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Orientações

Estimado (a) Líder:

Este programa foi preparado para ser desenvolvido pelas nossas 
crianças e aventureiros, na igreja, na hora do culto divino. Planeje 
esse sábado especial com antecipação, obtendo antes a aprovação 
e o apoio do pastor, dos anciãos e líderes da igreja, para que seus 
objetivos sejam plenamente alcançados. A sua colaboração poderá 
se estender nas distintas programações, incluindo a Recepção da 
igreja e outras atividades próprias para o dia. 

Às líderes Vânia Moreira e Nadma de Paula Forti do Ministério da 
Criança da União Central Brasileira a nossa sincera gratidão por 
colaborarem com este material que será de grande utilidade para as 
igrejas.

Sugerimos que esse dia, seja também especial para orar pelas 
crianças em risco no mundo. Mais abaixo, estão algumas sugestões 
específicas sobre o assunto.  

Na programação, também haverá espaço para a Campanha de 
“DOAÇÃO DE BRINQUEDOS”, que deve ser bem divulgada e 
com muita antecedência. À tarde, dediquem tempo para visitar 
orfanatos, hospitais ou outros lugares, acompanhados das crianças, 
com a ajuda e companhia dos pais ou responsáveis, para a entrega 
dos brinquedos arrecadados. Cuide para que esse sábado seja 
diferente para os pequenos. 

Como adventistas do sétimo dia, sonhamos com a volta 
de Jesus. Sonhamos com crianças sem sofrimento; 
sonhamos com uma igreja vibrante e amorosa; 
sonhamos e sonhamos... Agora, nosso pedido é que 
você sonhe pra valer com as crianças da sua igreja. 
Pense coisas grandes para elas! Imagine a alegria de 
se ter um dia só para crianças e aventureiros! Sonhe 
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também com as oportunidades de elas conhecerem a um Deus que 
cuida, que transforma coisas ruins em bênçãos e que sonha com o 
melhor para elas! 

Por isso, sonhe com o programa! Leia-o muitas vezes e transforme 
seu conteúdo em realidade! Cuide dos detalhes da ornamentação e 
motive as crianças com seu carinho a fim de que tenham um dia bem 
especial. Temos certeza de que, para elas, esse dia será a realização 
de um grande sonho. Faça seu melhor!

Agradecemos por seu ministério e que Deus abençoe sua vida 
poderosamente!  

Graciela de Hein                                                                                    
Diretora MC  MA  

Udolcy Zukowski
Diretor Desbravadores e Aventureiros
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Oração Mundial 
pelas Crianças em Risco

Há muitas crianças no mundo que sofrem e todos nós temos 
conhecimento dessa realidade.  Milhares de pessoas trabalham 
arduamente para ajudá-las, mas os esforços são inatingíveis.

O Senhor cuidará desse grupo de crianças por nosso intermédio e 
por meio de nossas orações. 

OREMOS:

• Pelas crianças em orfanatos;

• Pelas Instituições e igrejas que estão ajudando a encontrar 
famílias para adotar as crianças órfãs;

• Para que a sociedade responda às necessidades de crianças que 
necessitam ajuda e um lar;

• Para que as crianças com dificuldades possam vencer e ter um 
futuro melhor;

• Pelas crianças que sofrem abuso verbal e físico por parte dos 
pais ou outros adultos;

• Para preparar e ensinar os pais a fazer discípulos de seus filhos, 
sem o uso da violência;

• Para que as famílias dediquem tempo para ensinar, orar e 
brincar com outras crianças fora de seu círculo familiar;

• Para que os governos apoiem o significado da família 
e a proteja;

• Pelas crianças que não têm o que comer;

• Pelas crianças que não têm a oportunidade de frequentar 
a escola devido a incapacidade física ou mental; 
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• Pelas crianças paupérrimas que não têm roupa adequada para ir 
à escola e assim se sentem excluídas;

• Pelas crianças que precisam trabalhar para comer e que não 
podem ir à escola;

• Para que haja recursos para ajudar essas crianças necessitadas;

• Por maior amor e simpatia pelas crianças que vivem na pobreza;

• Pelas autoridades governamentais para que façam boa 
distribuição de apoio e de alimentos;

• Para que se encontrem novos projetos em favor das crianças 
a fim de lhes dar oportunidades de saírem da pobreza e de se 
desenvolverem;

• Para que mais igrejas se abram para receber e atender às crianças 
necessitadas.

