TOP KIDS
6ª SEMANA

MEDITAÇÃO – Kids 4
SEMANA 23 – ELIAS - Parte 1

Nome: _____________________________________________________________ Turma: ( ) 4A ( ) 4B
Professor / Contato: _______________________ /___________________ Sessão: ( ) 1ª ( ) 2ª ( ) 3ª
Versículos para Decorar (Estamos usando a Bíblia na Nova Versão Internacional – NVI)
1 – O nosso Deus está nos céus, e pode fazer tudo o que lhe agrada. Os ídolos deles, de prata e ouro, são feitos por mãos
humanas. (Salmos 115:3-4)
2 – Têm boca, mas não podem falar, olhos, mas não podem ver; têm ouvidos, mas não podem ouvir, nariz, mas não podem sentir
cheiro; (Salmos 115:5-6)
3 – Têm mãos, mas nada podem apalpar, pés, mas não podem andar; e não emitem som algum com a garganta. (Salmos 115:7)
4 – É a insensatez do homem que arruína a sua vida, mas o seu coração se ira contra o Senhor. (Provérbios 19:3)

SEGUNDA-FEIRA – Deus cuida do profeta Elias
Entendendo a História

1. O povo de Deus estava
adorando outros deuses. Em
meio a tudo isso entra em
cena Elias, um homem
enviado por Deus para acabar
com a idolatria do povo ao
deus Baal. Um dia Elias foi
falar com Acabe. Leia 1 Reis
17:1 e descubra o que Elias
disse para Acabe e depois
escreva no balão.
2. A mensagem trazida por Elias afrontava diretamente Baal. Relacione as colunas de acordo com as
respostas corretas:
a. Como Baal era conhecido?
b. Qual o significado do nome de Elias?
c. Qual o nome do riacho que Elias foi?
d. O que Elias fez?
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) Jeová é Deus.
) “Príncipe do céu” – que controlava o tempo.
) Obedeceu a Deus.
) Querite.

3. Deus providenciou tudo que Elias precisava. Responda. Dica: Leia 1 Reis 17:2-6
a. O que Deus providenciou?
( ) Água para matar a sede e comida para o corpo.
( ) Água e comida para matar os outros de inveja.
b. Quem alimentou Elias?
( ) Acabe e Jezabel. ( ) Corvos.

( ) Peixes.

c. O que aconteceu com o riacho?
( ) Sofreu uma imensa enchente.
( ) Secou por causa da falta de chuva.
Compartilhando com Deus: Diga ao Senhor que você quer depender dele em tudo. ( ) Eu disse.

TERÇA-FEIRA – Deus tem o plano, Deus sabe o tempo, Deus faz como Ele quer!
Entendendo a História
1. Podemos observar através da vida de Elias que Deus cuidou de cada detalhe. Agora leia 1

Reis 17:7-12 e preencha as lacunas corretamente com as palavras abaixo.
RIACHO
VIÚVA

AZEITE
FARINHA

SAREPTA
JUDEU

PEDAÇO
PORTA DA CIDADE

REFEIÇÃO
SENHOR

Assim que o _____________ secou, Elias foi ordenado por Deus a ir até ________________ onde
havia uma _______________ que cuidaria dele. Naquela região, o povo não era ______________,
mas estava sofrendo de fome por estar na mesma região geográfica. A viúva estava na
_______________, ela estava juntando pedaços de pau para preparar a última ____________ para
ela e o filho e depois iriam morrer. Então Elias apareceu e quando ele pediu comida, ela disse: “Juro
pelo nome do __________, o teu Deus, que não tenho nenhum ________________ de pão; só um
Agora leia a passagem da tabela abaixo, pinte a ação que a escolheu fazer e responda a pergunta.
punhado de _______________ em um jarro e um pouco de ______________ numa botija”.

