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ACONTECE NO MINISTÉRIO INFANTIL:

9h | Espaço Baby (0 a 2 anos)
Tempo Lúdico de 3 a 8 anos
*Tempo Lúdico: Jogos, brincadeiras
bíblicas e parque.
9h às 10h20 | Art’Kids
Oficinas: Dança, canto e musicalização de 5 a 8 anos.
10h30 às 12h15 | Escola Bíblica de
0 a 8 anos.

IGREJA BATISTA DO BACACHERI
Rua Amazonas de Souza Azevedo, 134
Bacacheri | Curitiba | PR
Mais informações: infantil@ibb.org.br

18h30 | EBD para crianças
de 0 a 8 anos
Quinta-feira às 20h | EBD
Crianças 3 a 8 anos.

José no Egito
Por Ana Lúcia e Marina Mantovani de Oliveira

Começando nosso encontro (5 min)
Receba com alegria cada criança, converse com ela e pergunte
como foi a semana.
Conheça os visitantes, incentive a trazerem seus amiguinhos. Ore
abençoando cada um dos presentes, suas famílias e pelos que
faltaram também. Pergunte se elas têm algum pedido de oração.

Tempo de Louvor (10 min)
Esse é o momento que juntos temos a oportunidade de louvar e
adorar a Deus, pois Ele quer estar pertinho de nós.
Sugestão de músicas:

1. Louvar é Bom Demais - Aline Barros & Cia.
https://www.youtube.com/watch?v=npa07sQVJcg

2. Deus é tão bom – 3 Palavrinhas
https://www.youtube.com/watch?v=kXws12qbRsQ

3. Ah, Eu Amo a Cristo – 3 Palavrinhas
https://www.youtube.com/watch?v=PX4BxN2Ntag

4. Os Sete Princípios – Educação por Princípios
https://www.youtube.com/watch?v=UsbYJaSUNxk

5. Canção dos Princípios – Educação por Princípios
https://www.youtube.com/watch?v=JfpRTycih-E

Texto Bíblico:
Princípio Bíblico:
Mordomia – A vida de José tinha um propósito e Deus estava
sempre com ele, cuidando e prosperando sua vida. Ele se tornou
um excelente administrador e governador e suas ações fizeram
com que a vida de muitas pessoas e de toda a sua família fossem
conservadas, durante os tempos de fome na terra.

Versículo-chave:
“Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles
que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu
propósito.” Romanos 8.28

1°) Mensagem (25 min):
Hoje aprenderemos sobre José. Ele era bisneto de Abraão, neto
de Isaque e filho de Jacó. José vivia em Canaã, a terra que Deus
deu ao bisavô para morar.
José tinha onze irmãos e muitas irmãs. Mas ele era um dos filhos
mais novos, e seu pai passava mais tempo com José do que com
os irmãos dele. Certo dia, o pai de José deu uma túnica especial
para ele, era muito colorida. Naquela época era muito especial ter
uma túnica colorida, a túnica de quase todas as pessoas era sem
cor ou de uma única cor (branca ou bege).
José tinha muitos sonhos e um dia ele sonhou que seria uma
pessoa muito importante e que seus irmãos iriam se curvar diante
dele. Os irmãos de José ficaram com muita raiva por causa desse
sonho e eles também tinham ficado com inveja de José porque
eles não ganharam uma túnica colorida de seu pai. Os
sentimentos de raiva e inveja dos irmãos eram tão grandes que

quando eles tiveram oportunidade, venderam José como escravo
e mentiram para seu pai, dizendo que José havia morrido.
Então, José começou a viver como escravo no Egito, mas ele não
ficou com raiva, pois sabia que existia um grande propósito em
sua vida. Sabia que Deus estava com ele.
No Egito, José passou com muitos momentos difíceis, mas sempre
agiu corretamente. Por ele ser um jovem de caráter bom, ou seja,
não aceitava fazer o que ele acreditava ser errado, ele foi enviado
para a prisão.
Certo dia, o Faraó perguntou a José se ele sabia interpretar
sonhos e José respondeu: “Eu não posso, mas Deus me ajuda”.
Depois que o Faraó contou o sonho, Deus lhe deu o significado,
avisando que haveria grande fome na terra e o que eles
precisavam fazer para não passarem por isso.
O Faraó ficou muito agradecido e como forma de agradecimento,
tornou José o governador do Egito. José governou com muita
sabedoria e mandou plantar e estocar muitos alimentos, os quais
não era possível nem contar. Ele tornou-se muito poderoso. E o
Senhor estava com ele!
Quando o período de fome chegou, aquele que Deus havia
avisado, muitas pessoas vinham de outros países para comprar
grãos de José. O mundo inteiro necessitava de comida. Algumas
dessas pessoas eram os irmãos de José. Quando os irmãos vieram,
José os reconheceu, mas eles não sabiam que ele era. Todos os
irmãos se curvaram a ele, assim como todas as outras pessoas,
pois José era importante. E tudo aconteceu conforme ele havia
sonhado quando era mais jovem.
José olhou seus irmãos e disse: “Eu sou José, meu pai está vivo?”
Mas os irmãos ficaram com medo e não responderam. Então José

disse: “Venham aqui, eu sou seu irmão, aquele que vocês
venderam, não se preocupem, eu os perdoo por me venderem,
pois Deus me colocou aqui para salvar o nosso povo e as pessoas
da fome.” E eles se abraçaram emocionados.
Depois desse dia, os irmãos e suas famílias vieram morar no Egito
com José, e todos eles tinham todo o alimento de que
necessitavam.
Adaptado: [Sementes do Amor – Egito: José]

Líder: Converse com as crianças sobre as seguintes questões.
Questões de 1 a 3 (3 a 5 anos) Todas as questões (6 a 9 anos)
1) De que maneira você pode obedecer a Deus?
2) Você já perdoou alguém que fez alguma coisa que o magoou?
3) José tinha um coração de servo. Você deseja servir na obra de
Deus quando for mais velho? O que você deseja fazer (ser pastor,
missionário, mestre)?
4) Deus deu forças para José passar por momentos muito difíceis.
Isso já aconteceu com você ou com a sua família?
Momento de orar (10min):
Peça para as crianças fecharem os olhos e se concentrarem em
Deus. Agradeça a Deus por sempre cuidar de nós e fazer planos
para as nossas vidas. Peça ajuda de Deus para sermos obedientes
e confiar nas promessas dEle. Pergunte para as crianças se elas
têm pedidos de oração e ore com elas.
2°) Atividades: Fazer as atividades de acordo com a faixa etária

José no Egito
Faixa etária 3 a 4 anos
Nome da criança: ____________________________
1) Pinte a cena e conte o que está acontecendo.

José no Egito
Faixa etária 5 a 6 anos
Nome da criança: ____________________________

José no Egito
Faixa etária 7 a 9 anos
Nome da criança: ___________________________
1) Enumere a sequência correta das cenas.

