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Nesta história vamos começar a estudar a vida de José, filho de Jacó, que foi 

vendido pelos irmãos para o Egito. Podemos ler sobre a vida deste, que é um 

dos personagens mais famosos da bíblia, a partir do capítulo 37 de Gênesis. A 

vida de José de muitas reviravoltas e podemos extrair muitos ensinamentos, 

Com essa história podemos ensinar sobre não ter inveja, não nos vingarmos e 

sermos pacientes, mesmo em momentos que somos injustiçados.  

▪ Texto base: Gênesis 37  

▪ Objetivo: ensinar às crianças a ser paciente até mesmo com aqueles que a 

maltratam. Devemos compreender que Deus nos dá força para suportar os 

sofrimentos.  

 

Introdução  

Quem aqui já foi alvo de zombaria e de brincadeiras que você não gostou? 

Muitas vezes, as pessoas caçoam da gente e fazem coisas que não gostamos. 

Quando isso acontece nossa vontade é de dar o troco, ou seja de nos 

vingarmos. Hoje, em nossa história infantil evangélica, vamos aprender a 

confiar em Deus mesmo quando os outros estão tirando sarro da gente. Vamos 

aprender a não nos vingarmos. 

 

 

A história  

A história de hoje aconteceu há, mais ou menos, quatro mil anos. Muito antes 

de Jesus nascer, por exemplo. Naquela época existia um homem chamado 

Jacó. Ele era filho de Isaque e neto de Abraão.  

 

Professor, se você está seguindo a ordem cronológica do Antigo Testamento, e 

já deu aula sobre Abraão e Isaque, faça uma revisão rápida. Se você deu 

essas aulas, não precisa se aprofundar muito. Fale que Jacó era um homem 

temente a Deus, e que buscava agradar o coração de Deus.  
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Este homem, chamado Jacó, tinha muitos filhos. Na verdade, ele teve doze 

filhos, além de filhas. O seu filho mais novo se chamada José. A bíblia diz que 

José era o filho favorito de Jacó. Quando José tinha dezessete anos, seu pai 

lhe deu um presente, uma túnica colorida. Naquela época, as pessoas não 

tinham celular, vídeo game ou objetos de decoração; e uma coisa que 

importava muito eram as vestes. Quando alguém tinha uma roupa de destaque, 

todos sabiam que aquela pessoa era especial. Por isso, quando José ganhou 

essa roupa, ele ficou muito feliz. Era uma roupa diferente. Naquela época, as 

roupas eram todas mais ou menos iguais, de pele de animais, simples. As 

roupas bem costuradas e com muitas cores eram caras, e, às vezes, era 

preciso viajar muito para comprá-las, de tão difícil que era encontrar roupas 

deste tipo.  

 

Quando os irmãos de José viram que ele tinha ganhado essa roupa, ficaram 

com inveja e com raiva. Os irmãos foram ficando com tanta raiva, dia após dia, 

que já conversavam com José. Qualquer coisa que José ia falar, ou conversar, 

eles já eram grossos e respondiam com raiva.  

 

Para piorar, um dia, José teve um sonho. Neste sonho, José era autoridade 

sobre seus irmãos. Seus irmãos se inclinavam diante de José, como se José 

fosse uma autoridade importante. E quando José falou isso, seus irmãos 

ficaram com mais raiva ainda. Até mesmo seu pai, Jacó, repreendeu-o dizendo 

para que José não ficasse falando essas coisas.   

 

Professor, repara que na bíblia, o sonho era que os feixes do campo dos 

irmãos se prostravam diante do feixes de José. Dependendo da idade de seus 

alunos, você não precisa dizer este detalhe em sua história infantil evangélica. 

Apenas diga que o sonho de José significava que ele seria líder e autoridade 

de seus irmãos.  

 

Apesar de seus irmãos não mais falarem direito com José, ele não ficou irritado 

ou triste, ele soube aguentar esse problema. Quando confiamos em Deus, não 

devemos deixar que a zombaria dos outros nos afete. Devemos continuar 

sendo bondosos e não devemos revidar. É difícil, mas este é o certo a se fazer, 

e foi isso que José fez.  

 

Quando Jesus estava na cruz morrendo pelos nossos pecados, ele também foi 

zombado e odiado, mas ele não se vingou. Permaneceu até o fim. Se alguém 

zombar de você ou quiser te machucar, converse com um adulto, seu 

professor, seus pais. Eles vão te orientar o que você deve fazer.  

 

Certo dia, os irmãos de José foram levar o rebanho a um lugar bem distante. O 

pai ficou preocupado e mandou José ir até eles, para ver se estava tudo bem.  

Quando os irmãos de José viram ele se aproximando, começaram a ficar com 

tanta raiva que começaram a planejar o que poderiam fazer de mal para ele. 

Quando eles viram que José estava com a túnica colorida, que ganhara de seu 



pai Jacó, eles ficaram com mais raiva ainda. Tudo isso porque estavam com 

ciúmes.  

 

Muitas vezes, nós também temos vontade de fazer algo que não é bom. 

Queremos nos vingar, bater, xingar, roubar, mas não podemos deixar que essa 

vontade seja tudo isso é pecado, e nos afasta de Deus. Se algum dia, você 

fizer uma coisa errada, que sabe que não agrada a Deus, deve pedir perdão a 

Ele, pois seu filho Jesus morreu na cruz para perdoar nossos pecados.  

Os irmãos começaram a combinar de matar José, mas um de seus irmãos, 

Rúben, começou a convencer os demais que não era certo fazer aquilo. Eles 

poderiam se vingar de José de outro jeito.   

 

Então, eles planejaram de jogar José em um poço. Tiraram a túnica dele e 

jogaram José em um poço. Naquele momento, passava uma caravana de 

comerciantes que estava indo para o Egito. Um outro irmão de José, chamado 

Judá, disse: já sei. Vamos vender José para estes comerciantes, como 

escravo. José foi levado como escravo para o Egito.  

 

Depois disso, os irmãos de José planejaram o que falariam a seu pai, quando 

voltassem para casa. Então, eles pegaram a túnica de José e mancharam de 

sangue, um sangue de animal. Chegando em casa, falaram para Jacó que 

José havia sido morto por um animal selvagem.  

 

Conclusão  

O que podemos aprender com essa história infantil evangélica é que, algumas 

vezes na vida, as pessoas vão ficar com raiva de nós. Devemos ter paciência 

para agir corretamente. Converse com um adulto, e ore, pedindo a Deus forças 

para superar as dificuldades. Da mesma forma, não tenha inveja dos outros, 

porque se destacam, ou porque tiram notas mais altas. Você não precisa ter 

raiva dos outros, devemos amar, assim como Deus nos ama.  

 

Oração  

Se você já sofreu perseguição e zombaria, saiba que Deus quer ajudar você a 

tomar a decisão certa e fazer o que é correto, para isso, vamos pedir para que 

Deus nos livre de toda tribulação e tentação.  

 

Na história de hoje vimos que os irmãos de José ficaram com inveja e, por 

causa disso, fizeram muitas coisas erradas. Eles pecaram, ou seja, se 

afastaram dos ensinamentos de Deus. Todos nós também pecamos, fazemos 

coisas que nos afastam de Deus. Para nos aproximar de Deus, e sermos 

salvos, devemos pedir que Jesus nos ajude, sendo senhor e salvador de 

nossas vidas. Se você nunca pediu para Jesus ser seu salvado, podemos orar 

agora.  