VERSÍCULO
1 Reis 17.15-16

AÇÃO DA VIÚVA
Obedeceu

Desobedeceu

MILAGRE
O que aconteceu com a comida? _________________
____________________________________________

2. Deus providenciou tudo enquanto Elias esteve na casa da viúva. Nunca faltou comida, mas continuou
sem chuva. Naquela casa Deus também mostrou seu poder sobre a vida e a morte. Numere os
acontecimentos na ordem correta. Dica: Leia 1 Reis 17:17-24.

1
O Senhor ouviu seu
clamor, e o menino
voltou à vida.

Elias clamou ao
Senhor pela vida do
menino.

Elias se deitou três
vezes sobre o
menino.

O filho da viúva ficou
doente e morreu.

3. Deus sempre prepara de antemão cada detalhe do plano que ele tem para sua vida! Você não
precisa entender para obedecer. Marque com X as alternativas que mostram as lições que aprendemos
na meditação de hoje.
( ) Devemos agir como a viúva, que, com fé, agiu e viu um milagre.
( ) Por meio do poder de Elias, o filho da viúva foi ressuscitado para mostrar que ela deveria crer em Elias.
( ) Devemos ter fé como a viúva teve. Apesar de não ter o que comer, ela obedeceu a Deus e não teve
mais fome em sua casa.
( ) Devemos ter fé em Deus como a viúva teve e seu filho foi ressuscitado. Deus tem poder sobre a vida
e sobre a morte.
Compartilhando com Deus: Agradeça a Deus que providencia tudo o que você precisa. ( ) Agradeci.

QUARTA-FEIRA – Elias vai ao encontro de Acabe
Entendendo a História
1. Deus mandou Elias ir até Acabe. No meio do caminho Elias encontra um homem de muitas qualidades.
Quem era esse homem? Leia as informações e complete a cruzadinha com as palavras em destaque e
descubra o nome desse homem.
Ele era responsável (1) pelo palácio de
Acabe e tinha contato com o rei e Jezabel.

Ele temia (2) ao Senhor, mesmo estando em um
lugar onde os reis odiavam quem fizesse isso.
Ele tinha servido
(3) ao Senhor
desde sua
juventude.

Ele escondeu 100 profetas (5) do Senhor em duas cavernas. E levava
água e alimentação duas vezes por dia.

Ele era como um
agente (4) secreto!
Deus sempre tem os
seus agentes em
lugares estratégicos
para realizar seu
trabalho!

2. O rei Acabe estava desesperado com a seca, pois os animais estavam morrendo. Então Acabe e
Obadias saíram para procurar capim para alimentar os animais. Elias apareceu no caminho de Obadias.
Use sua criatividade e desenhe como foi a conversa deles, faça uma história em quadrinho dessa cena.
(1 Reis 18. 5-12)

3. Ao encontrar Elias, o rei Acabe o culpa por todos os problemas em Israel. Mas o verdadeiro problema
de Israel não era a seca e sim a idolatria a vários deuses falsos, ao invés de adorar o único Deus
verdadeiro. Identifique abaixo se há erro nas frases, marque (V) para as verdadeiras e reescreva as
frases falsas.
( ) Só existe um Deus verdadeiro.
____________________________________________________________________________________.
( ) É a sabedoria do homem que arruína a sua vida, mas o seu coração se ira contra o Senhor.
Provérbios 19.3
____________________________________________________________________________________.
( ) A desobediência sempre traz consequências ruins.
____________________________________________________________________________________.
( ) Elias respondeu: " Não tenho perturbado Israel, mas você e a família do seu pai têm. Vocês
obedeceram aos mandamentos do Senhor e seguiram os baalins. 1 Reis 18:18
_______________________________________________________________________________________.
Compartilhando com Deus: Peça a ajuda de Deus para ser corajoso como Obadias. ( ) Eu pedi.

