MEDITAÇÃO – Kids 1
SEMANA 24 – ELIAS E OS PROFETAS DE BAAL
Nome:______________________________________________ Turma: ( ) 1A ( ) 1B ( ) 1C
Professor / Contato: ____________________ /______________ Sessão: ( ) 1ª ( ) 2ª ( ) 3ª
Versículos para Decorar
(Estamos usando a Bíblia na Nova Versão Internacional – NVI)
1 – Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. (Romanos 8:1)
2 – Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias
são inesgotáveis. (Lamentações 3:22)
SEGUNDA-FEIRA
1. Os 450 profetas de Baal passaram a tarde chamando o deus deles: gritaram, clamaram,
dançaram, feriram-se. Ninguém respondeu! Agora era a vez de Elias. Observe as imagens e
encontre 4 erros. Depois pinte a imagem da esquerda.

2. Elias restaurou o altar do Senhor com 12 pedras, que representava as 12 tribos de Israel. Cavou
uma vala ao redor e depois pediu para molharem o holocausto com água. Quantos jarros de água
foram usados? Dica: Some todos os jarros = total de jarros. Leia 1 Reis 18:33-34.
1ª vez

2ª vez

3ª vez

Quantos jarros de água foram usados? ______ ______.
PERGUNTA DESAFIO:
Por que Elias mandou molhar o holocausto com tanta água? Marque X na resposta certa.
(
(
(

) Para mostrar que não existe dificuldade para Deus.
) Para mostrar que ele era um homem forte e poderoso.
) Para mostrar que ele era o melhor profeta.
Fale assim para Deus: Senhor, eu quero confiar em ti!
Vamos Nova Kids! Além de memorizar os versículos para brincar de Caravana Kids,
ganhe sua camisa do PALAVRA FEST!

TERÇA-FEIRA
1. Elias agiu diferente dos profetas de Baal. Ele não gritou, não dançou, nem se cortou – ele orou.
Ligue Elias ao Deus que ele orou:
deus BAAL
ELIAS

DEUS VERDADEIRO
VERDADEIRO
deusa ASERÁ
ELIAS
2. No monte Carmelo, Baal não fez nada
porque ele não existe. Deus mostrou o seu
grande poder nesse dia porque ele vive!
Quando Elias orou, Deus não demorou
para responder. Pinte a figura que mostra
Deus queimando o sacrifício e responda
corretamente ao lado.
a) Quando o povo viu o que aconteceu, todos
caíram de joelhos e gritaram:
( ) Cuidado com o fogo!
( ) O Senhor é Deus!
b) O que esse acontecimento mostrou a
todos?
( ) Só existe um Deus verdadeiro.
( ) Além de chuva, pode cair fogo do céu.
Deus fez isso para que o povo de Israel lembrasse que só existe um Deus Verdadeiro.
Eles haviam esquecido disso e estavam separados de Deus Criador.
Mas agora eles se voltaram para Deus.
Falando com Deus: Senhor, eu sei que tu ouves a minha oração.
QUARTA-FEIRA
1. Assim como os israelitas tiveram a chance de voltar para Deus, nós também temos essa mesma
decisão para tomar. Nosso pecado nos separa de Deus, já nascemos assim. Descubra como tudo
aconteceu. Como você acha que Deus se sentiu nos momentos abaixo? Preencha com as carinhas

 ou .

Deus criou o homem e a mulher
para amar.

O Senhor falava todos os dias
com Adão e Eva.

Eles desobedeceram a ordem de
Deus e acabaram com a amizade
de amor que tinham com ele.

2. Depois de comerem da árvore do
conhecimento do bem e do mal, Adão
e Eva sofreram a consequência do
pecado: morte. Eles ficaram
separados de Deus, assim como
todos os seus filhos, netos, bisnetos,
até chegar em nós. Coloque os
nomes na árvore genealógica.
Papai

Seus pais
Você
3. Mesmo com o pecado, Deus não deixou de nos
amar e cumpriu o plano perfeito para nos resgatar de
volta para ele. Pinte os pontinhos abaixo e preencha
ao lado o nome do Salvador enviado por Deus para
pagar o preço do nosso pecado:

___ ___ ___ ___ ___

Fale para Deus: Senhor Deus, obrigado pelo teu amor e por não desistir de nós.
QUINTA-FEIRA
1. Ninguém poderia fazer por nós o que Jesus fez. Responda V
para verdadeiro e F para falso:
( ) Jesus morreu na cruz, para nos salvar.
( ) A morte de Jesus fazia parte do plano de Deus, para
salvar todas as pessoas.
( ) A morte de Jesus abriu o caminho de volta para Deus.
( ) Jesus veio como 100% homem, e passou as mesmas
coisas que passamos: frio, calor, sono, fome.
( ) Jesus teve oportunidades de pecar: mas não pecou!
( ) Só Jesus poderia ser o sacrifício perfeito.

2. Jesus é a única maneira de
salvação, só veremos a Deus
através dele. Ele é o único
caminho! Encontre o único
caminho:

Falando com Deus: Senhor Jesus, obrigado por teu sacrifício por mim!

SEXTA-FEIRA
1. Depois que Jesus entregou sua vida pela nossa, colocaram o corpo dele em um sepulcro. Antes

de morrer, ele disse que ressuscitaria depois de três dias e foi assim mesmo que aconteceu. Pinte
apenas o desenho correto com a informação correta.

Quando Jesus morreu, ele não voltou a
vida, seu corpo ainda está no sepulcro.

Depois de 3 dias Jesus ressuscitou. Ele é
mais forte que a morte. O sepulcro está
vazio!

2. Deus dá a chance para todos voltarem a ter a mesma amizade de amor que ele tinha com Adão
e Eva. Ele já fez tudo para que você possa voltar para perto dele. Jesus ama você e te convida a
fazer parte da família dele e ser filho de Deus também! Observe as figuras e depois responda:
Deus

1

Pecado Deus

Pecado Deus

2

Pecado

Deus

Pecado

4

3

Jesus abriu o único caminho de volta para Deus!
Deus

Deus

Pecado

Morte

Vida

5

Pecado

Cada pessoa precisa
decidir.
O que você vai
escolher?

6

Você sabe quem vem morar em você quando
você faz essa decisão? Leia João 16:13 e
complete a frase para descobrir.

Os que creem que Jesus
é o Filho de Deus e o
aceitam como Senhor se
tornam filhos de Deus.
Eles podem voltar para
Deus e ter a vida eterna.

Deus envia na mesma hora o seu
E __ __ Í __ I __ O para morar
dentro de você.

3. Para aprender ainda mais escolha alguém para mostrar as figuras e contar esta linda história.
Mostrei e contei para (escreva o nome da pessoa) _________________________________.
Falando com Deus: Marque a oração que você escolheu fazer hoje:
( ) Senhor Jesus, eu entendi a mensagem do Plano da Salvação e quero fazer essa decisão. Eu
acredito que tu és o Filho de Deus que morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia para me
salvar. Vem morar em meu coração e ser o SENHOR da minha vida. Amém.
( ) Senhor Jesus, obrigado por teu amor e sacrifício na cruz.