COISAS QUE PODEMOS FAZER ANTES DO SÁBADO DA CRIANÇA 
E  DIA DO AVENTUREIRO:

1 – Descobrir o sonho de uma criança simples ou carente e torná-lo 
possível. Podem ser sonhos como: conhecer alguém especial, visitar 
algum lugar ou pessoa, ou até ganhar algum brinquedo... 

Exemplo: O estudante João Pedro de Araújo Pimentel, de seis anos, tinha 
o sonho de conhecer os bombeiros. Conseguiram que ele almoçasse no 
quartel dos bombeiros, e lá ele aprendeu os ensinamentos básicos de 
como apagar fogo e descer em corda utilizada para salvamento de 
pessoas e recebeu um certificado do tenente coronel Rodolfo Correa 
de Souza, que disse: “Eu acredito que no momento que você incentiva 
uma criança a sonhar, ela vai aprender que nada pode pará-la”.      
Fonte - http://www.odiariodonoroeste.com.br/2016

2 – Descobrir o sonho de um idoso da igreja e realizá-lo.

3 – Pedir que um jovem converse com as crianças e 
aventureiros sobre o sonho que ele tem para o futuro, e 
o que ele tem feito na vida para conquistar esse sonho.

4 – Fazer uma reunião com o pastor da igreja ou ancião, 
para que fale de seu sonho, e o que ele fez para conquistá-
lo... Estudos, profissão, etc.
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5 – Fazer um painel com todos os sonhos das crianças, escritos ou 
ilustrados e deixar à mostra no dia do programa.

DICAS PARA O PROGRAMA:

1 – A decoração é importante. Ela prepara o cenário e abre o coração 
das pessoas para inserirmos as verdades. Pensamos em um pincel 
bem grande com cinco cores saindo dele (Preto, vermelho, branco, 
amarelo e verde). Ou latas de tinta penduradas no teto, como que 
escorrendo tinta, no caso TNT nas cores citadas. Para falarmos de 
José e sua túnica colorida.

Veja algumas sugestões na internet Pinterest:  http://pin.it/
ZWK5mky; http://pin.it/taOcXKp; http://pin.it/XBwiXct; http://pin.
it/WbuP8u7; http://pin.it/2H4juD8; http://pin.it/64sJ_as; http://
pin.it/yNpcFS0; http://pin.it/qKs3jva; http://pin.it/muqsz0K 

2 – Para a igreja que tem Clube de Aventureiros - Colocar o lenço 
para envolver o púlpito, ou decorar os bancos. (Usar TNT na cor).

3 – Lembrança do programa –  um travesseiro em forma de nuvem 
para cada criança, falando sobre o sonho de Deus. Ver ideias de 
imagem/travesseiro/ nuvem no Google. (Optativo) (Se não puder 
fazer isso, poderá preparar figura uma imagem para entregar às 
crianças.)

4 – No apelo usar TNT preto para colar estrelas fluorescentes e 
formar um céu de comprometidos com a fidelidade ao Rei. Somente 
colocar esse painel no final do programa.

5 – Cada criança deve decorar o que irá falar, para não ler na hora. 
Entregar para  “o José” os círculos ou o que desejarem fazer como 
ilustração.

OFERTA – UMA VIDA DE MORDOMIA – Sugerimos que 
uma criança faça esse momento.

A criança fala para a igreja:

 - Gostaria que você pensasse: quanto você gastou para 
abrir os olhos, hoje? Quanto você gastou? E para dar 
aquela primeira respirada, foi difícil? E os primeiros 100 
metros caminhados? Gastou alguma coisa?
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Gostaria de convidar dois voluntários para virem aqui. (Quando as duas 
pessoas chegarem, dar-lhes um saquinho com morangos ou outra 
fruta, como uvas ou castanhas, nozes, etc... alimentos saudáveis). 
Parabéns, vocês estão recebendo algo gostoso e saudável!

