
Quando JESUS nasceu, José obedeceu a Deus, chamando o bebê de “Jesus”.
Ele então levou a sua esposa Maria e o bebê Jesus para o Egito, para 
mantê-los a salvo do malvado rei Herodes.

PONTOS FORTES 

•  José acreditava e confiava em Deus.

•  José era digno de confiança, porque Deus podia confiar Jesus a ele. Deus

    sabia que José faria o que era necessário ser feito para manter Maria e o

    seu filho Jesus seguros.

•  José e Maria também honraram a Deus. Levaram Jesus ao templo, para 

    dedicá-lo ao Senhor, quando tinha apenas 40 dias de vida.

O RELACIONAMENTO DE EZEQUIEL COM DEUS

•  José tinha um relacionamento incrível com Deus. Ele realmente acreditava em

    Deus. Ele confiou a Deus a vida da sua família e o seu futuro. Deus usou

    José de uma maneira especial, para proteger e criar Jesus enquanto Ele crescia.

•  Deus quer mantê-lo seguro, pois Ele tem grandes planos para a sua vida!

    Como José, você sempre pode confiar em Deus.

“Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus,
porque ele salvará o seu povo dos seus pecados."

-Mateus 1:21
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Para você, menino ou menina especial, que está lendo este
folheto: se você deseja ter um relacionamento pessoal com
Jesus, faça a seguinte oração agora:

Oração de Salvação

“Pai, venho a Ti em Nome de Jesus. Obrigado(a) por me criar
e criar todo o universo. Acredito que Jesus morreu por mim
na cruz. Por favor, perdoa-me por todas as coisas que eu fiz
de errado.

Pai, obrigado(a) por ressuscitar Jesus dos mortos. Jesus, te
peço que entres em minha vida e sejas o Senhor do meu
coração hoje. Em Nome de Jesus, eu oro.
Amém."

ATITUDE HEROICA

• A Palavra de Deus diz que José era um homem justo e íntegro (Mateus 1:19).

• José era um carpinteiro talentoso e trabalhava com madeira de forma criativa.
  Ele fazia belos móveis, como mesas e cadeiras (Mateus 13:55).

• José estava prestes a se casar com Maria, que seria a mãe de Jesus, 

  quando, um dia, em um sonho, Deus enviou um anjo para falar com José.

• Certo dia, Deus enviou um anjo para falar com José em um sonho.

• O anjo disse a José que Deus havia feito um milagre especial, através do
  poder do Espírito Santo. O milagre era que Maria estaria grávida, 

  carregando um bebê muito especial (Mateus 1:18).

• Deus queria que José desse ao bebê o nome de JESUS, que significa
  “Salvador”.

• O maravilhoso plano de Deus era enviar Jesus à Terra para que Ele
  pudesse salvar todo o Seu povo de seus pecados.

• Então, José se casou com Maria e eles esperaram Jesus nascer.


