MEDITAÇÃO – Kids 1
SEMANA 26 – ELISEU SUBSTITUI ELIAS
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, não se preocupem, dizendo: ‘Que vamos comer?’ ou ‘que vamos beber?’ ou ‘que vamos vestir?’
Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas; mas o Pai celestial sabe que vocês precisam delas.
(Mateus 6:31-32)
2 – Busquem, pois, em primeiro lugar o Reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão
acrescentadas. (Mateus 6:33)

SEGUNDA-FEIRA
1. Depois que Elias foi levado pelo Senhor, Eliseu
ficou em seu lugar. Eliseu chegou ao rio Jordão,
bateu na água com a capa e o rio se abriu. Foi
assim que Deus mostrou que estava com Eliseu
como esteve com Elias. Complete a cena abaixo
desenhando o rio se abrindo e depois pinte bem
bonito.
Deus abriu o rio Jordão outras vezes para
outras pessoas. Veja abaixo para quem ele
abriu também.
Então quantas

Josué

Elias

vezes ao todo ele
abriu?
( ) 2 vezes
( ) 3 vezes
( ) 4 vezes

2. Eliseu aprendeu com Elias tudo sobre ser profeta do Senhor. Eliseu estava no grupo dos 7.000
que não se curvaram a Baal. Ele foi um grande exemplo, pois fazia o que era certo mesmo sem
ninguém ver. Pinte – SIM se a frase estiver certa, ou NÃO, se a frase estiver errada:
Se ninguém estiver por perto posso fazer coisas erradas?
Deus me conhece e sabe de tudo o que eu faço?
Posso ser fiel a Deus até quando ninguém está olhando?

SIM
SIM
SIM

NÃO
NÃO
NÃO

3. Eliseu foi usado por Deus para fazer muitos milagres. Alguns homens de Jericó procuraram Eliseu
porque as águas da cidade não estavam boas para serem usadas, e ainda estragavam a terra para
plantar. Circule o que Eliseu pediu que eles trouxessem para purificar a água. Dica: Leia 2 Reis 2:20.

Falando com Deus: Senhor, quero aprender a ser fiel a ti.

TERÇA-FEIRA
1. Ontem vimos que Eliseu jogou sal na nascente do rio para purificar as águas. Mas, foram o sal e
a tigela nova que purificaram as águas? Pense bem e marque um X na resposta certa.
NÃO! O responsável pelo milagre é o
Senhor. Ele que disse “PURIFIQUEI esta
água”. Deus usa instrumentos para fazer
a sua obra e os seus milagres.

SIM! Eliseu era o mago do sal
e sabia fazer mágica quando
usava uma tigela nova.

2. Eliseu saiu de Jericó para Betel. Lá eles adoravam o deus Baal e não queriam saber de Deus.
No caminho, algumas crianças encontraram Eliseu. Faça o que se pede: (2 Reis 2:23-24)
a) Escreva o que as crianças falaram para Eliseu?
_________________
_________________

b) Eliseu olhou para os meninos e os amaldiçoou em nome
do Senhor. Pinte somente os animais que saíram do
bosque e despedaçaram os 42 meninos.

ATENÇAO: Deus não tolera zombaria! Zombaria é rir ou tirar sarro daquilo que Deus criou.
3. Um dia a viúva de um dos profetas pediu ajuda a Eliseu. Sua família estava com dívidas e não
tinha como pagar. O cobrador queria levar seus dois filhos como escravos! Eliseu perguntou o que
ela tinha em sua casa. Complete as lacunas da história com as palavras abaixo:
(1) AZEITE

(2) VASILHAS

Não tenho nada
além de uma vasilha
com (1)__________.

(3) DEUS
Vá e peça emprestado
(2)____________ dos
vizinhos. Peça muitas!

Eles trouxeram as vasilhas e
encheram todas. (3) ________
fez multiplicar o azeite!

Eliseu orientou a viúva: Venda o azeite, pague as suas dívidas e viva do que sobrar.
Falando com Deus: Senhor, obrigado por cuidar de mim em cada detalhe.
QUARTA-FEIRA
1. Certo dia, Eliseu foi a Suném e uma mulher rica insistiu para ele comer uma refeição em sua
casa. Toda vez que ele passava por ali, parava para comer. A mulher sabia que ele era um homem
de Deus. Então resolveu junto com o seu marido construir um quarto para Eliseu em cima da sua
casa. Classifique os acontecimentos de acordo com os textos abaixo:
(A) 2 Reis 4:8
(B) 2 Reis 4:9
(C) 2 Reis 4:10

2. Eliseu ficou tão agradecido que
perguntou ao seu servo Geazi
como poderia agradá-la. Geazi
disse que a mulher não tinha filhos
e que o seu marido já era idoso.
Então Eliseu mandou chamar a
mulher e disse que ela teria um
filho. Ligue os pontinhos na ordem
numérica e depois pinte a imagem.

