MEDITAÇÃO – Kids 4
SEMANA 25 – ELIAS: PARTE 3
Nome: _____________________________________________________________ Turma: ( ) 4A ( ) 4B
Professor / Contato: _______________________ /___________________ Sessão: ( ) 1ª ( ) 2ª ( ) 3ª
Versículos para Decorar (Estamos usando a Bíblia na Nova Versão Internacional – NVI)
1 – Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. (Provérbios 19:21)
2 – Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante três anos e
meio. Orou outra vez, e o céu enviou chuva, e a terra produziu os seus frutos. (Tiago 5:17-18)
3 – Mas os planos do Senhor permanecem para sempre, os propósitos do seu coração, por todas as gerações. (Salmos 33:11)
4 – Não há sabedoria alguma, nem discernimento algum, nem plano algum que possa opor-se ao Senhor. (Provérbios 21:30)

SEGUNDA-FEIRA – Elias vence os profetas de Baal
Entendendo a História
1. Depois que Elias orou, o Deus verdadeiro enviou fogo do céu que destruiu o holocausto por completo.
O povo vendo aquilo começou a gritar: “O Senhor é Deus! O Senhor é Deus!” Responda as questões:
a. Elias deu uma ordem ao povo. Que ordem foi essa?
( ) "Prendam os profetas de Baal. Não deixem nenhum escapar!"
( ) "Prendam os profetas de Baal. Não deixem nenhum morrer!"
b. Os profetas foram presos e levados até um riacho para serem mortos. Qual o nome desse riacho?
( ) Quilom.
( ) Quibom.
( ) Quisom.
c. Elias deu uma ordem a Acabe. Que ordem foi essa?
( ) Vá comer e beber.
( ) Vá correr, comer e beber.
d. Elias disse a Acabe que estava ouvindo um barulho. Que barulho era esse?
( ) De uma chuva passando.
( ) De chuva pesada.
2. A época era de grande seca e Deus já havia dito a Elias que traria chuva novamente. Então Elias subiu
no monte Carmelo e orou para que chovesse. Com a palavra que formar, complete o texto.
Elias orou(2), em seguida mandou seu servo(4) olhar
do monte em direção ao mar(5) por seis vezes. Na
sétima vez, o servo disse que havia uma pequena(1)
____________ se levantando do mar. Elias disse para
o servo avisar ao rei Acabe para partir antes que a
chuva(3) chegasse.

1
2
3
4
5

3. Leia o texto abaixo e descubra o que aconteceu depois disso e encontre as palavras em destaque.
D E C I S E N H O R T S
P K K A J H G E S D V E
V A I S L E B A Z E J B
O L W T Y M A T A R J A
E A D I C E R U F N E C
I C A R M E L O C N M A
Compartilhando com Deus: Peça ajuda de Deus para sempre confiar na sua Palavra. ( ) Eu pedi.
Jezabel não estava no monte Carmelo quando
tudo isso aconteceu. Então, o rei Acabe contou
a ela tudo o que o Senhor havia feito por meio
de Elias. Ela ficou enfurecida e a partir
daquele momento, ela procurava matar Elias.

TERÇA-FEIRA – Elias sente medo
Entendendo a História
1. Elias ficou com medo e fugiu para o deserto. Certo dia Elias dormia e o anjo do Senhor veio até ele e
lhe deu algumas instruções. Escreva as instruções nos primeiros quadrados e por último escreva o motivo
pelo qual Elias tinha que fazer isso.
1
Reis
19.5

1ª instrução

________________
________________
________________
________________

1
Reis
19.7

2ª instrução

________________
________________
________________
________________

1
Reis
19.7

Motivo

________________
________________
________________
________________

2. Depois de estar bem alimentado, milagrosamente Elias andou 40 dias e 40
noites sem parar e então chegou ao monte Horebe, que também se chama
monte Sinai. Mas, o que aconteceu lá? Complete as lacunas abaixo com as
palavras corretas. Dica: 1 Reis 19.9-12.
achando – casa – Deus – caverna – noite – fazendo – procurando –
passear – Senhor – pedras – passar
a. Ele ficou em uma ____________ e passou a ___________________.
b. Deus lhe disse - O que você está ____________ aqui Elias?
c. Elias confessou seu medo: estão ______________ matar-me.
d. Deus falou novamente: Saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o _________ vai
passar.____________.
3. Deus disse que iria passar. Faça o desenho de acordo com o que aconteceu. Leia 1 Reis 19:11-12.

Veio um fogo

Veio um terremoto

Veio uma brisa suave

Veio um forte vento

4. Depois de ver tudo isso, Elias ouviu o murmúrio de uma brisa suave e sentiu tranquilidade. Pare, pense
e responda: (1 Reis 19:13,14,16,18)
a. O que Elias fez quando ouviu o murmúrio suave? ________________________________________
b. Elias pensava que era o único que temia a Deus. Esse pensamento era verdadeiro? Ele era o único?
_______________
c. Deus mandou Elias ungir seu sucessor. Quem seria o sucessor de Elias? _______________________
d. Elias esqueceu que 104 pessoas que não tinham se curvado para Baal. Agora Deus aumentou esse
número. Quantas pessoas até aqui não tinham se curvado? _______________
Compartilhando com Deus. Agradeça a Deus por sempre estar com você. ( ) Eu agradeci.

