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Crianças da BÍBLIA

Encarte do Mensageiro Luterano de maio de 2021

Olá, queridos leitores do 
Mensageiro Luterano das 

Crianças! Vocês conhecem a 
história do garoto José? Vamos 
meditar um pouco sobre este 

grande exemplo 
de fé!

Antes de falar de José, 
vamos conhecer os seus 

pais e os seus irmãos. Na 
última lição, aprendemos 

que os irmãos Jacó e 
Esaú viveram separados 

por muitos anos e que, 
quando se perdoaram e 

se uniram novamente, 
Jacó pôde, então, voltar 

para sua terra natal com 
sua família e viveram 

em harmonia. A 
família de Jacó 

era as suas duas 
esposas, as irmãs 

Lia e Raquel, e 
seus 12 filhos.

FOTOS ARQUIVO EDITORA CON
CÓRDIA



 José amava muito 
Raquel e os filhos que 
nasceram dela. Mas 
Jacó também amava 
seus outros filhos. Po-
rém, algumas coisas dei-
xavam os irmãos de José com 
inveja e com raiva dele. Certa 
vez, Jacó deu a José uma linda 
túnica colorida, longa e de man-
gas compridas, e isso deixou os 
irmãos mais velhos enciumados. 

Outra coisa que incomoda-
va os irmãos eram os sonhos 

José era um dos filhos mais moços de Jacó com Raquel. O outro se chamava Benjamim. 
Os outros dez eram filhos de Jacó com Lia.

No capítulo 49 do livro de Gênesis, encontramos o nome dos 12 filhos de 
Jacó. Pesquise na sua Bíblia, conforme versículos indicados, e complete o nome 

dos filhos de Jacó com as letras que faltam:
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José amava muito Raquel e os filhos 

que nasceram dela. Mas Jacó também 

amava seus outros filhos. Porém, algumas 

coisas deixavam os irmãos de José com 

inveja e com raiva dele. Certa vez, Jacó deu 

a José uma linda túnica colorida, longa e de 

mangas compridas, e isso deixou os irmãos 

mais velhos enciumados. Pinte com cores 

bem alegres a túnica que José ganhou do 

seu pai. 

 Outra coisa que incomodava os 

irmãos eram os sonhos de José. Sonhar e interpretar sonhos era um dom que 

Deus havia dado a José, mas seus irmãos não entendiam isso. Certa vez José 

sonhou que ele e seus irmãos estavam amarrando feixes de trigo no campo e o 

feixe de trigo de José se levantou e ficou de pé, e os feixes de trigo dos seus 

irmãos rodearam e se inclinaram diante do feixe de trigo de José. Os irmãos não 

gostaram nadinha deste sonho e, por isso, odiaram José ainda mais. 

Em outro sonho de José, o sol, a lua e onze estrelas se curvavam diante 

de José. Os irmãos contaram o sonho maluco de José para o pai, Jacó, que 

repreendeu o filho, dizendo: “Que sonho é este? Será que eu, sua mãe e seus 

irmãos vamos nos ajoelhar diante de você, José?”. Certamente, eles pensavam 

que José tinha “mania de grandeza”. 

de José. Sonhar e interpretar 
sonhos era um dom que Deus 
havia dado a José, mas seus ir-
mãos não entendiam isso. Certa 
vez José sonhou que ele e seus 
irmãos estavam amarrando fei-
xes de trigo no campo e o feixe 
de trigo de José se levantou e 
ficou de pé, e os feixes de tri-

Pinte com cores 
bem alegres a 

túnica que José 
ganhou do seu pai.

go dos seus irmãos rodearam 
e se inclinaram diante do feixe 
de trigo de José. Os irmãos não 
gostaram nadinha deste sonho 
e, por isso, odiaram José ainda 
mais.

