
 
 
 

ATIVIDADE EM  FAMÍLIA: 
 

SEMANA nº 11 – TEMA: JOSÉ – ESCRAVO E PRISIONEIRO 

NOME: ______________________________________________________-        Data: 19/04/2020 

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 39:1-23 (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: 

José foi vendido como escravo no Egito para um homem 
chamado Potifar, que comprou José para trabalhar na sua casa. 
José estava longe da sua família, dos seus amigos, estava 
sozinho. E agora? Será que era o fim de José?  

Não! Apesar de tudo o que estava acontecendo, o Senhor 
estava com José e ele sabia disso. 

O Egito era um país que adorava muitos falsos deuses. 
Mas José conhecia o Deus verdadeiro! Ele aprendeu com seu pai 
Jacó quem era Deus e tudo o que Ele prometeu a seus avôs. Esse 
Deus, José jamais esqueceria. 
 

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

 

* ATIVIDADE: Pinte a cena de José chegando à casa de Potifar. 
 

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

estar comigo, me 

protegendo e me 

guardando.” 

 

 

 

                          NOVA BABY – 2 e 3 anos                     



TERÇA-FEIRA: 

 

* HISTÓRIA: 

Potifar era um homem muito importante porque trabalhava para o rei. Ele tinha muitas coisas: 
grandes casas, plantações e animais. José começou a trabalhar na casa dele e fazia tudo certo. Ele 
era um escravo muito bom porque fazia o seu melhor em todos os serviços. José fazia isso porque 
sabia que o seu verdadeiro chefe era Deus e não Potifar. 

 

 
 

Por isso, Deus ficou muito feliz com José e abençoava tudo o que ele fazia. Deus sempre 
estava com José e já tinha um plano para ele. Pois Deus vê tudo o que fazemos. 
 

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

 

* ATIVIDADE: Você também pode ser um trabalhador como José! Faça um (X) nas imagens que 
mostram como você pode ser trabalhador em casa. 
 

 
     Arrumar os brinquedos           Assistir televisão                     Arrumar a cama 
 

* ORAÇÃO: Ore junto com seu filho, você poderá ler e ele (a) repetir: 
“Deus, eu quero fazer tudo para te agradar.” 

______________________________________________________________________________ 

QUARTA-FEIRA: 

 

* HISTÓRIA: 

Potifar viu que Deus estava com José porque tudo o que ele 
fazia dava certo. Por isso, José começou a cuidar de todas as coisas 
na casa de Potifar, menos da comida dele. José era um rapaz bonito, 
e por isso a mulher de Potifar começou a olhar para ele com desejo 
de namorar! Como assim? 

José sabia disso e não ia namorar aquela mulher casada, isso 
era errado. Ele sabia que isso era pecado. Um dia, José estava 
sozinho trabalhando, a mulher de Potifar chegou perto e tentou 
agarrar José, mas ele correu, fugiu porque sabia que aquilo era 
errado, e o pecado deixa Deus triste. E Deus vê tudo o que eu 
fazemos. 



 

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

 

* ATIVIDADE: O que José fez quando a mulher de Potifar quis agarrá-lo? Ligue a resposta 
certa. 
 

      
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 * 

ORAÇÃO: Ore junto com seu filho, você poderá ler e ele (a) repetir: 
“Deus, me ajude a fazer sua vontade sempre.” 

______________________________________________________________________________ 

QUINTA-FEIRA: 

 

* HISTÓRIA: 

A mulher de Potifar ficou com muita raiva e mentiu para seu 
marido dizendo que José tentou agarrá-la a força. Potifar acreditou 
e ficou com muita raiva de José, por isso mandou José para a 
prisão mesmo sem ele ter feito nada.  

José estava em uma prisão muito fria e fedorenta.  
Sabe como era o nome dessa prisão? Calabouço. José, mesmo 
sozinho continuou obedecendo a Deus, porque ele sabia que Deus 
vê tudo o que fazemos.  

José era um homem íntegro. Você sabe o que é 
integridade? É ser o mesmo em todos os lugares, mesmo que 
ninguém esteja olhando. Mesmo que você esteja sozinho, faça o 
que é certo! Pois: Deus vê tudo o que eu faço. 

 

  

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

 

* ATIVIDADE: Vamos circular a figura que mostra o que Potifar fez com José: 
 
 

   

   

 
 
 
 
 
               
                    Mandou para a prisão                                               Deu Presentes 
 



ORAÇÃO: Ore junto com seu filho, você poderá ler e ele (a) repetir: 
 
“Deus, eu quero fazer o certo mesmo que eu esteja sozinho.” 

______________________________________________________________________________ 

Sexta-Feira 

* HISTÓRIA: 

Potifar colocou José na prisão. Parecia que tudo 
estava dando errado para José. Mesmo sendo inocente, 
José não ficou zangado ou magoado, porque sabia que 
Deus sempre estava com ele. Deus cuidou de José 
mesmo estando na prisão. O Senhor fez com que o 
carcereiro, o homem que cuida dos presos, gostasse de 
José. 

José era obediente e ajudava a todos. Por isso o 
carcereiro colocou José para ajudar a cuidar dos outros 

presos, ele se tornou responsável por tudo na prisão. Ele ainda era um prisioneiro, mas 
continuava obediente a Deus e as suas autoridades, fazia tudo bem feito. O Senhor estava 
com José e o ajudava em tudo o que ele fazia.  

Deus está com você em todos os momentos. Nos momentos mais difíceis o Senhor 
está do seu lado, e Deus vê tudo o que eu faço! 
  

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

 

* ATIVIDADE: Cole bolinhas de papel no caminho que mostra qual a função de José na 
prisão.  

 
 

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

“Deus, eu confio em Ti! Obrigado por me amar.” 


