e levou toda a sua família. Ao ver que 

se aproximavam, José saiu ao seu encontro. José e Jacó 

se abraçaram e choraram por muito tempo. Então José 

deu ao pai e aos irmãos terras na melhor região do 

Egito. E eles ficaram morando ali. 

 

APLICAÇÃO 

 

PERDÃO É PARA QUEM NÃO MERECE 

 A história de José nos ensina algo muito 

importante: o perdão! Bem, depois de muitos anos 

longe de sua família, José encontrou os seus irmãos.  
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Eles foram comprar comida no Egito porque havia 

fome na sua terra. E, quando chegaram lá, José era a  

pessoa a quem eles teriam que pedir autorização para 

comprar alimentos. 

 

 Essa seria uma boa oportunidade para José se 

vingar dos seus irmãos e deixa-los passar fome. Afinal, 

eles causaram muito sofrimento a José. Não é isso que  

vemos em muitas histórias? Pessoas procurando se 

vingar dos seus inimigos? Porém, José não quis 

vingança, ao contrário, ele perdoou os seus irmãos. 

 

O perdão de Deus 

 Sabe por que José perdoou seus irmãos? 

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

para aqueles que fizeram o mal e não merecem ser 

perdoados. 

 Vocês acham que os irmãos de José mereciam 

ser castigados? Sim, eles mereciam um castigo porque 

venderam José como escravo. José poderia considera-

los seus inimigos. Você conhece colegas, na sua escola, 

que são seus inimigos? Bem na escola é comum os 

meninos puxarem briga uns com os outros, mas às 

vezes depois procura se vingar do outro e acabam se 

tornando inimigos. Então eles não conversam mais um 

com o outro e ficam distantes. Assim, eles se tornam 

inimigos. Mas Deus não se agrada disso. 

 A bíblia diz que todos 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. 

 

JOSÉ CUIDOU DA FAMILIA DELE 

 Além de perdoar, José também cuidou de sua 

família no Egito. Pois 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. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoje é sua vez de aprender a perdoar e fazer o 

bem. A bíblia nos ensina: “Deus perdoa os que 

cometem pecados, embora não mereçam esse 

perdão” (Romanos 5.16). Amém! 

 

ORAÇÃO 

Jesus, muito obrigado pelo seu amor tão grande que 

morreu na cruz em meu lugar. Eu creio que o que o 

Senhor fez é o suficiente para perdoar todos os meus  

pecados. Me ensina a perdoar os que me magoam e 

me entristecem. E me permita ser usado, assim como 

foi José, para abençoar minha família e quem estiver 

em minha volta. Em nome de Jesus, amém!  

 

COMPARTILHAMENTO: 

1. Você já foi magoado por algum amigo ou 

familiar?   

2. Quando você fica triste ou bravo com alguém 

como você lida com esse sentimento? 

3. Você já magoou alguém que você gosta?  

4. Você tem facilidade de perdoar e pedir 

perdão? 

5. Quando você peca você pede perdão pra 

Deus? 

6. Você tem desejo de ser usado por Deus para 

abençoar quem estiver perto? 

 

RECADINHOS PARA O LÍDER: 

Estamos finalizando o livro de Gênesis e temos muito 

a agradecer a Deus pela vida de vocês. Temos visto 

Deus cuidando e abençoando muito nosso ministério 

através da vida de vocês. Mas ainda não acabou e nas 

próximas duas semanas teremos nossa revisão! Por 

isso, não esqueçam de organizar a apresentação da 

sua célula para o dia marcado. Grande abraço e até 

domingo! 

Tire uma foto com seu grupo de célula, publique no 

seu Instagram e marque: @minipibjc.  

 

Tenha uma semana abençoada! 