Você vai ter que pagar para comer isso? Você fez algo para merecer 
esse alimento?

Deus nos dá tudo, sem merecermos, sem fazer nada.  E você pode 
me dar um pouco? (Pedir para as pessoas que ganharam o saquinho)

E pode me dar mais um pouco? Pergunte a elas se foi difícil doar o 
que receberam... 

Ler o texto abaixo:

“Sou todo Teu, meu Salvador; pagaste o resgate por minha vida, e tudo 
o que sou ou ainda espero ser é Teu. Ajuda-me a adquirir meios, não 
para gastá-los nesciamente, nem para condescender com o orgulho, 
mas para usar para a gloria do Teu próprio nome”. EGW, Conselhos 
Sobre Mordomia, p. 29 

Com o coração cheio de gratidão pelo muito que o Senhor nos dá, 
vamos ofertar agora.

Hino Inicial – Não Há Outro Igual a Você 

(ensaiar antes com as crianças, para que cantem forte com a igreja 
no culto)

https://www.letras.mus.br/arautos-do-rei/nao-ha-outro-igual-a-voce/
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SERMÃO

O Sonho de Deus
para mim

GÊNESIS 39:2,9

O pregador deve ler o texto bíblico:

Verso 2: “E o SENHOR estava com José, e foi homem próspero; e 
estava na casa de seu senhor egípcio”.

Verso 9. “Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa 
me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher; como, pois faria 
eu tamanha maldade, e pecaria contra Deus?”

CENA 1: (Entra um menino, com uma túnica colorida e fala à igreja.)

José: Vocês nem imaginam o que foi que eu sonhei nesta noite... 

Juvenil 1: (deve estar sentado em algum lugar da igreja e fala:) Lá 
vem ele de novo com suas conversinhas... 

Juvenil 2: (Também fala, assentado entre as pessoas no auditório, 
imitando José:) -  vocês nem imaginam o que foi que eu sonhei... 
(com voz de deboche)

José: Isto é muito sério, pessoal!...

Pregador: Vamos ouvir... querido José, o que foi que você 
sonhou?

José: Eu sonhei que estávamos amarrando feixes de trigo 
no campo, e o meu molho, levantou-se, ficou em pé; e os 
outros feixes o rodeavam, e se inclinavam para meu feixe. 
E sonhei também que o sol e a lua, e onze estrelas se 
inclinavam diante de mim. 
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Juvenil 1: Você está achando que vai reinar sobre nós? Até parece!...

(José deve sentar próximo ao cenário, e manter o microfone consigo.)

Pregador: José nasceu numa família complicada... E você pode até 
pensar, mais complicada que a minha não tem... Claro que tem! 
Vamos ouvir a história:

O pai de José era conhecido como o “trapaceiro”. Ele mostrava 
predileção por um dos filhos, fazia diferença entre um filho e outro. 
Imagine a confusão que isso gerava. Era uma briga constante na casa, 
e seus filhos se tornaram invejosos e maldosos. 

Ah, e esse pai tinha quatro mulheres que disputavam o seu amor. A 
mãe de José faleceu quando ele era pequeno. Não falei que a família 
era diferente? Ah, e José puxou seu pai, que também era sonhador. 
Alguém lembra o que foi que Jacó sonhou? Sim, deitado com a 
cabeça na pedra, ele sonhou com uma escada que ligava a Terra ao 
Céu... (dirige-se ao menino, sentado no cenário) - José? Você ouviu 
seu pai contar esse sonho? Acho que muitas vezes, não é?

Vamos aprender – Deus tem um sonho para cada família. 

Deus tinha um sonho para cada pessoa da família de José. Não era 
um sonho exclusivo para José... Todos faziam parte do sonho de 
Deus, que queria ter todos bem perto de Si. Qual foi a diferença de 
José? Ele preferiu ficar bem perto desse Deus que cuida, que é o 
verdadeiro Deus...

E assim conheceu o sonho de Deus para ele, e aí? Ele se apaixonou 
por esse Deus. Quis ser fiel, escolheu obedecer, e não importava o 
que tivesse que passar. José se fortalecia cada dia, porque ouvia a 
verdadeira história do Céu... e Deus sonhava em levá-lo para o Céu. 