QUARTA–FEIRA – Deus sempre cumpre o que promete
Entendendo a História
1. Deus ensinou algumas coisas para Elias que também servem para nós. Ligue as frases abaixo para
descobrir esses ensinamentos. Dica: A última palavra da frase está incompleta e você deve procurar a
parte que a completa.
a. O plano de Deus vai se real

ina quando Deus decide, não quando eu
canso.

b. Cabe a mim escol

izar de qualquer forma.

c. A missão que Deus tem pra minha vida
term

her ser do lado de Deus ou do contra.

d. Nunca estou tão soz

inho quanto imagino.

e. Quando Deus man

da eu tenho que agir.

2. Então Elias desceu da montanha, sem duvidar e nem questionar - Deus falava, Elias fazia. Descendo
da montanha, Elias encontrou Eliseu, seu sucessor. Leia 1 Reis 19:19-21 e circule a opção certa.
O que Elias lançou sobre
Eliseu?

O que Eliseu disse a Elias?
Deixa-me dar um beijo
de despedida nos meus
pais.

Eliseu fez uma festa. O que ele
matou, cozinhou e ofereceu para o
povo?

Deixa-me dar uma
soneca.
3. Acabe e Jezabel tiveram o fim que Deus já havia dito a Elias. Deus sempre cumpre o que promete.
Complete as frases com as palavras adequadas.
Os _______________ (cães / gatos) lamberiam o _______________ (pescoço / sangue) de Acabe e
______________ (devorariam / lamberiam) Jezabel. Deus disse que _______________
(aumentaria / eliminaria) toda a ________________ (família / riqueza) de Acabe.
Compartilhando com Deus:
Agradeça a Deus porque ele sempre cumpre o que diz e nele podemos confiar. ( ) Eu orei.

QUINTA-FEIRA – Porção dobrada!
Entendendo a História
1. Na escola de profetas, todos já sabiam que Elias seria arrebatado. Complete os desafios para aprender
mais.
a.

b.

Às margens do rio Jordão,
o profeta Elias tirou a sua
capa e bateu nas águas,
então as águas do rio se
dividiram e os dois
atravessaram em chão
seco. Na volta, Eliseu fez
o mesmo e atravessou o
rio.

PERGUNTA: A capa de
Elias tinha propriedades
mágicas? Como aquilo
aconteceu?
___________________
___________________
___________________
___________________

Depois de atravessar o rio, a
pés enxutos, o que Elias
perguntou a seu aprendiz
Eliseu? (2 Reis 2:9)
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________

PERGUNTA: Você se
lembra de outro episódio
em que o rio Jordão se
abriu? Quantas vezes
isso aconteceu na Bíblia?
___________________
___________________
___________________

Qual foi o pedido de
Eliseu?
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________

2. Não existe nenhum exemplo de desobediência na história de Elias. Agora responda SIM ou NÃO nas
questões abaixo.
a. Elias era uma pessoa de carne e osso, assim como você, então é possível ser obediente
a Deus como ele foi? ________
b. É verdade que você não pode ser como Elias porque ele era um profeta e você é só uma criança? ___
c. Havia 50 profetas do outro lado do rio curiosos para saber como Elias seria levado aos céus?____
(2 Reis 2:16)
Compartilhando com Deus: Peça ajuda de Deus para ser obediente como Elias foi. ( ) Eu pedi.

SEXTA-FEIRA – A obediência de Elias
Entendendo a História
1. A voz do Senhor veio a Elias que lhe disse: “Vá imediatamente para a cidade de Sarepta e fique por lá”,
e Elias foi. Elias obedecia a Deus sempre que ele lhe ordenava algo. Quais outras ordens que Deus deu a
Elias? Complete as frases abaixo.
a. Vá imediatamente para a cidade de ________________. E ele foi. (1 Reis 17.9-10)
b. Vá para o deserto de ____________________. E ele foi. (1 Reis 19.15-19)
c. Vá apresentar-se a ____________________. E ele foi. (1 Reis 18.1)
d. Vá encontrar-se com os mensageiros do rei de ________________. E ele foi (2 Reis 1.3)
2. Ser destemido também era uma característica de Elias, ele não tinha medo de ser retirado da terra. De
repente uma coisa incrível aconteceu, leia 2 Reis 2.11 e coloque os acontecimentos na sequência
correta.
a. apareceu um carro de fogo
b. e Elias foi levado aos céus
c. De repente, enquanto caminhavam e
conversavam,
d. num redemoinho.
e. e puxado por cavalos de fogo, que os
separou,
Qual a sequência correta?
( )ABCDE
( )CAEBD
( )CDEAB
( )CABDE
3. Deus é poderoso para fazer o que quiser, Eliseu ao ver o que tinha acontecido glorificou a Deus.
Desembaralhe as letras e complete o que Eliseu disse:
“Meu pai! Meu pai! Tu eras como os ______________ (ROS – CAR) de guerra e os
_______________ (VA – ROS - LEI - CA) de Israel!”

1

Que outro personagem da Bíblia, semelhante a Elias, foi levado para
estar junto com Deus sem experimentar a morte? (Gênesis 5.24)
Resposta: _____________________

2

Que outro personagem da Bíblia, semelhante a Elias, abriu o mar e
atravessou com o povo a pés enxutos? (Êxodo 14.21)
Resposta: ____________________

Resumindo e Refletindo:
Elias obedeceu a Deus em tudo. Ele não viu a morte, pois o Senhor o levou para junto dele no céu. Agora
cabia a Eliseu, seu sucessor, ser o porta-voz de Deus na terra.

E agora? O que vai acontecer com Eliseu?
Não perca a próxima história!
Compartilhando com Deus: Peça a Deus para ser fiel até o dia em que você encontrá-lo. ( ) Pedi.