3. Certo dia o menino foi encontrar-se com seu pai no campo, e sentiu
fortes dores na cabeça. Seu pai pediu para levá-lo a mãe e o menino
morreu no colo dela. Então ela o deixou morto em casa, e foi atrás de
Eliseu no monte Carmelo.
a) M E M L I S M E U
Pinte todas as letras M do
quadro e depois complete as b) F M I L M H M O M
c) C M A J M M A D O
frases:
d) M M R M O S M T O
e) M E M L I S M E U
a) Eliseu a viu de longe e mandou seu servo Geazi, mas ela queria falar com __ __ __ __ __ __.
b) Ela disse: “Acaso eu te pedi um __ __ __ __ __, meu senhor?”.
c) Eliseu chamou Geazi, mandou ele pegar o seu __ __ __ __ __ __ e ir até a casa da sunamita.
d) Quando chegasse lá ele deveria colocar o cajado sobre o __ __ __ __ __ do menino.
e) Mas a mulher disse: “Se você não for eu também não vou”. Então __ __ __ __ __ __ foi também.
Falando com Deus: Obrigado Senhor Deus por fazer grandes milagres.
QUINTA-FEIRA
1. Geazi chegou antes na casa da Sunamita, pôs o cajado sobre o rosto do menino, mas ele não
reagiu. O que Eliseu fez quando chegou na casa da Sunamita? Marque V para verdadeiro e F para
falso. Dica: Se precisar, leia 2 Reis 4:32-37.
( ) Eliseu fechou a porta, orou ao Senhor. Depois deitou-se sobre o menino duas vezes.
( ) Eliseu chamou a mãe do menino para ajudar a ressuscitá-lo.
( ) O menino espirrou sete vezes e abriu os olhos.

2. Eliseu foi para Gilgal e se reuniu com os discípulos dos profetas. Eles estavam com muita
fome. Eliseu pediu para o seu servo preparar um sopão para os homens. Ele saiu para o campo e
achou uma árvore que ele não sabia o que era e fez a sopa.
Quando provaram a sopa, viram que aquele fruto
era um veneno! O que eles gritaram?
( ) “Tem morte nessa panela!”
( ) Uau! Que delícia!
Para resolver esse problema, Eliseu acrescentou um
ingrediente na sopa. Circule qual foi. Dica: Leia 2 Reis
4:41.

Açúcar

Farinha

Leite

Depois disso a sopa ficou boa e sem veneno. Quem transformou o alimento em inofensivo?
( ) Deus.

( ) Eliseu.

Falando com Deus: Deus obrigado por cuidar de mim em de todas as formas.
SEXTA-FEIRA
1. Depois apareceu um homem com alguns pães e espigas verdes. Eliseu disse ao seu servo que
alimentasse 100 homens com aqueles pães.
Conte os pães abaixo e descubra quantos o homem trouxe.

Resposta: ________ pães. Como Eliseu poderia alimentar o povo? Eram muitos homens e poucos
pães. O Senhor multiplicou os pães e todos comeram, e ainda sobrou no final.
Você lembra de alguém que fez um milagre parecido com esse de Eliseu? Jesus!
2. Eliseu, durante sua vida, fez vários milagres usando alguns objetos. Pinte apenas os objetos que
fizeram parte dos milagres de Deus através de Eliseu.

Por acaso esses objetos são mágicos? É claro que não. É Deus quem faz os milagres!
3. Deus usou muito a vida de Elias e Eliseu para a sua obra. Você sabe o que irá determinar o quanto
Deus vai usar você? Coloque as sílabas na ordem e descubra a resposta.
2

BE

1

O

4

ÊN

3

DI

5

CIA

Deus usará você na medida da sua

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
Elias e Eliseu foram exemplos de obediência. Comece a ser obediente desde agora e Deus vai te
usar muito!
Falando com Deus: Senhor, eu quero ser uma criança obediente a ti.

