LIÇÕES PARA AS REUNIÕES DE CRIANÇAS

O CHAMAMENTO DE DEUS NO ANTIGO TESTAMENTO
20

Deus chamou José (2)
LEITURA BÍBLICA: Gn 39:1-23; At 7:9-10: Sl 105:17-18

OBJETIVO: Ver que, sendo chamados de Deus, devemos fugir da tentação custe o que custar, sabendo que o
Senhor nos ajudará e nos preservará.

VERSÍCULOS PARA MEMORIZAR: (Escolha um ou alguns conforme a idade e a capacidade das crianças)
2 Pedro 2:9 (O Senhor sabe livrar da provação os piedosos); Mateus 6:13a (e não nos deixes cair em
tentação, mas livra-nos do maligno); Mateus 26:41a (Vigiai e orai, para que não entreis em tentação)
Colossenses 3:23 (Tudo o que fizerdes, fazei-o com a alma, como para o Senhor, e não para homens)
SUGESTÃO DE TRABALHO MANUAL: Monte um desenho de José em uma aba deslizante, como as
encontradas em livros tridimensionais. As crianças podem puxar a aba deslizante para José “fugir” da esposa
de Potifar.

CONTEXTO: (Gênesis 37) José era o filho favorito de Jacó. Os irmãos mais velhos de José tinham inveja dele,
e esse ciúme e ódio cresceram tanto que quase todos decidiram matar José. Com a intenção de matá-lo,
jogaram seu irmão em um buraco. Rúben tentou livrá-lo e convenceu os outros a não matarem José. Judá
sugeriu vendê-lo. Por fim eles decidiram vendê-lo para alguns ismaelitas que viajavam para o Egito.
Enganado por seus filhos e levado a pensar que José havia sido devorado por uma fera do campo, Jacó
lamentou a morte de seu filho favorito e não podia ser consolado. José, agora no Egito, foi vendido a Potifar,
capitão da guarda, oficial de Faraó. Potifar era um homem de posição muito alta.
CONTEÚDO:
Nota aos professores: Como as passagens bíblicas relacionadas a esta lição contêm conteúdo e conversas que
não são apropriados para a idade das crianças, sugerimos seguir o texto desta lição ao discutir a esposa de
Potifar.

José como escravo na casa de Potifar. Enquanto José estava na casa de seu senhor Potifar, o egípcio,
Potifar viu que o Senhor estava com ele e fazia prosperar tudo o que ele fazia. José trabalhou muito e se saiu
bem em tudo, e Deus o abençoou. Potifar estava tão satisfeito com José e confiava tanto nele que o nomeou
administrador de sua casa, e colocou José no comando de tudo. Como José foi feito administrador, o Senhor
abençoou a casa do egípcio por causa de José, e a bênção do Senhor estava sobre tudo o que ele tinha, na
casa e no campo.

Fuga da esposa de Potifar e aprisionamento. Mas a esposa de Potifar não era uma boa mulher. Ela não
era fiel ao próprio marido, e se sentiu atraída por José porque ele era bonito. A esposa de Potifar queria
ficar perto de José, e o incomodava dia após dia para ir a ela. Um dia ela até esperou que ninguém estivesse
lá e seu marido saísse de casa para tentar fazer com que José ficasse perto dela. Mas José recusou
firmemente. Quando José recusou, a má esposa de Potifar agarrou-o pela roupa e tentou forçá-lo a ir com
ela, mas José fugiu rapidamente para fora, deixando a roupa na mão dela. Depois que José fugiu dela, a
esposa de Potifar mentiu e disse que foi José quem a atacou! Potifar acreditou nas mentiras de sua esposa e
ficou tão zangado com José que o colocou na prisão (Gn 39:6-19).
Encarregado da prisão. Enquanto José estava na prisão, o Senhor estava com ele e foi misericordioso com
ele, até mesmo fazendo com que o carcereiro-chefe da prisão lhe fossse favorável. O carcereiro-chefe
encarregou José de cuidar de todos os prisioneiros e não tinha que vigiá-lo, porque o Senhor estava com
ele. Tudo o que José fazia, o Senhor fazia prosperar (Gn 39:20-23).
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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.
● Deus está conosco, mesmo em situações muito difíceis. José, que era o filho favorito de Jacó, passou
a enfrentar situações muito difíceis. Peça às crianças que se lembrem de algumas coisas difíceis que José
experimentou: ele foi odiado e maltratado por seus próprios irmãos, jogado num buraco, vendido duas
vezes como escravo e lançado na prisão. Mas em todas essas situações difíceis Deus estava com ele e o
protegeu. Por causa de José as pessoas ao seu redor receberam a bênção.
● José era uma pessoa correta e conquistou a confiança dos que estavam ao seu redor. Não importa
onde estivesse, José era uma pessoa correta e diligente, e conquistava a confiança das pessoas ao seu redor.
Quando estava como escravo na casa de Potifar, José não ficava sentado reclamando de sua situação
miserável. Em vez disso trabalhava muito, e foi encarregado de tudo o que Potifar tinha. Mais tarde, quando
foi injustamente lançado na prisão, novamente não ficou sentado reclamando amargamente de suas
circunstâncias. Ele fez o que deveria fazer e ganhou a confiança do carcereiro-chefe, e foi encarregado de
todos os prisioneiros. Talvez não estejamos contentes com uma determinada situação que não podemos
evitar; pode ser em casa, na escola ou em qualquer outro lugar. Como devemos reagir? Mesmo nessas
situações devemos fazer o que é correto e bom, assim como José. Isso agradará a Deus.

● Devemos fugir das tentações. Fugir significa correr, assim como José fugiu da esposa de Potifar quando
ela tentou fazê-lo pecar. Ele não ficou lá para conversar e tentar decidir o que fazer. Podemos enfrentar
tentações todos os dias. Alguém na escola já lhe pediu para fazer algo que você sabe que não é certo?
Dependendo da faixa etária, os servidores podem sugerir certas coisas com as quais as crianças podem ser
tentadas (por exemplo, trapacear, mentir ou tratar mal outro colega ou professor; crianças mais velhas
podem ser tentadas a roubar, fumar ou assistir a algo inapropriado no televisão). Talvez ninguém esteja por
perto quando somos tentados a fazer algo pecaminoso e impróprio. Mas Deus sabe todas as coisas.
Devemos manter nossos corações puros para com o Senhor e obedecê-Lo, e orar para que tenhamos forças
para fugir quando vier uma tentação.

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