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QUEBRA-GELO  

Vamos ver quem sabe a resposta desta pergunta: "Um 

homem tem doze filhos. Cada um deles tem uma irmã. 

Quantos filhos tem o homem?" Resposta: Treze, pois 

cada filho tem a mesma irmã. Hoje vamos falar sobre 

a família de Jacó. Sabe quantos filhos Jacó teve? Treze: 

doze homens e uma mulher. 

 

ORAÇÃO BREVE 

Senhor esteja conosco nos conduzindo nesse encontro 

de Hoje, em nome de Jesus, Amém.  

 

EDIFICAÇÃO:  

Tema: José é vendido como escravo 

Texto Bíblico: Gênesis 37.1-34 

Jacó já era velho quando José nasceu e por isso ele o 

amava mais do que a todos os outros filhos. Quando 

José era um jovem de dezessete anos, Jacó mandou 

fazer para José uma túnica longa, de mangas 

compridas. Os irmãos viam que o pai amava mais a 

José do que a eles e por isso tinham inveja dele. Certa 

vez José teve um sonho e o contou aos seus irmãos:  

- Escutem, sonhei que estávamos no campo 

amarrando feixes de trigo. De repente, o meu feixe 

ficou de pé, e os feixes de vocês se curvavam diante 

dele. Então os irmãos perguntaram: - Quer dizer que 

você vai ser nosso rei e que vai mandar em nós?  

E ficaram com mais ódio dele ainda por causa dos seus 

sonhos. Um dia Jacó disse a José para ir ao campo e ver 

se os seus irmãos estavam bem, e ele foi. Quando seus 

irmão o viram de longe começaram a fazer planos para 

matá-lo. Quando José chegou, eles arrancaram dele a 

túnica longa e o jogaram num poço vazio, sem água. 

Depois o tiraram do poço e o venderam para uma 

caravana de mercadores. E José foi levado para o Egito. 

Seus irmãos mataram um cabrito e mancharam a 

túnica de José com o sangue e levaram a túnica ao pai 

e disseram que José havia sido devorado por um 

animal selvagem. Jacó ficou muito triste, rasgou as 

suas roupas em sinal de tristeza e vestiu roupa de luto. 

Durante muito tempo ele chorou pelo seu filho.   

 

 

JOSÉ ERA AMADO POR SEU PAI. 

José era o filho preferido de Jacó, pois sua mãe era 

Raquel, a quem Jacó amava muito. José sabia que o 

seu pai o amava, por isso ele era uma criança feliz, 

mesmo tendo perdido a mãe muito jovem. Saber que 

é amado é muito importante, pois mostra o valor que 

você tem. Quando os pais amam seus filhos, eles 

gostam de mostrar isso de várias maneiras diferentes, 

e uma delas é dar presentes. Era assim que Jacó fazia 

para mostrar a José o quanto ele era amado. Por isso, 

Jacó deu a José uma capa colorida novinha para 

mostrar como ele era um filho amado. Você é filho 

amado de Deus! Você sabia que Deus também gosta 

de dar presentes aos seus filhos? Jesus é o presente 

mais importante que você pode receber, e foi Deus 

quem lhe deu! A Bíblia diz que Deus amou tanto você, 

que deu Jesus, o único Filho que Ele tinha, para morrer 

no seu lugar, pelos seus pecados, para que você 

pudesse receber a vida de Deus. Essa é a maior prova 

de amor que existe. Deus decidiu trocar o único Filho 

que Ele tinha – que era Jesus – por você. Por isso, 

nunca duvide desta verdade: você é filho amado de 

Deus!  

OS IRMÃOS DE JOSÉ TINHAM INVEJA DELE.  

O fato de Jacó demonstrar amor pelo seu filho caçula 

deixava os irmãos de José com muita raiva dele. 

Quando viram José com a sua capa colorida novinha, 

eles sentiram muita inveja. Quando José contou o 

sonho que teve, que os seus irmãos estavam de 

joelhos diante dele, eles ficaram com mais raiva ainda. 