José estudou a Bíblia para saber a vontade de Deus para ele, e como 
ele seria um bom filho para Deus. Ele tinha medo de deixar Deus 
triste, por isso antes de fazer qualquer coisa, pensava: será que isso 
vai deixar Deus feliz? Se sim, ele fazia... José sabia coisas lindas sobre 
a Bíblia e o Céu. Você quer conhecer também? O que foi que José 

aprendeu primeiro? Amarelo?...

CENA 2:

Criança 1 – Amarelo – (Entra uma criança vestida de 
amarelo, ou segurando um círculo amarelo. Entrega o 
círculo para José que deve estar sentado perto do pincel 



11

com as cores, assim como todos os demais que se apresentarem; então, 
a criança fala dirigindo-se ao pregador.)

Criança: Você está vendo esta figura circular, não está? Ela nos fala 
sobre Deus. O círculo não tem início e nem fim; Deus também. Deus é 
o Criador de todas as coisas. Ele que fez este mundo lindo! Deus criou 
os oceanos, as árvores e todo tipo de animais, mas ninguém criou 
Deus, porque Ele é eterno; sempre existiu. Você sabe qual a maior 
criação de Deus? O homem. Deus criou você! Por isso Ele o ama tanto. 

Pregador: A Bíblia diz em Jeremias 31:3 “Eu amei você com amor 
eterno”. Deus quer que você viva para sempre com Ele no Céu, por 
isso a cor amarela. Lá no Céu só existe alegria e completa felicidade. 
O Céu é um lugar perfeito porque é a casa onde Deus mora. O sonho 
de Deus era que José estivesse nesse Céu, e vivesse a eternidade.

José ouvia todos os dias sobre o Céu, e creu. A Bíblia diz o mesmo e 
José creu... 

Apocalipse 21:21 “E as doze portas eram doze pérolas... A praça da 
cidade é de ouro puro.”

Mais do que isso, o Céu é um lugar de alegria. Ninguém fica doente 
no Céu. Não há dores, nem sofrimentos, nem tristezas; melhor 
ainda, ninguém morre. 

Apocalipse 21:4 “E Deus enxugará dos olhos as lágrimas e a morte 
já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor”. Somente 
Deus poderia criar um lugar tão maravilhoso e perfeito! 

Você sabia que Deus o ama tanto, que deseja ver você no Céu com 
Ele para sempre?  Quando o Senhor Jesus voltou para o Céu, depois 
de morrer na cruz e ressuscitar dos mortos, Ele foi preparar um lugar 
para nós e quer VOCÊ lá com Ele, desfrutando a felicidade eterna. O 
amarelo representa o ouro do Céu. 

José: Eu não vejo a hora de estar nesse lugar!

Criança 1: José, você sabe que existe uma coisa que não entrará no 
Céu? (Fala como que compartilhando um segredo)

Criança 2: (Entra uma criança com um coração preto, ou 
círculo preto.) 

Isso mesmo, lá no Céu, o pecado não entra! Esta figura nos 
lembra do pecado. Você sabe o que é pecado? Pecado é 
tudo o que a gente pensa, fala e faz que não agrada a Deus. 
Por exemplo: mentir, falar palavras feias, gritar, desobedecer, 
roubar, matar, brigar e coisas deste tipo.
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Pregador: A Bíblia diz no Salmo 14:1: “Não há ninguém que faça 
o bem”. Ninguém quer dizer, nenhuma pessoa do mundo, nem eu 
e nem você. Todos nós já nascemos com vontade de fazer coisas 
erradas e isso entristece a Deus que é justo. Ele castiga o pecador. 
Sabe qual é o castigo? É a morte eterna. É ficar separado de Deus, 
para sempre, porque Ele é Santo. Deus não pode viver perto do 
pecado. E agora? Não fique triste. Deus é tão bom que já resolveu o 
problema do pecado porque Ele nos ama.  

Quer dizer que o pecado não poderá entrar no Céu, por isso não vai 
estragar esse lugar maravilhoso. Que bom!

