MEDITAÇÃO – Kids 4
SEMANA 24 – ELIAS E OS PROFETAS DE BAAL: PARTE 2
Nome: _____________________________________________________________ Turma: ( ) 4A ( ) 4B
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)
3 – Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi: que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi
sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras (1 Coríntios 15:3-4)
4 – Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e
vivêssemos para a justiça; por suas feridas vocês foram curados. (1 Pedro 2:24)

SEGUNDA-FEIRA – Elias X 450 profetas de Baal
Entendendo a História
1. Continuava o desafio no monte Carmelo entre Elias e os profetas de Baal para provar ao povo quem
era o Deus Verdadeiro. Leia 1 Reis 18.26-29 e responda corretamente as perguntas do Quiz abaixo.
.

O que os 450 profetas
fizeram para chamar a
atenção de Baal?
Por que os profetas de Baal
não tiveram resposta?

Qual foi a reação de Elias
diante da falta de resposta de
Baal?

 Pediram ajuda de Elias.
 Gritaram, dançaram e feriram-se.
 Reconheceram o seu erro e desistiram.
 Porque Baal estava ocupado.
 Porque os profetas de Baal não gritaram o suficiente.
 Porque Baal não existe, é um falso deus.
 Zombou dos profetas de Baal, mandando-os gritar mais alto.
 Ajudou os profetas, clamando para que Baal respondesse.
 Dançou ao redor do altar oferecido a Baal.

2. Chegou então à vez de Elias provar que servia ao Deus verdadeiro, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó.
Elias pediu que o povo se aproximasse e restaurou o altar onde o sacrificio seria oferecido ao Senhor.
Leia 1 Reis 18.31-34 e descubra a forma usada por Elias para organizar o holocausto. Complete as
frases com as palavras corretas.

1º

Pegou _____ pedras para __________________ o _________________.
( 2+2+3+5)
(construir / planejar)
(altar / templo)

2º
º
3º

___________________ a lenha.
(Espalhou / Arrumou)

º
4º

________________ o novilho em pedaços e o pôs sobre a ______________.
(Juntou / Cortou)
(lenha / tenda)
Mandou _________________ 4 jarras grandes de ___________ sobre o
(derramar / misturar)
(leite / água)
__________________ e a _______________.
(holocausto / templo)
(lenha / tenda)

PERGUNTA DESAFIO:
Elias mandou jogar água no altar três vezes. No total, o altar foi encharcado com 12 jarras de
água. Já que o desafio era de que o Deus verdadeiro enviasse fogo do céu para queimar e
consumir o altar, por que Elias ordenou que o altar fosse encharcado com água?
( ) 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.
Compartilhando com Deus:
Agradeça ao Senhor por ele ser o único Deus capaz de responder suas orações. ( ) Agradeci.

TERÇA-FEIRA – Você só precisa de Deus
Entendendo a História
1. Elias não gritou e não fez escândalo. Ele apenas orou. A oração de Elias se resume em 4 partes.
Relacione as colunas corretamente com o significado das partes da oração de Elias. Leia 1 Reis 18:36-37
para entender.
( A ) "Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de
Israel
( B ) que hoje fique conhecido que tu és Deus em
Israel
( C ) e que sou o teu servo e que fiz todas estas coisas
por ordem tua
( D ) Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que
este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus, e que
fazes o coração deles voltar para ti".

(

) Há um só Deus

(

) Deus é o mesmo, ele não muda

( ) O objetivo era que o povo voltasse
seus corações ao Senhor e não Elias ficar
famoso
(

) O plano era de Deus

2. Elias terminou a oração e o Senhor Deus fez cair fogo do céu que queimou
completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e secou totalmente a
água que estava na vala. Agora responda verdadeiro (V) ou falso (F):
( ) Quando o povo viu o fogo descer do céu e consumir o altar, todos caíram de
joelhos e gritaram “O Senhor é Deus!”, “O Senhor é Deus”.
( ) Os 400 profetas de Baal ficaram assustados quando viram o fogo.
( ) Baal era um deus inventado, uma lenda, um mito, e por isso não podia ouvir
seus profetas.
( ) Até aquele momento o povo não reconhecia Deus como o único capaz de
cuidar completamente deles.
3. Deus mandou fogo do céu que consumiu o altar para que o povo de Israel lembrasse
que só existe um Deus Verdadeiro. O povo havia esquecido isso, eles estavam
separados do Deus Criador. Todos nós já nascemos separados de Deus.
Merecíamos morrer, mas o Senhor Deus tinha um plano. Leia a frase ao lado e
descubra que plano era esse.
Resposta:
___________________________________________________________________________.
Compartilhando com Deus: Agradeça a Deus por ter um plano para nos reaproximar dele. ( ) Agradeci.

QUARTA-FEIRA – O sacrifício perfeito
Entendendo a História
1. Primeiro passo: Deus criou o homem para amá-lo.
Estudaremos a história mais linda da Bíblia, o sacrifício perfeito, também conhecido
como o plano para a salvação. Sim, precisamos ser salvos da morte eterna que
merecemos por causa dos nossos pecados. Para entender a história complete as frases
a seguir com as palavras do quadro:
PRIMEIRO
PERMITIU

HOMEM
FICAR

AMIGO
DEUS

__________ criou o homem para amar.
Ele queria que o homem fosse seu
melhor ___________. Mas Deus nunca
forçou o ____________ a amá-lo.

