Auxiliar para estimular ideias de discussão e compartilhamento em grupo, adaptado à Edição de Professores e
preparado pelo Departamento de Escola Sabatina da Associação Geral.

Lição n. 12 de 11 a 17 de junho de 2022

Título: José, príncipe do Egito
Objetivos Pastorais para o Grupo
1. Concentre-se em como as bênçãos de Deus vão muito além de todas as expectativas humanas. José obteve
dignidade.
Textos-chave: Gênesis 41-45; Romanos 5: 7-11; 1 Reis 3:12.
Guia Temático
• No final, Deus faz em favor de José o que ele havia predito em seu sonho e muito mais!
• José não produz julgamentos nem vinganças, porém seus irmãos vivem tudo como um julgamento divino.
• José se torna o arquiteto de uma revelação da graça e do perdão que temos por meio de Jesus.
• Por meio de José, Deus realiza a salvação de seu remanescente. Ele recebe honras e glórias do mundo e dos
seus.
• Deus ajuda José dando-lhe sabedoria, conhecimento do futuro e santificação. Deus havia revelado a José a
posição de honra que ele teria. mas o papel que ele teria exercido vai muito além.
Proposta de ensino e objetivo da lição
Conscientize o grupo de que todos podemos ter uma experiência de bênção e dignidade.
Possíveis perguntas para análise, resumo e aplicação
1. O que aprendemos sobre os planos de Deus para José? Acreditamos que Deus tem planos para nós?
2. Você acha que a experiência de José pode ser estendida de outra forma e a cada um de nós?
3. Como obtê-la? (leia Jeremias 29:11; Lamentações 3:26?
4. Pelo que devemos nos esforçar, que prioridades devemos ter para ter uma experiência semelhante?
5. Como usar as lições do testemunho e experiência de José para dar esperança aos outros?
Testemunho Pessoal e Missão da igreja
Aprenda com José a lição da fidelidade, do amor ao próximo (os irmãos), de responder bem ao mal para dar
um testemunho positivo ao proximo.