Pense, então: Deus quer que cada um de nós vá para o Céu, mas se 
há pecado em nosso coração, não poderemos entrar lá. E agora o 
que fazer?

O coração preto representa o pecado em nosso coração, o 
pecado que nunca poderá entrar no Céu. A Bíblia diz que “Todos 
pecaram” (Romanos 3:23). Você só precisa dizer, “eu pequei”, deve 
reconhecer que você erra muito... 

Mas, Deus tem uma boa notícia para você! Ele tem um remédio 
que torna possível nos livrar dos nossos pecados! Nós não podemos 
fazer nada para limpar o coração, mas Deus pode e o fará, se nós 
permitirmos e crermos em Seu poder...

José: Fico muito feliz porque Deus tem a solução. 

Criança 3: (Entra uma criança vestida de vermelho ou segurando 
uma cruz vermelha e/ou um círculo vermelho.)

- Deus enviou Seu Filho Jesus ao mundo para nos livrar dos pecados. 
Jesus nunca pecou. Ele nunca pensou, falou ou fez nada de errado. 

Pregador: Sim, Jesus nunca pecou, porque Ele é Santo, Justo e Perfeito. 
Jesus nasceu, cresceu e viveu como um de nós aqui na terra. Jesus 
andou por toda parte fazendo o bem e falando de Deus às pessoas. 
Você sabe por que Jesus morreu na cruz? Jesus morreu em nosso lugar 
para pagar o preço dos nossos pecados e para nos livrar do castigo de 

não podermos viver com Deus no Céu. Romanos 4:25

Mas você já sabe que Jesus não permaneceu morto na 
cruz; Ele voltou a viver. Jesus apareceu aos discípulos e 
a pessoas que criam nEle. Hoje, Jesus está vivo no Céu. 

José: Por isso, você e eu podemos ter nossos pecados 
perdoados e um dia ir também para o Céu. Jesus está 
preparando um lugar lindo no Céu para você e para mim.
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Pregador: A cruz representa o sangue de Jesus Cristo. A Bíblia 
nos ensina que “o sangue de Jesus Seu Filho nos purifica de todo 
pecado” (1 João 1:7). Não é maravilhoso saber que Deus não somente 
nos ama tanto que nos quer no Céu, mas que nos ama tanto que 
deu Seu único Filho para ser o nosso Salvador e pagar o preço do 
castigo pelos nossos pecados? Quando Jesus morreu na cruz, Deus 
pôs sobre Ele todos os nossos pecados. 

Depois de morrer em nosso lugar, ressuscitou! Viveu novamente! 
Jesus está vivo! E porque Ele vive, Ele pode vir morar em nosso 
coração. Ele diz agora: “Eis que estou à porta e bato: se alguém ouvir 
a minha voz, e abrir a porta, entrarei em sua casa” (Apocalipse 3:20). 

José: Quando convidamos Jesus para entrar em nosso coração, Ele 
entra e faz morada. Eu pedi para Jesus entrar em meu coração e 
perdoar os meus pecados. Oh, Isso é muito bom!...

Criança 4: (Entra com um círculo branco ou vestida de branco.)

- Se você crê que Jesus, o Filho de Deus, veio ao mundo para limpar 
seu coração dos pecados, você tem a vida eterna, e um dia vai morar 
com Jesus no Céu. Essa é a parte da história que José mais gosta, não 
é?... Ficar com o coração limpo. O seu coração também pode ser limpo 
hoje, e a cada dia.  Mas você precisa aceitar que Jesus é o seu Salvador, 
que morreu por você e sonha em levar você para morar com Ele. 

José: Fale agora para si mesmo: Eu Te aceito, Jesus! Por favor, perdoa 
meus pecados!... (agora repita bem baixinho) “Eu Te aceito, Jesus! 
Entra na minha vida e limpa-me! Senhor! Porque eu quero ir para o 
Céu. Amém”.

Pregador: Hebreus 13:5: “De maneira alguma te deixarei”. 
Deus estará sempre pertinho de você. E como é maravilhoso 
ter o coração limpo! Sabe quão branco Ele faz o coração que O 
recebe? Tão branquinho como a neve? Não! Mais branco do que a 
neve! A Bíblia diz: “Lava-me, e ficarei mais alvo que a neve” (Salmos 
51:7 última parte).