QUINTA-FEIRA – Deus X Baal
Entendendo a História
1. Elias convidou Acabe para fazer uma competição para ver quem era o maior: Deus ou Baal. O povo
inteiro foi convidado para presenciar esse momento. Marque um X nas alternativas corretas. Dica: Leia 1
Reis 18.19-25.
a. Em qual monte ocorreu a competição entre Elias e os profetas de Baal?
( ) Monte Sinai.
( ) Monte Carmelo.
( ) Monte Ararate.
b. Qual o desafio proposto por Elias aos profetas de Baal?
( ) Escolha um novilho, acenda o fogo e clame ao seu deus que
eu clamarei ao Senhor, o deus que responder com chuva
primeiro, este é o Deus verdadeiro.
( ) Escolha um novilho, clame ao seu deus que eu clamarei ao
Senhor, mas não acendam o fogo. O deus que responder
primeiro é o Deus verdadeiro.
c. Qual seria o prêmio dessa competição?
( ) O Deus que fizesse chover sobre o holocausto seria o Deus verdadeiro e aquele que o povo seguiria.
( ) O Deus que queimasse o holocausto seria o Deus verdadeiro e aquele a quem o povo seguiria.
( ) O Deus que fizesse uma forte luz aparecer sobre o holocausto seria o Deus verdadeiro e aquele que
o povo seguiria.

d. Leia os itens a seguir e faça os cálculos para descobrir quantas pessoas não tinham
se curvado ao ídolo Baal. Coloque o resultado na linha abaixo.
A -100 profetas não se curvaram a Baal.
B - Elias não se curvou a Baal.
C - Obadias não se curvou a Baal.
D - Mulher viúva e seu filho não se curvaram a Baal.

Cálculo
___ + ____ + ____ + ____ = ______
A

B

C

D

2. Analise as afirmativas abaixo e marque um V para as características do verdadeiro Deus e F para os
que são falsos. Siga o exemplo.
V

Ele fala comigo através da Bíblia.

Ele me ama e se importa comigo.

Não responde minhas orações.

É invisível, mas o vejo através da fé.

Ele odeia o pecado .

Escuta e responde minhas orações.

Minhas escolhas não são importantes para ele.

É visível, eu posso esculpi-lo.

3. O povo de Israel achava normal adorar vários deuses. Mas através da Bíblia aprendemos que devemos
adorar somente ao Senhor Jesus, que é o Verdadeiro Deus. Escreva abaixo o versículo escrito em João
14.6.
Disse Jesus:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Compartilhando com Deus: “Senhor eu te louvo, porque tu és o verdadeiro Deus.” ( ) Orei.

SEXTA-FEIRA – Baal, o falso deus
Entendendo a História
1. Os sacerdotes de Baal passaram uma boa parte do dia tentando
chamar a atenção do seu deus. Eles fizeram de tudo para chamar a
atenção de Baal e o fazer queimar o holocausto. Leia 1 Reis 18.25-29 e
circule o que os profetas de Baal fizeram para chamar a atenção do seu
deus.
Profetizaram em transe
até depois de meio-dia

Clamaram pelo
nome de Baal

Dançaram em
volta do altar

2. Os profetas eram sinceros e esforçados, mas nada adiantou – só houve silêncio. Não houve nenhuma
resposta. Eles estavam se esforçando à toa. Todo esforço é pouco quando se trata de um deus que não
existe, um deus falso. Leia Salmos 115.4-7 e ligue corretamente as sentenças que falam sobre o que os
falsos deuses são capazes de fazer e depois responda a pergunta desafio abaixo.
Têm boca, mas...
Têm olhos, mas...
Têm ouvidos, mas...
Têm nariz, mas...
Têm mãos, mas...
Têm pés, mas...















Não podem andar.
Não podem sentir cheiro.
Não podem ver.
Não podem falar.
Não podem ouvir.
Não podem apalpar.

O que falsos deuses como Baal e tantos outros podem fazer? ____ ____ ____ ____!
Resumindo e Refletindo: Elias desafiou os 450 profetas de Baal no Monte Carmelo porque ele tinha
uma grande certeza, a certeza de que o Senhor Deus, a quem ele servia, era o único Deus verdadeiro.
Compartilhando com Deus: Diga ao Senhor que você acredita que ele é o único Deus verdadeiro e que
jamais haverá outro igual. ( ) Eu disse.

