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Lição n. 11 de 4 a 10 de junho de 2022

Título: José, mestre dos sonhos
Objetivos Pastorais para o Grupo
1. Aprenda a humildade e o exercício da fé com a experiência de José.

Textos-chave: Gênesis 37; 38; 39; 40; 41: 1-36 Mat. 20:26, 27; Atos 7: 9; Gênesis 38; Gênesis 39; Gen. 40:
1–41: 36.

Guia Temático
• A história de José testemunha tanto um modelo de fidelidade quanto uma lição da ação
providencial de Deus.
• Sempre que surge um perigo, Deus abre uma solução para ele que o leva a um maior
crescimento.
• Sua fidelidade nas provaçoes sempre dá um passo de crescimento em várias frentes. No final
se torna um dos homens mais poderosos da terra.
• O poder não o desvia da fidelidade a Deus, em direçao ao mal. Pela graça de Deus, o mal que
recebe é transformado em Bem.
Proposta de ensino e objetivo da lição
Esboce uma introdução para esta experiência e convide todos os presentes a expressarem
quanto recebido.
Possíveis perguntas para análise, resumo e aplicação
1. Que coisas novas e importantes aprendemos com a experiência de José?
2. O que a experiência de José nos ensina sobre a influência que o ambiente familiar pode ter
na formação pessoal? (um pai suplantador e um irmão mais velho adúltero?
3. O que essa história nos ensina sobre a fidelidade de Deus?
4. Como você avalia a atitude de José em relação aos irmãos que saem para comprar comida?
5. Na sua opinião, que lugar ocupa José nos planos de Deus e na expectativa messiânica?

Testemunho Pessoal e Missão da igreja
O que José ensina sobre ser testemunha de Deus?
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