A salvação é um presente. O que fazemos ao receber 
um presente? Agradecemos, não é? Então, diga “muito 
obrigado, Jesus por me limpar, por me aceitar, por me 
querer no Céu”!

Criança 5: (Entra com um círculo verde nas mãos. 
Também pode estar vestida com algo verde e diz:) - Agora 
que Jesus está em seu coração, você tem uma nova vida 
com Deus. Você precisa crescer como uma árvore ou uma 
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planta. Você sabe como a planta cresce? Ela precisa de água, de luz 
e de adubo para crescer. Assim como a árvore, agora você precisa 
crescer no conhecimento de Deus. Deve ler a Bíblia e orar.

José: E, além disso, precisa planejar como alcançar seus irmãos; 
primeiro cuidando da família, certo?... Comece com você – 
perdoando sempre, e não carregando rancor. 

Pregador: Planeje coisas gostosas para fazerem juntos, e assim, você 
poderá mostrar o amor de Jesus para os outros. Ah, nem sempre isso 
vai ser fácil, mas Deus dará cada ideia interessante para nós! Vocês 
se lembram do copo na boca do saco de mantimento do irmão de 
José?  Foi ideia de Deus...

Pregador: O círculo verde nos fala da nova vida que recebemos, 
quando aceitamos Jesus como Salvador.

Quais são as coisas verdes que existem na Natureza? As ervas, as 
árvores, o gramado e as plantas em geral. E todas são coisas que têm vida.  
Em João 3:36 nós lemos: “Quem crê no Filho tem a vida eterna”. 

Esse versículo fala diretamente ao seu coração. Pois você terá a Vida 
Eterna em Cristo. Esta nova vida precisa ser alimentada pela leitura 
da Palavra de Deus (2 Pedro 3:18), e pela oração. Assim você irá 
crescendo espiritualmente na vida cristã, agradando ao Senhor Jesus 
na sua vida diária e ganhando outros para Ele.

E agora?  Você entendeu as cores da túnica de José? Entendeu 
porque ele era tão diferente dos outros?  Entender essas cores faz 
a diferença; marca a pessoa por toda a vida. Será que as crianças já 
sabem? Vamos recapitular? 

Amarelo - Deus preparou um lugar especial. 

Preto - o pecado quis nos deixar fora do Céu. 

Vermelho - Jesus deu Seu sangue para nos perdoar.

Branco - Ele nos torna limpos.

Verde - Podemos crescer e frutificar. 

Como eu posso viver essas cores? 

A Bíblia mostra o amor como resposta a essa preocupação 
de José, dizendo: – E o Senhor, era com José. A vida de José, 
não foi fácil, mas foi com Deus. E por isso ele suportou 
tudo. Vejamos o que ele passou: 
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1 – Quando bem pequeno, sua mãe faleceu ao nascer o irmãozinho,... 
Foi muito triste saber que ele não teria mais a mamãe por perto.

2 – Um dia, seu pai lhe deu uma roupa especial e seus irmãos o 
trataram com muita raiva e inveja. Era uma túnica de listras coloridas 
e mangas compridas. E essa atitude poderia ser entendida como 
sendo para ele ficar mais tempo, bem pertinho de seu pai. Porém, 
mesmo sendo o queridinho, ele não se aproveitou disso, mas 
procurou cumprir sua missão.  

3 – Certo dia, seu pai pediu que ele fosse atrás dos irmãos... Mas quando 
estes o viram, pegaram-no e o jogaram num poço, chamado de cisterna. 
APRENDA:  O segredo de quem está dentro da cisterna vazia é estar 
cheio de Deus. Quando estiver pra baixo encha-se de Deus!

Logo passou uma comitiva de midianitas e seus irmãos o venderam. 
Qual é o segredo para não temer nessa hora? O segredo de quem 
está dentro da cisterna vazia é estar cheio de Deus... e ir aonde for 
preciso. Sabem o que fizeram com a roupa dele? Encharcaram-na 
com o sangue de um animal para poderem enganar o pai. Filhos 
enganando um pai enganador!... Que alto preço o pecado nos cobra! 

