
 

LOUVOR: Faça um louvor bem alegre. Pode ser usado CD ou cantar espontaneamente. 

QUEBRA-GELO: Você já caiu em algum buraco? Como foi? Agora vende os olhos e conte o que faria no lugar de José se 

te jogassem num poço bem fundo. 

TEMA:NO FUNDO DO POÇO 

VERSÍCULO: “Assim seus irmãos tiveram ciúmes dele; o pai, no entanto refletia naquilo”. Gn 37:11 

RESUMO: (Referência para estudo Gn 35 a 37) 

 José com 17 anos pastoreava os rebanhos junto com os seus irmãos. 

 José era filho preferido de Israel(Jacó), pois nasceu na velhice. 

 Jacó manda fazer uma túnica longa e colorida para José. 

 Isso desperta ciúmes e inveja entre os irmãos. 

 José tem sonhos que dizem que ele será colocado sobre seus irmãos. 

 Seus irmãos cuidam dos rebanhos e José vai “supervisionar” 

 Quando chegou, seus irmãos disseram: lá vem o sonhador! 

 Queriam mata- lo, mas Rúben, o irmãos mais velho, não permitiu. 

 Resolveram jogá-lo num poço. (Rúben tinha a intenção de voltar para salva-lo) 

 Arrancaram-lhe a túnica e o jogaram no poço. 

 Aproxima-se uma caravana e resolvem vende-lo coo escravo. 

 Sujam sua túnica de sangue e a levam para seu pai, dizendo que foi devorado por um animal selvagem. 

 Jacó chora muitos dias pela morte de deu filho. 

 Ao chegar ao Egito, José é vendido a Potifar, oficial de faraó e o capitão da guarda. 

 

APLICAÇÃO: O maior pecado dos irmãos de José foi a inveja, esse sentimento se não for tratado pode até deixar a pessoa 

doente. Se você tiver inveja de alguém, pegue a vassourinha do Espirito Santo e comece a varrer, peça a Jesus que tire tudo. 

Ele vai te abençoar e te dar tudo o que você precisa, sem que você precise sentir inveja de alguém, Amém? 

 Descoberta: A inveja (ciúmes) é um sentimento maligno. 

 Desafio: Guardar meu coração e nunca deixar a inveja (ciúme) entrar nele. 

 Decisão: Eu decido que não terei inveja(ciúmes)de ninguém. 

COMPARTILHANDO:  

1. Você já sentiu inveja ou ciúmes de alguém? Pode compartilhar conosco?  

2. Alguém já te prejudicou por ter tido inveja de você? (Na escola, por causa de nota, na família, por causa de algum 

presente, viagem ou aniversário etc.) 

ORAÇÃO E APELO: Vamos orar pedindo a Deus perdão pelos nossos pecados e desobediências. Se tiver 

crianças novas faça o apelo de salvação. Abra a oportunidade para pedidos de oração. 

OFERTA: Ensine as crianças os segredos da semeadura. Vamos ofertar ao Senhor. Peça uma criança para orar agradecendo 

pelas ofertinhas. 

AVISOS 

TADELZINHO – Domingo às 9:00hs na Igreja em Parada Morelli. 

CELEBRAÇÃO KIDS – Domingo às 18:00 hs com as Redes Azul e Vermelha e às 20:00 hs com 

as Redes Verde e Amarela. 

 



 

 



 



 

 



 

PERGUNTAS 

1) Quais são os nomes dos pais de José? 

(A)Jacó e Lia  (B)Raquel e Jacó   (C)Diná e Siquém    (D)Jacó e Bila 

 

2) José era odiado pelos seus irmãos. Verdadeiro ou falso? 

A. Verdadeiro 

B. Falso 

 

3) Com bastante ódio de José, seus irmãos decidem matá-lo. Mas Rúben não concorda 

e decide outro jeito de dar uma lição em José. O que eles fizeram? 

 

A. Jogaram na lama 

B. Mataram ele 

C. Jogaram em um poço 

 

4) José foi vendido como: 

 

 

5) Para onde José foi vendido? 

 

A. Egito 

B. Hebrom 

C. Siquém 

 

6)  Quais são os 12 filhos de Jacó? 

 

A. José, Marcos, Júlio, Pentephilis, Rapu, Mariana, Katia, Fátima, Levi, Raquel, 

Monica e Bruna. 

 

 

B. Ruben, Simeão, Levi, Judá, Diná, Issacar, Gade, Aser, Dã, Naftali, José e 

Beijamin. 

 

 

C. Mara, Bila, Elisa, Azenati, Dã, Carla, Naamá, Jânia, Raquel, Benone, Kat e Lívia. 

 
 

 

 