PECARAM
DECIDIRAM

CHANCE
ACABAR

QUIS
DEUS

Deus ____________ que Satanás existisse para que o
homem pudesse decidir em ___________ ou não ficar
com Deus. Deus nunca __________ obrigar o homem
a amá-lo.

O _______________ casal, Adão e Eva, tiveram
a ____________ de serem os seus melhores
amigos. Deus falava com eles todos os dias. Mas
eles decidiram ficar longe de _____________.

Adão e Eva ________________ ficar longe
de Deus. Quando eles desobedeceram,
eles ________________ e com isso
decidiram ______________ a amizade
deles com Deus.

2. Segundo passo: O pecado separa o homem de Deus.
Adão e Eva foram separados de Deus por causa da desobediência. A partir daí toda a nossa história foi
afetada. Para entender melhor, leia as frases a seguir e relacione com as imagens abaixo.

A
( ) Essa separação se chama
morte. A morte passou a fazer
parte do ser humano. Tanto a
morte física quanto a espiritual.

B

C

( ) O primeiro casal teve
muitos filhos até nascer eu e
você. Como consequência, nós
nascemos separados de Deus.

( ) Adão e Eva foram
separados de Deus por
causa da desobediência.
Este foi o pecado.

3. Terceiro Passo: O amor de Deus é persistente.
Mas o amor de Deus dura para sempre. Deus nos ama tanto que decidiu fazer
algo muito especial para que as pessoas voltassem para perto dele. Para
descobrir o que Deus fez, desenrole a frase a seguir e escreva no espaço
abaixo:
Resposta: _____________________________________________________
______________________________________________________________
_____________________________________________________________.
Compartilhando com Deus: “Senhor, obrigado por sempre me amar e nunca ter desistido de mim,
amém”. ( ) Fiz.

QUINTA-FEIRA – Jesus, o cordeiro de Deus
Entendendo a História
1. Quarto passo: Deus enviou seu Único Filho.
Não havia ninguém que pudesse voltar à Deus por suas próprias forças. Então Deus enviou seu único
filho, Jesus, por amor a nós. Leia o texto e complete a cruzadinha com as palavras em negrito. Com a
palavra secreta complete a frase no final.
1
Jesus sofreu(1) e foi crucificado(3). Através da sua
morte(7) na cruz, Jesus pagou a nossa dívida com a
morte. Ele pagou a separação(6) espiritual(2) (Mt
27:45-46) e física (Fp 2:8). Jesus morreu no lugar de
cada pessoa(4) que já viveu e viverá na terra.
Através da sua morte, Jesus abriu o caminho(5) de
volta para o Pai (Jo 14:6 / Mt 27:51).

2
3
4
5
6

Tudo fazia parte do plano de _________________ do homem.
2. Quinto passo: Jesus morreu para pagar nossa dívida.
Leia o texto abaixo e em seguida encontre as palavras em
destaque no caça-palavras.
Jesus veio a este mundo e passou pelas mesmas coisas que
passamos, mas em nada pecou. Ele foi fiel até a morte e
morte de cruz. Foi crucificado para pagar os nossos pecados.
Este é o mais valioso presente que recebemos de Deus – o
perdão dos nossos pecados através de Jesus.
Compartilhando com Deus: Agradeça a Deus pelo grande presente
que só ele pode lhe oferecer – o perdão dos pecados. ( ) Agradeci.

7

SEXTA-FEIRA – Ele está vivo!
Entendendo a História
1. Sexto passo: Jesus ressuscitou.
Jesus nasceu, viveu e um dia morreu para dar a sua vida para nos salvar. Mas a história não termina com
sua morte, JESUS RESSUSCITOU, provando que nem a morte é mais forte que ele. ELE ESTÁ VIVO e
VOLTARÁ. Leia as passagens abaixo e relacione corretamente com a cena que conta de forma simples o
que Jesus fez por amor a mim e a você. Em seguida complete o versículo abaixo.

Jesus nasceu na cidade de
Davi

Porque por meio de __________________ a lei do Espírito de vida me __________________ da lei do
___________________ e da ________________. (Romanos 8.2)
2. Sétimo passo: A decisão é sua.
Deus já fez tudo para você voltar para perto dele, mas para que isso seja confirmado você precisa fazer
algo. Desembaralhe as palavras e descubra o que você precisa fazer.
CÊVO CIPRESA RCRE EQU SUSJE É USDE, EQU EEL GOUPA SUE DOCAPE, E ERCLEDA EQU
SUSJE TOCRIS JASE O HORSEN, FECHE E IAGU AD ASU DAVI.

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________.
3. Lemos acima que precisamos tomar uma decisão, e quando tomamos essa decisão algo maravilhoso
acontece. Deus manda na mesma hora o seu Espírito Santo para morar dentro de nós. Leia João 16.13 e
marque V nas alternativas verdadeiras e F nas falsas.
(
(
(
(

) O Espírito de Deus nos guiará para toda a verdade.
) O Espírito de Deus nos guiará para algumas verdades.
) Ele anunciará a você o que está por vir.
) Ele não anunciará o que está por vir.

Compartilhando 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.