Em outro sonho de José, o 
sol, a lua e onze estrelas se cur-
vavam diante de José. Os irmãos 
contaram o sonho maluco de 
José para o pai, Jacó, que repre-
endeu o filho, dizendo: “Que 
sonho é este? Será que eu, sua 
mãe e seus irmãos vamos nos 
ajoelhar diante de você, José?”. 
Certamente, eles pensavam que 
José tinha “mania de grandeza”.

Pinte os feixes de trigo, o 

sol, a lua e as estrelas dos 

sonhos de José. Depois, conte e 

responda: há quantos feixes 

de trigo menores:_____. Há 

quantas estrelas?_____. 

 Algum tempo depois, os 

irmãos de José estavam 

cuidando das ovelhas e das 

cabras em Siquém. Jacó mandou 

José ir ver como estavam seus 

irmãos. José obedeceu. 

Chegando perto de Siquém, José ficou andando pelo campo procurando os seus 

irmãos. Um homem se aproximou dele e perguntou: “O que você está 

procurando?”. José respondeu que estava à procura de seus irmãos, que 

deveriam estar pastoreando 

ovelhas e cabras por ali. O 

homem lhe contou que ouviu 

seus irmãos falando que 

iriam para um lugar chamado 

Dotã. E assim José foi a 

caminho de Dotã. Que bom 

que José encontrou ajuda 

para procurar seus irmãos. 

Agora, é a sua vez: ajude 

José a chegar até seus 

irmãos. 

 Quando José estava 

se aproximando, seus irmãos 

o avistaram de longe e disseram uns aos outros: “Lá vem o sonhador”. A inveja 

tomou conta do coração e da mente deles e eles planejaram matá-lo. Rúben, o 

mais velho, insistiu para que seus irmãos não fizessem isso, e sugeriu que 

Pinte os feixes de trigo, o sol, a lua 
e as estrelas dos sonhos de José. 

Depois, conte e responda: há quantos 
feixes de trigo menores:_____. 

Há quantas estrelas?_____.

Algum tempo depois, os irmãos 
de José estavam cuidando das 
ovelhas e das cabras em Siquém. 
Jacó mandou José ir ver como 
estavam seus irmãos. José 
obedeceu. Chegando perto de 
Siquém, José ficou andando pelo 
campo procurando os seus irmãos. 
Um homem se aproximou dele 
e perguntou: “O que você está 
procurando?”. José respondeu que 
estava à procura de seus irmãos, 
que deveriam estar pastoreando 
ovelhas e cabras por ali. O homem 
lhe contou que ouviu seus irmãos 
falando que iriam para um lugar 
chamado Dotã. E assim José foi a 
caminho de Dotã. Que bom que 
José encontrou ajuda para procurar 
seus irmãos. Agora, é a sua vez: 
ajude José a chegar até seus irmãos.
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de trigo menores:_____. Há 

quantas estrelas?_____. 

 Algum tempo depois, os 

irmãos de José estavam 

cuidando das ovelhas e das 

cabras em Siquém. Jacó mandou 

José ir ver como estavam seus 

irmãos. José obedeceu. 

Chegando perto de Siquém, José ficou andando pelo campo procurando os seus 

irmãos. Um homem se aproximou dele e perguntou: “O que você está 

procurando?”. José respondeu que estava à procura de seus irmãos, que 

deveriam estar pastoreando 

ovelhas e cabras por ali. O 

homem lhe contou que ouviu 

seus irmãos falando que 

iriam para um lugar chamado 

Dotã. E assim José foi a 

caminho de Dotã. Que bom 

que José encontrou ajuda 

para procurar seus irmãos. 

Agora, é a sua vez: ajude 

José a chegar até seus 

irmãos. 

 Quando José estava 

se aproximando, seus irmãos 

o avistaram de longe e disseram uns aos outros: “Lá vem o sonhador”. A inveja 

tomou conta do coração e da mente deles e eles planejaram matá-lo. Rúben, o 

mais velho, insistiu para que seus irmãos não fizessem isso, e sugeriu que 

Pinte os feixes de trigo, o sol, a lua 
e as estrelas dos sonhos de José. 

