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QUEBRA-GELO  

Cumprimente as crianças e pergunte ao grupo qual 

deles é o mais novo. Depois que você identificar quem 

é o mais novo, diga que irá também identificar quem 

é o menor do grupo (nem sempre o mais novo é o 

menor). Pergunte de dois a dois, quanto cada um 

mede e identifique o menor e o maior. Faça isso com 

todos, mesmo que você saiba qual é o menor. Depois 

compare o menor no meio deles e diga: - O (A) e o (a)... 

(fale o nome das crianças) são o mais novo e o menor 

da célula, por isso, eles são especial. Sabem por quê? 

Porque hoje nós vamos falar sobre alguém que era o 

mais novo na sua casa, e Deus o honrou mais do que a 

todos os outros irmãos, pois Deus o escolheu para ser 

alguém muito importante. O nome dele é José.    

 

Oração breve: Senhor esteja conosco nesse encontro 

de hoje, abra os nossos corações para ouvirmos sua 

voz, em nome de Jesus, amém.   

 

EDIFICAÇÃO - Tema: JOSÉ É HONRADO POR DEUS 

Texto Bíblico: Gênesis 39.1-23/41.1-42 

O SENHOR Deus estava com José e o abençoava em 

tudo o que fazia. E, por causa de José, o SENHOR 

abençoou o seu dono egípcio. José confiou em Deus 

nos momentos difíceis. José era o filho amado do seu 

pai, mas ele foi vendido como escravo e foi morar no 

Egito, um lugar muito longe da casa dele. José era bem 

jovem e certamente tinha muitos sonhos bons, e não 

era bem isso que ele tinha sonhado para sua vida. 

Contudo, mesmo nessa situação tão difícil, José 

decidiu confiar em Deus. Por isso, ele não ficou 

reclamando da sua condição, pelo contrário, ele 

trabalhava e fazia o seu serviço muito bem. Deus 

gostou da maneira como José agiu e por isso o 

abençoou, e tudo o que José fazia dava certo. Foi assim 

que o patrão de José viu que ele era diferente dos 

outros escravos e o colocou para ser chefe de todos os 

seus negócios. Talvez você pense que Deus tinha 

abandonado José, pois parece que tudo estava dando 

errado na vida dele, mas Deus não o abandonara. Deus 

está presente em todos os momentos da nossa vida, 

sejam eles difíceis ou não. Talvez você pense que Deus 

só esteja presente naqueles momentos em que tudo 

vai bem. Isso não é verdade.  

DIGA NÃO ÀQUILO QUE É ERRADO 

José teve oportunidade de fazer coisas erradas, mas 

ele não fez. A mulher do seu patrão quis agarrar José 

para abraçá-lo e beijá-lo, mas ele correu dela, sabe por 

quê? Por que José não queria pecar contra Deus. A 

Bíblia chama essas situações de tentação. A tentação 

é o desejo de fazer algo errado.  Não foi fácil para José 

vencer a tentação porque aquela mulher era rica, 

poderosa e conhecia muita gente importante, e José 

poderia pensar que ela o ajudaria a arrumar um 

emprego melhor e assim ele deixaria de ser escravo. 

Mas ele não pensou assim. José foi fiel a Deus e não 

pecou. Por isso Deus o abençoou. Será que crianças 

também são tentadas? Bem, ouçam esta história!  

Certa vez uma garotinha queria muito comprar um 

carinho para a sua boneca. Ela então começou a 

economizar e toda noite ela orava. Um dia a menina 

estava orando e sua mãe ouviu-a dizer assim: “Oh, 

Deus”! Ajuda-me a juntar dinheiro, porque eu quero 

tanto aquele carrinho de boneca que eu vi na loja. Ah! 

Mas também não deixe o carro do sorvete passar na 

minha rua amanhã! Ao ouvir isso, sua mãe lhe disse 

que há certas coisas que somos nós que temos que 

fazer como vencer a tentação de tomar um sorvete 

para economizar. Certo? Essa lição também serve para 

você, pois a tentação é algo que Deus não vence por 

você, é você que deve dizer não a ela. Mas o que será 

que aconteceu com José?  

DEUS HONROU JOSÉ E O FEZ GOVERNADOR DO 

EGITO.  

Ser honrado significa receber algo bom da parte de 

Deus. E foi isso que aconteceu. José poderia ter ficado 

naquela prisão pelo resto da vida e até ter morrido lá. 

Mas, então, Deus deu aquele sonho para Faraó e 

depois deu também o significado do sonho para José. 

E assim Deus mudou a sorte de José, e ele se tornou o 

homem mais importante do Egito depois do Faraó.  
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Aprenda esta lição com José: quando acontecer algo 

ruim, não reclame dos problemas! Confie em Deus! E 

lembre-se: você joga no time de Deus? Se você e Deus 

jogam no mesmo time, você jamais vai perder, porque 

Deus é invencível! Na hora certa, Deus vai virar o jogo 

e você será abençoado. É isto o que a Bíblia diz: “Ele 

ama e honra os que fazem o que é certo e lhes dá o que 

é bom” (Salmos 84.11). 

 

ORAÇÃO: Deus, muito obrigada por me amar. Me 

ajuda a fazer o que é certo, assim como diz a sua 

palavra em Salmos 84.11, em nome de Jesus, amém!  

 

COMPARTILHAMENTO: 

1. Qual o nome do lugar para onde levaram José?  

R: Egito. 

2. Onde José foi trabalhar? R: Na casa de um egípcio, 

o capitão do Faraó. 

3. Por que José foi para a prisão? R: Porque a mulher 

do seu patrão inventou mentiras sobre ele. 

4. O que significa tentação? R: É o desejo de fazer algo 

errado. 

5. É Deus quem vence a tentação por nós? R: Não. Nós 

é que temos que dizer “não” a ela. 

6. Como José saiu da prisão? R: Faraó mandou buscá-

lo para interpretar o seu sonho.  

7. Qual foi o sonho do faraó? R: Ele viu sete vacas 

magras engolindo setes vacas gordas. 

8. Qual era o significado desse sonho? R: Que haveria 

sete anos de muito alimento e sete anos de fome. 

9. O que aconteceu depois que José falou para o Faraó 

o significado do sonho dele? R: Faraó colocou José 

como governador do Egito. 

10. O que significa ser honrado por Deus? R: Receber 

algo bom da parte de Deus. 

11. Qual o versículo que diz isso? R: “Ele ama e honra 

os que fazem o que é certo e lhes dá o que é bom” 

(Salmos 84.11). 

 

 

 

 

 

RECADINHOS PARA O LÍDER: 

Atenção Líder! Nas duas últimas semanas de julho, 18 

e 25 o nosso culto MINI às 10h será diferente, teremos 

as Olimpíadas do MINI. Vamos revisar todo o 

conteúdo estudado até aqui através de brincadeiras, 

competição e muita alegria. Incentive as crianças de 

sua célula a participarem. Vai ser demais! 

Os nossos Cultos MINI online continuam, aos 

domingos às 17h30 em nosso canal Pib Jardim 

Camburi, no YouTube.  

Tire uma foto do encontro de hoje, publique no seu 

Instagram e marque a gente. @minipibjc.  

 

Tenha uma semana abençoada! 
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