
 
 
 

ATIVIDADE EM  FAMÍLIA: 
 

SEMANA nº 10 – TEMA: JOSÉ – O SONHADOR 

NOME: __________________________________________             Data: 12/04/2020 

 
Orientações ao responsável pela criança: 

 Para a criança fazer essa meditação ela irá precisar totalmente de sua ajuda; 

 Faça uma atividade por dia. Não deixe acumular. Rotina ajuda no aprendizado! 

 Fale sempre que tudo está na Bíblia (Mostre a Bíblia); 

 Aponte para as figuras para que a criança acompanhe; 

 Leia antes para saber se você precisará de algum material; 

 A história a ser contada de segunda a sexta está em Gênesis 37:1-36 (sua leitura); 

 O ATO dos pais é fundamental para o crescimento espiritual dos filhos (AUXILIAR a criança na 
atividade em família, TRAZER a criança aos domingos no horário culto e Senib e ORAR por elas). 

______________________________________________________________________________ 

VERSÍCULO DO MÊS PARA MEMORIZAR COM O PAPAI OU A MAMÃE:  
 

“O SENHOR CUIDA DE MIM” (SALMOS 40:17) 
 

Gestos: O SENHOR – apontar para o alto; CUIDA- auto-abraço; DE MIM- apontar para si mesmo. 
_________________________________________________________________________________ 

SEGUNDA-FEIRA: 

* HISTÓRIA: 

Jacó voltou para a cidade de Canaã para morar com seus 
filhos. Ele tinha 12 filhos homens. De todos os seus filhos, Jacó 
gostava mais de José. Ele já era um rapaz de dezessete anos e 
trabalhava ajudando seus irmãos a cuidar dos rebanhos. Mas os 

irmãos de José eram maus e faziam coisas erradas. Por isso eles 
não gostavam de José, pois ele contava para o seu pai todas as 
coisas erradas que eles faziam.  

Certo dia, Jacó deu um presente muito bonito para José: uma 
túnica colorida. Seus irmãos ficaram com tanta raiva, que pararam de 
falar com José.  

 
  
 

 

* Repetir o versículo com seu filho (a) para fixar a 

lição: “O SENHOR CUIDA DE MIM” 

 

* ATIVIDADE: José ganhou um presente de seu pai 
Jacó: uma túnica. Vamos colorir? 
 

 

* ORAÇÃO: Ore junto com seu filho, você poderá ler e 

ele (a) repetir:  

“Obrigado Deus pela minha família!”. 

 

 

                             NOVA BABY – 2 e 3 anos                     



TERÇA-FEIRA: 

* HISTÓRIA: 

Certa noite José teve dois sonhos: 
- No 1º sonho, José e seus irmãos estavam amarrando feixes de trigo. O feixe que José 

estava amarrando ficou de pé e os feixes dos irmãos se curvaram na frente do feixe de José.  
- No 2º sonho, o sol, a lua e onze estrelas se curvavam na frente de José. 
 

                    
  
José contou os sonhos para seus irmãos e eles odiaram mais ainda José, e pensaram: “Quer 

dizer que José vai mandar em nós?” E ficaram com muita inveja. 
Inveja é quando você quer o que os outros têm. Isso não é legal! Deus te dá tudo o que você 

precisa. José era um rapaz que não tinha mãe, pois Raquel já tinha morrido. Seus irmãos não 
gostavam dele. Mas ele era amado pelo seu pai Jacó e principalmente por Deus.  

 

* Repetir o versículo com seu filho (a) para fixar a lição: “O SENHOR CUIDA DE MIM”. 

 

* ATIVIDADE: Ligue José aos sonhos que ele teve 

 
 

 

* ORAÇÃO: Ore junto com seu filho, você poderá ler e ele (a) repetir: 

“Querido Deus, obrigado por tudo o que eu tenho!”. 
__________________________________________________________________________ 
 



                                           QUARTA-FEIRA: 

 

* HISTÓRIA: 

Um dia, os irmãos de José foram cuidar dos animais de 
seu Pai Jacó, num lugar bem longe. Então Jacó chamou José e 
disse: “Meu filho, vá lá com os seus irmãos e veja se está tudo 
bem com eles e com os animais e depois venha me contar”. 
José obedeceu na mesma hora e sem reclamar: "Sim, senhor!". 
José saiu para encontrar seus irmãos, mas quando chegou lá, 
agarraram José e o jogaram em um poço sem água. José viu 
que os seus irmãos não gostavam dele e se sentiu triste e 
sozinho naquele poço. Mas José não estava sozinho, Deus 
estava com ele. 

“Deus está comigo em todos os momentos, ele nunca me deixa sozinho”. 
 

* Repetir o versículo com seu filho (a) para fixar a lição: “O SENHOR CUIDA DE MIM”. 

 

* ATIVIDADE: Leve José até seus irmãos: 

 
* ORAÇÃO: Ore junto com seu filho, você poderá ler e ele (a) repetir:  “Deus, obrigado porque o 
Senhor sempre está comigo.” 
______________________________________________________________________________ 

QUINTA-FEIRA: 

 

* HISTÓRIA: 

Os irmãos de José viram um grupo de pessoas que 
estavam passando ali perto e disseram: “Vamos vender José aos 
viajantes? Assim ganharemos algum dinheiro”. Eles venderam 
José por 20 moedas de prata.  

Para ninguém descobrir que eles tinham feito isso, 
pegaram a túnica de José, sujaram no sangue de um cabrito e 
mandaram para o seu pai Jacó. Quando Jacó recebeu a túnica 
toda suja de sangue e viu que era de José, pensou que ele 
estivesse morto e chorou durante muitos dias de tristeza.  

Chegando ao Egito, os viajantes venderam José de novo, 
para um homem muito poderoso chamado Potifar, que trabalhava 
para o Faraó e era o capitão dos soldados. 

Os irmãos de José conseguiram se livrar dele, mas Deus 
tinha um plano para José! Saiba que tudo o que Deus quer para 
você sempre é o melhor. 
 

* Repetir o versículo com seu filho (a) para fixar a lição: “O 

SENHOR CUIDA DE MIM”. 



* ATIVIDADE: Circule o que os irmãos de José fizeram com ele: 

 

                                    
                                Ficaram felizes                                              Venderam o irmão 

 
 
* ORAÇÃO: Ore junto com seu filho, você poderá ler e ele (a) repetir:  “Deus, obrigado por sempre 
querer o melhor para mim.” 
______________________________________________________________________________ 

SEXTA-FEIRA: 

 

* HISTÓRIA: 

José foi levado para longe de sua família e de sua casa. 
Ele não falava a língua daquele povo e achava que nunca mais 
veria seu pai de novo. José estava se sentindo triste e sozinho, 
enganado pelos irmãos e longe de seu pai. Apesar de tudo isso, 
Deus estava com José e ele não precisava ficar com medo.  

Deus também está com você em todos os momentos, você 
não precisa ter medo. Deus sempre está ao seu lado nos 
momentos difíceis. 

Mas o que será que vai acontecer com José no Egito? 
Vamos descobrir na próxima semana. 

 

* Repetir o versículo com seu filho (a) para fixar a lição: “O SENHOR CUIDA DE MIM”. 

 

* ATIVIDADE: Deus amava José e sempre lhe ajudava. Deus sempre ajuda você também. Ligue o 
quadro com as figuras certas. 

 
* ORAÇÃO: Ore junto com seu filho, você poderá ler e ele (a) repetir: “Deus, muito obrigado por me 

ajudar em todos os momentos.” 


