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Escritura para ser estudada: Gênesis 39:1-23; todas as refer-
ências na lição.

Objetivo da lição: Levar os alunos a entenderem que Deus é 
honrado quando seus filhos confiam Nele e O obedecem 
mesmo em meio a provações, tentações e sofrimentos.
O que seus alunos devem saber: Da mesma maneira que 

José sofreu, mesmo sendo inocente, assim também Cris-
to, o Cordeiro de Deus inocente e imaculado sofreu.

O que seus alunos devem sentir: Desejo de agradar Deus, 
sendo puros, mesmo que isto signifique sofrimento.

O que seus alunos devem fazer: Resistir ao mal, e afasta-
rem-se decididamente da tentação.

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

 1. O filho amado torna-se servo (Gênesis 39:1; Salmo 40:8; 
Filipenses 2: 5-7; Hebreus 12:2).

 2. Um servo agradável (Gênesis 39:2-6; Mateus 3:17; 17:5; 
João 8:29; 17:4).

 3. Um servo tentado (Gênesis 39:7-12; Mateus 4:1-11).
 4. Um servo falsamente acusado (Gênesis 39:13-20; Mateus 

26:59-61).

O verso para ser memorizado: 
E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente 
para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são 
chamados segundo o seu propósito. (Romanos 8:28 )

LIÇÃO
Algum de vocês já sofreu por causa do seu amor pelo Senhor 

Jesus? De que maneira? Como reagiu? O que disse? O que fez? 
O que aprendeu com esta experiência? (Professor: Incentive 
um debate entre os alunos. Talvez até queiram anotar em seus 
cadernos as lições que outras pessoas aprenderam através de 
seu sofrimento por amor a Cristo.)

Quase todos os filhos de Deus que vivem para agradar a seu 
Pai celestial sabem o que significa sofrer ( 2 Timóteo 3:12). Há 
dois homens na Bíblia que, mesmo vivendo com 1.900 anos de 
diferença um do outro, reagiram a seu sofrimento da mesma 
maneira. Prestem bem atenção!

Dia após dia o jovem José ia andando sob o sol quente na 
estrada para o Egito. A Bíblia não nos diz o que ele pensava, 
mas podia ter sido algo assim:

“Por que meus irmãos tentaram se livrar de mim, jogando-
me no buraco? Por que me venderam a estes mercadores? Eu 
estava obedecendo ao papai quando fui procurá-los. Ele queria 
ter certeza que todos estavam bem. Por que me odeiam tanto?”

Mas depois, lembrando-se das coisas boas que seu pai lhe 
ensinava, parou de pensar e orou:

“Querido Deus, não entendo porque meus irmãos me 
venderam a estes mercadores. Não sei porque estão me levando 
para o Egito. Mas eu sei que o Senhor está cuidando de mim. 
Sei que És Todo Poderoso; Tu sabes todas as coisas e tens um 
plano para nossa família. Sei que estás conosco, onde quer que 
estejamos. E o Senhor está cuidando de mim agora mesmo. 
Tudo que aconteceu a mim foi por Tua vontade. Querido Deus, 
quero honrar-te através de minha vida.”

NOTA AO PROFESSOR
Este volume é uma continuação do volume 4. Antes de 

ensinar estas lições, reveja brevemente os primeiros oito 
incidentes da vida de José, que retratam o Senhor Jesus. 
Mostre as figuras e dê a seus alunos a oportunidade de 
explicarem as semelhanças entre José e Jesus.

Neste volume, cada semelhança de Cristo é ilustrada em 
uma das capas.
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LIÇÃO 1
PROVAÇÕES NO EGITO (1ª parte)

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.




