LIÇÕES PARA AS REUNIÕES DE CRIANÇAS

O CHAMAMENTO DE DEUS NO ANTIGO TESTAMENTO
19

Deus chamou José (1)
LEITURA BÍBLICA: Gn 37:1-36

OBJETIVO: (1) Criar nas crianças um desejo de agradar aos pais e a Deus e (2) ajudar as crianças a ver que
o ciúme e o ódio podem resultar em atos malignos e prejudiciais.

VERSÍCULOS PARA MEMORIZAR: (Escolha um ou alguns conforme a idade e a capacidade das crianças)
Efésios 6:1 (Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo.); Colossenses 1:10a (a fim de
andardes de modo digno do Senhor, para agradá-Lo em tudo); Tiago 3:16 (Pois onde há ciúme e ambição
egoísta, aí há desordem e toda espécie de prática perversa.) 1 Coríntios 13:4b (O amor é bondoso; não é
ciumento.)

SUGESTÃO DE TRABALHO MANUAL: A túnica colorida de José: prepare pedaços de papel ou tecido (por
exemplo, feltro) em diferentes cores ou padrões, que as crianças podem cortar e colar em uma colagem
multicolorida sobre uma folha de cartolina com o contorno de um casaco.

CONTEXTO: Jacó foi chamado por Deus, assim como seu pai Isaque e seu avô Abraão haviam sido
chamados. Deus também chamou José, o décimo primeiro filho de Jacó, quando ele era um jovem pastor de
ovelhas. Nas próximas semanas veremos como José passou por muitas injustiças, tentações e sofrimentos
que o treinariam e preparariam para o trabalho que Deus o chamou para fazer. Nesta época nasceu o décimo
segundo filho de Jacó, Benjamim, mas Raquel morreu ao dar à luz a ele (Gn 35:16-20). O pai de Jacó, Isaque,
também morreu, e Esaú e Jacó o sepultaram (Gn 35:28-29).
CONTEÚDO: José nasceu quando Jacó já era idoso. Ele era filho de Raquel, a amada esposa de Jacó.
Quando tinha 17 anos José pastoreava com alguns de seus irmãos o rebanho de seu pai. Quando voltava,
relatava a seu pai as más ações de seus irmãos.

Jacó amava José mais do que a todos os seus filhos, e fez para ele uma túnica de várias cores. Quando os
irmãos de José viram que seu pai o amava mais, ficaram com ciúmes; passaram a odiar José e não podiam
falar pacificamente com ele.

Um dia José teve um sonho, e quando o contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. No
sonho os feixes de cereais de seus irmãos se curvavam ao feixe de cereais de José. O sonho revelou que José
um dia governaria sobre seus irmãos. Depois ele teve um segundo sonho e também o contou a seus irmãos.
Este sonho era sobre o sol, a lua e onze estrelas (representando seu pai, sua mãe e seus onze irmãos)
curvando-se a ele. Ele contou o sonho a seu pai e a seus irmãos, e seu pai o repreendeu. Os irmãos de José
tinham inveja dele, mas Jacó guardou essas coisas em seu coração.

Certo dia Jacó enviou José para ver como seus irmãos estavam ao pastorear o rebanho de seu pai perto de
Siquém. José obedeceu a seu pai, mesmo sabendo que seus irmãos não gostavam dele e não o tratavam bem.
José foi procurar seus irmãos e os encontrou em Dotã. Quando seus irmãos viram José de longe,
conspiraram contra ele para matá-lo. Eles queriam matá-lo e jogá-lo em um buraco, e depois dizer que um
animal selvagem o havia devorado. O irmão mais velho, Rúben, ouviu esse plano malvado e quis salvar José.
Ele persuadiu seus irmãos a não matar José, mas apenas colocá-lo no buraco. Rúben planejava resgatá-lo
mais tarde e devolvê-lo ao seu pai.
Quando José chegou, seus irmãos o despiram de sua túnica colorida e o jogaram num buraco. Ao se
sentarem para comer, viram um grupo de ismaelitas descendo para o Egito. Judá sugeriu que eles não
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deveriam matar seu irmão, mas sim vendê-lo aos ismaelitas. Seus irmãos concordaram, e venderam José
por 20 moedas de prata aos mercadores midianitas, que o levaram ao Egito.
Rúben voltou ao buraco e, quando viu que José não estava lá, ficou muito angustiado e perguntou a seus
irmãos o que deveria fazer. Eles então pegaram a túnica colorida de José, a mergulharam no sangue de um
bode e a levaram para seu pai. Jacó reconheceu a túnica e disse que uma fera do campo devia ter devorado
José. Jacó chorou por seu filho durante muitos dias e não quis ser consolado. Enquanto isso José foi levado
para o Egito e vendido novamente, desta vez para Potifar, capitão da guarda, um oficial de Faraó.

APLICAÇÕES SUGERIDAS: Ore e tenha comunhão para decidir quais aplicações deve usar. Não tente usar
todas elas. É suficiente usar apenas uma ou duas aplicações apropriadas para a idade das crianças que você
está servindo.
● O que fez de José um filho que agradava seu pai? Ele era obediente e obedecia rapidamente, embora
possa ter sido difícil fazer isso. Pergunte às crianças qual é a atitude e a resposta delas quando são
solicitadas a fazer algo que não desejam fazer. Peça às crianças que dêem exemplos de diferentes
maneiras de agradar seus pais.

● Esta história de José e seus irmãos mostra uma cena alarmante do que o ciúme e o ódio podem causar.
Os irmãos de carne e osso de José queriam realmente matá-lo. Quando examinamos José, não
encontramos nada pecaminoso que merecesse um tratamento tão duro por parte de seus irmãos. Seus
irmãos o odiavam por ele ser favorecido por Deus e por seu pai. Precisamos ver o mal e a mágoa que o
ciúme pode causar, principalmente quando resulta em ações. Quando sentimentos de ódio e ciúme
surgem em nossos corações, precisamos pedir ao Senhor que nos perdoe. Podemos pedir ao Senhor que
tire esses sentimentos e os substitua por amor e bondade para com aqueles de quem temos inveja.

Adaptado das Lições para Reuniões de Crianças da Igreja em Nova Iorque. Uso permitido.
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