4 – José logo é vendido para o Egito... E ponto final.  Será que a 
história acaba aí? Não... A Bíblia diz: E o Senhor era com José...

5 - José tornou-se escravo na casa de Potifar. Pense comigo: – Em 
momento algum, ele ofendeu seus irmãos, mas eles o venderam, 
mesmo assim. E não reclamou quando se tornou escravo. Será que 
ele continuaria tendo forças para vencer uma terrível tentação que 
logo surgiria? - Sim, a mulher do seu senhor, planejava derrubar 
esse moço fiel. E ela desejou ter esse rapaz para si. Ele poderia ter 
pensado: afinal, ninguém vai ver e eu poderei me tornar rico e livre... 
MAS esse não era o pensamento de José, pois ele temia a Deus e 
era fiel em tudo. E sua resposta foi: Como posso desagradar ao meu 
Deus?   E aí, você aprendeu a lição? Se tentado, corra!...

E o resultado foi a prisão, mas em nada reclamou. E ali, ele 
testemunhou, interpretou sonhos, foi amigo das pessoas. Era 
visível o seu crescimento como a parte verde fala... 
ajudando pessoas.

Depois do encontro com o rei, sabe o que foi que ele 
disse de José? 

 - Acharíamos um homem como este em quem haja o 
Espírito de Deus? Que linda experiência! E como foi o 
dia do encontro com seus irmãos? Primeiro, ele testou a 



16

cada um, para descobrir se eles haviam aprendido a ser fiéis a Deus. 
E, por fim, mostrou-lhes o quanto ele aprendeu a amar a todos.

Imagine agora, o momento em que ele se dá a conhecer aos seus 
irmãos!... Todos no palácio ouviram seu choro. E alguns ainda dizem 
que homem não chora? Quem aprende a amar e desenvolver a 
natureza amorosa, ama, chora, perdoa, abraça...

Então, seus irmãos voltaram para casa em busca do idoso e sofrido 
pai, que ao saber que seu amado filho estava vivo, tomou uma atitude. 
Sabem o que ele fez? Um sacrifício de adoração a Deus. Enquanto isso, 
José espera pelo pai, mas não aguenta e vai ao seu encontro.  

José: Pai, eu não o envergonhei. Pai, eu não quis pecar contra Deus... 
Pai eu fui fiel... Pai eu senti muitas saudades...

Pregador: Essa não é apenas uma história da Bíblia... É um relato de 
como Deus cuida da nossa vida do começo ao fim... E o foco é viver 
o que Deus sonha para nós. 

Você quer uma bênção também? Quer conhecer o sonho que Deus 
tem para você e viver esse sonho aqui e agora? Consagre-se a Deus 
para ser guiado e cuidado em sua vida. Você aceita crescer e frutificar 
para Jesus?

Mas lembre-se: Não negocie princípios; honre o nome de Deus e 
Deus o honrará. Não carregue ódio pelo que lhe fizerem, porque isso 
o prejudica. Não desperdice tempo com jogos bobos, não brinque 
com as oportunidades que Deus lhe dá.  Nunca se esqueça de que 
Deus está no controle da sua vida. Então, sonhe o sonho de Deus!

Sonhamos à noite, quando o Céu está cheio de estrelas... Sonhamos 
acordados, quando pensamos no que seremos no futuro... Sonhamos 
como filhos de Deus. Sendo fiéis, não importa aonde a vida nos leve, 
podemos ser feliz com Deus.

Meu apelo para você que é criança ou aventureiro, que faça brilhar 
sua luz por Jesus.  Nas horas tristes ou nos momentos felizes... Brilhe 
por Jesus e seja fiel! (Aqueles que quiserem, receberão uma estrela 

de isopor fluorescente para ser colocada no tecido preto 
– TNT, usando uma luz negra). Ao colocar a estrela, você 
estará dizendo: Quero ser fiel como José!

Todas as crianças ficam na frente e cantam.

MÚSICA – Eu Quero Brilhar por Ti 

ORAÇÃO FINAL DE CONSAGRAÇÃO – Pregador 