Sabe o que é inveja? É um desejo errado de ter o que 

o outro tem. Esse desejo faz a pessoa sentir raiva de 

quem tem algo que ela não tem. Era isto o que os 

irmãos de José sentiam em relação a ele, raiva. Por 

exemplo: vamos imaginar que seu amigo ganhe uma 

bicicleta nova, aí você começa a achar que a bicicleta 

dele é melhor que a sua e toda vez que você olha para 

bicicleta dele, você fica com raiva do seu amigo e nem  

consegue mais brincar com ele. Mas, um dia, alguém 

rouba a bicicleta do seu amigo, e você acaba achando 

bom! Isso é inveja! Inveja é pecado! Porque a inveja  
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faz você desejar o mal para os outros. Foi isso o que 

aconteceu com os irmãos de José. Eles começaram a 

desejar o mal para José, a ponto de desejarem matá-

lo. Lembre-se: você não precisa ter inveja dos seus 

amigos, se você quiser algo, ore e peça a Deus, pois, 

assim como Deus foi bom com José, Ele será também 

com você. A Bíblia diz em Tiago 3.16, que onde existe 

inveja existe também todo tipo de coisa ruim. Isso é 

verdade! Pois os irmãos de José ficaram com tanta 

Inveja dele, que fizeram muitas coisas ruins com ele. 

José era o irmão mais novo e, como irmãos mais 

velhos, eles deveriam protegê-lo, e não fazer mal a ele. 

José foi ao campo encontrar com seus irmãos porque 

confiava neles, mas eles o maltrataram. Além de 

maltratar José, seus irmãos ganharam dinheiro, 

vendendo-o como escravo! E, para piorar ainda mais, 

eles mentiram para Jacó, dizendo que José havia sido 

atacado por um animal e morrido. Vejam só como os 

irmãos de José foram maus! Eles causaram muito 

sofrimento para José e também para o seu próprio pai, 

que já estava velho. Eles venderam José e mentiram 

para o pai. Isso é horrível! A Bíblia diz assim: "Faça aos 

outros o que você quer que eles lhe façam" (Mt 7.12). 

Você gostaria de ser maltratado pelos seus irmãos? 

Gostaria que seus amigos mentissem para você? 

Certamente, não. Então, pratique o bem, e não o mal! 

Aprenda que você não deve causar nenhum tipo de 

sofrimento aos outros: nem aos seus irmãos, nem aos 

seus amigos e muito menos aos seus pais, pois isso é 

pecado! Vamos mencionar algumas coisas 

importantes que você não deve fazer com os outros. 

Atitudes em relação aos irmãos e amigos: 

• não seja bruto com as crianças mais novas que você 

– os irmãos de José eram mais velhos e o trataram 

multo mal; 

• não aceite que seus amigos façam maldades com 

crianças mais novas – José tinha dez irmãos e nenhum 

deles o protegeu; 

• não faça brincadeiras perigosas com seus irmãos, 

como tentar afogar, prender dentro de armários ou 

coisas assim. Isso pode machucá-los; 

 

 

Atitudes em relação aos pais: 

• os filhos não devem enganar e nem mentir para os 

pais; 

• os filhos não devem fazer seus pais sofrerem por 

suas más ações – os irmãos de José não se importaram 

em fazer o pai sofrer, mesmo ele sendo velho; 

• os filhos devem cuidar dos pais na velhice – José 

cuidou de Jacó. 

 

ORAÇÃO 

- Senhor Jesus, perdoa-me se eu tenho causado mal a 

meus irmãos, meus amigos e meus pais. Perdoa-me 

pelo pecado da inveja, da mentira e da traição. Ensina-

me a falar a verdade e a fazer o bem às pessoas. Muda 

o meu coração! Amém! 

 

COMPARTILHAMENTO: 

1. Qual era o nome do filho que Jacó mais 

amava?  

2. O que Jacó deu de presente para José?  

3. O que os irmãos de José sentiram em relação 

a ele?  

4. O que é inveja?  

5. Onde os irmãos de José o jogaram?  

6. O que eles fizeram depois com José? 

7. O que os irmãos de José disseram para o pai?  

8. O que Jacó fez quando soube que José tinha 

morrido?  

9. O que a Bíblia diz que devemos fazer em 

relação aos outros?   

 

RECADINHOS PARA O LÍDER: 

Domingo às 10h no mezanino do Centro de 

Celebrações acontece o Culto MINI presencial para 

crianças de 3 a 8 anos.  As vagas são limitadas. Faça a 

reserva somente da criança no aplicativo da PIBJC. 

Os nossos Cultos MINI online continuam, aos 

domingos às 17h30 em nosso canal Pib Jardim 

Camburi, no YouTube. 

 

Tenha uma semana abençoada! 
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