Depois, conte e responda: há quantos 
feixes de trigo menores:_____. 

Há quantas estrelas?_____.

Algum tempo depois, os irmãos 
de José estavam cuidando das 
ovelhas e das cabras em Siquém. 
Jacó mandou José ir ver como 
estavam seus irmãos. José 
obedeceu. Chegando perto de 
Siquém, José ficou andando pelo 
campo procurando os seus irmãos. 
Um homem se aproximou dele 
e perguntou: “O que você está 
procurando?”. José respondeu que 
estava à procura de seus irmãos, 
que deveriam estar pastoreando 
ovelhas e cabras por ali. O homem 
lhe contou que ouviu seus irmãos 
falando que iriam para um lugar 
chamado Dotã. E assim José foi a 
caminho de Dotã. Que bom que 
José encontrou ajuda para procurar 
seus irmãos. Agora, é a sua vez: 
ajude José a chegar até seus irmãos.



Quando José estava se aproximando, seus irmãos o avis-
taram de longe e disseram uns aos outros: “Lá vem o so-
nhador”. A inveja tomou conta do coração e da mente 
deles e eles planejaram matá-lo. Rúben, o mais velho, 
insistiu para que seus irmãos não fizessem isso, e 
sugeriu que jogassem José num poço, ali perto. Rú-
ben fez isso com a intenção de salvar José e levá-
-lo de volta ao pai.

Quando José chegou perto de seus irmãos, 
eles arrancaram a bela túnica que seu pai havia 
dado a ele e o lançaram no poço vazio. José deve 
ter ficado muito triste, não é mesmo? E agora? O 
que será que iria acontecer com ele? Depois que 
seus irmãos o jogaram no poço, eles avistaram de lon-
ge uma caravana de mercadores indo para o Egito. Então, 
eles venderam José para os mercadores como escravo. Os 
irmãos ainda rasgaram a túnica de José, mataram um cabrito 
e, com o sangue, mancharam a túnica do rapaz para dizer 
ao pai, Jacó, que um animal feroz havia devorado José 
no caminho. Acreditando nos filhos, Jacó ficou muito 
triste e chorou por muitos dias.

Assim, José foi parar no Egito. Depois de passar 
por muitas outras aflições, ele se tornou o prin-
cipal administrador do reino de Faraó. Dessa for-
ma, muitos anos depois, conseguiu ajudar sua fa-
mília a escapar da fome que atingiu Canaã e todas 
as nações vizinhas. A vida de José é prova de que, 
embora tenham feito o mal contra José, Deus tem o 
poder de transformar o mal em bem (Gn 50.20).

Agora, vamos orar 
ao Senhor! Junte as suas 

mãos e leia: Querido Jesus, 
obrigado por teu cuidado. 

Obrigado por estar do nosso 
lado, guiando e protegendo.  
Limpa o nosso coração de 
todos os nossos erros. Por 
teu amor, proteja todas as 

pessoas do mal. Em teu 
nome, oramos. Amém.

Quando José estava se aproximando, seus irmãos o avis-
taram de longe e disseram uns aos outros: “Lá vem o so-
nhador”. A inveja tomou conta do coração e da mente 

seus irmãos o jogaram no poço, eles avistaram de lon-
ge uma caravana de mercadores indo para o Egito. Então, 
eles venderam José para os mercadores como escravo. Os 

Os irmãos de 
José guardaram ódio em 

seu coração e, por isso, suas 
ações foram más para com seu 

irmão. Deus não quer que tenhamos 
ódio, raiva, ciúme de ninguém, nem dos 
nossos irmãos, nem de qualquer pessoa. 

Deus nos ensina a amar o próximo. O ódio 
só traz tristeza, dor e mágoa. O amor 
produz paz, alívio, perdão. Procure em 

sua Bíblia o versículo de Levítico 
19.17 e complete a frase 

abaixo.

ATÉ A PRÓXIMA, TURMINHA!
FIQUEM COM DEUS!

____ GUARDEM
_______ EM SEU

_____________




