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Escritura para ser estudada: Gênesis 37; todos os versículos 
mencionados na lição.

Objetivo da lição: Levar os alunos a um profundo Conheci-
mento do Senhor Jesus Cristo, através do retrato de José no 
Velho Testamento.
O que seus alunos devem saber: Mesmo que José tenha 

sido como o Senhor Jesus em certas maneiras, Cristo é 
ainda o maior e mais maravilhoso.

O que seus alunos devem sentir: Admiração por Deus que 
revelou através de José, centenas de anos antes, um pou-
co de como seria Seu Filho querido.

O que seus alunos devem fazer: 
Não salvos: Colocarem sua confiança no Salvador que 

morreu por seus pecados.
Salvos: Proporem-se a estudar a Bíblia com mais cui-

dado para que possam ver outras semelhanças entre 
José e o Senhor Jesus.

Esboço da lição (para os cadernos dos alunos e do profes-
sor):

 1. José, o filho amado (Gênesis 37:3,4).
 2. José e seu pai (Gênesis 37:10-13; compare Gênesis 49:22-

26; 50:1-14).
 3. Jesus, o Filho amado (Mateus 3:17; 17:5).
 4.  Jesus e Deus Pai (João 1:1-3; 1 Pedro 1:18-20).
O verso para ser memorizado

Mas Deus era com ele. E livrou-o de todas as suas tribula-
ções. (Atos 7:9b-10a)

LIÇÃO
Alguém já lhe disse: “Você é igualzinho ao seu pai?” ou 

“Você se parece muito com sua mãe?” (Professor: incentive 
seus alunos a debaterem suas semelhanças com seus pais.)

Não é raro as pessoas se parecerem com outras que viveram 
antes delas. Isto sempre aconteceu – até mesmo nos tempos 
bíblicos. Mas há uma coisa totalmente diferente registrada na 
Bíblia. Alguns que viveram no Velho Testamento se parecem 

com outros que viveram depois – mesmo centenas de anos mais 
tarde! A história de uma certa pessoa é dada no primeiro livro 
da Bíblia, Gênesis. Algumas de suas experiências se parecem 
muito com as de outra pessoa. Deus nos deu através deste 
homem do Velho Testamento uma previsão sobre Alguém que 
ia aparecer no Novo Testamento. Ouçam com atenção.

Jacó, sobre quem estudamos nas últimas séries, foi um 
enganador, mas colheu o que semeou. Durante sete anos 
trabalhou em Harã para seu tio Labão, em troca de Raquel. Mas 

NOTA AO PROFESSOR
Os acontecimentos do Velho Testamento ocorreram 

centenas de anos antes dos do Novo Testamento. Mesmo 
assim, vários registros feitos no Velho Testamento retratam 
(ou ilustram) verdades do Novo Testamento. Alguns 
fatos bíblicos podem ser difíceis de se entender. Por isso, 
Deus, o Autor da Bíblia, sempre nos ajuda usando coisas 
que entendemos para ilustrar aquelas que são difíceis de 
entender. Alguns desses retratos são chamados “figuras”. 
Uma figura pode ser um objeto, uma pessoa, um costume, 
um acontecimento. Ela é real, mas retrata algo maior do 
que si mesma.

José não é mencionado no Novo Testamento como uma 
“figura” de Cristo. Mas muitas de suas experiências foram 
como as que Cristo teve em Sua vida. Parece que Deus nos 
deu de antemão (em José) um retrato mostrando como seria 
Seu Filho 1.900 anos depois. Esta é a razão do título deste 
volume e do próximo: “José, um retrato do Senhor Jesus 
Cristo”.

Como verá, nestas primeiras séries teremos duas figuras 
da vida de José, seguidas por duas da vida de Cristo. 
Dependendo da capacidade e idade de seus alunos, talvez 
prefira fazer duas lições em uma só. Se quiser também, 
pode usar figuras alternadas (lição 1, por exemplo, figuras 
nº 1 e nº 3).

Por favor, explique que todos os diálogos nas lições são 
imaginários, isto é: “pode ter sido assim...”.
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LIÇÃO 1
RELACIONAMENTO COM O PAI

NOTA AO PROFESSOR 
Mostre as ilustrações no momento apropriado, mas deixe o livro de lado quando as ações da história forem além daquilo que for 

mostrado pela figura.




