- Depois de Jericó, para qual rio Deus enviou Elias?
- Com o que Elias bateu nas águas do Rio Jordão que fizeram ela se dividir?
- O que apareceu quando Elias foi levado aos céus em um redemoinho, um carro de
... ?
 Elias é mencionado em outros livros da Bíblia, leia as passagens e relacione as
colunas:
a) Mateus 17:1-5
( ) Paulo fala quando Elias achou que ele era o único que
permanecia fiel ao Senhor, mas havia 7000 homens que
não tinham dobrados os joelhos diante de Baal.
b) Lucas 4:25-26

( ) Jesus fala sobre quando Elias ajudou a viúva de
Sarepta

c) Romanos11:2-4

( ) Elias estava na transfiguração de Jesus

-----------------------------------------------------------------------------------------Pense Nisso!!! Hoje terminamos de ler a história de Elias. E você viu como ele era
uma pessoa temente a Deus, um servo fiel? No versículo de hoje, Tiago fala que
Elias era humano como nós, isto significa, que ele passou pelas mesmas
dificuldades que você passa, se sentiu só, ficou desanimado, foi perseguido, mas
ele sabia a quem procurar nestes momentos de tribulações, Elias buscava a Deus,
ele tinha intimidade com Senhor, ele tinha fé, conhecia o poder do Deus que servia
e por isso realizou grandes milagres. Elias aprendeu a confiar, a depender e se
fortalecer em Deus e é isso que você deve fazer.
CONFIE EM DEUS E ELE CUIDARÁ DE VOCÊ
-----------------------------------------------------------------------------------------Muitas lições você aprendeu com Elias, mas percebemos que a principal era seu
relacionamento com Deus, Elias foi usado em tantos milagres, que ele orava e Deus
atendia suas orações.
DECIDINDO: Você tem buscado ter intimidade com Deus, você tem Ele como seu
melhor amigo, onde você conta suas alegrias e tristeza, decida ser amigo de Deus.
( ) Eu decido todos os dias da semana que vem contar para Deus como foi meu dia,
contar o que me alegrou, o que me deixou triste e aquilo que me aborreceu. ( )
Decido me dedicar mais a Palavra de Deus, mas
conhecê-Lo mais e mais,
COMPARTILHANDO: Ore a Deus, conte seu dia,
a sua semana, fale com Deus, Ele está de ouvidos
atentos, o Senhor é o melhor amigo que alguém
pode ter.

Elias
Essa semana você vai meditar sobre a vida de um grande profeta de Deus que viveu
no tempo do Rei Acabe, esse profeta foi Elias, faça a meditação com dedicação e
aprenda valiosas lições.
Segunda-feira: Deus Supre as Suas Necessidades
O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas
gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Filipenses 4:19
ENTENDENDO: O versículo chave de hoje afirma que Deus supre todas as suas
necessidades, então para você entender melhor o significado dessa promessa
procure no dicionário o significado das seguintes palavras: DESEJO ________
______________________________; NECESSIDADE_________________
________________________________. Necessidade é diferente de desejo;
necessidade não é o que a mídia diz que você precisa – muitos adolescentes acham
que é necessário ter o último lançamento de uma determinada marca de celular,
roupa ou jogo, mas isso não passa de desejo. Deus promete suprir TODAS as suas
necessidades reais, seja emocional, familiar, espiritual ou em outra área, sempre
de acordo com as gloriosas riquezas em Cristo Jesus.
MEMORIZANDO: Guarde essa linda promessa para você em seu coração, pois
certamente você precisará quando for testado em sua confiança em Deus.
TIRANDO A LIÇÃO: O profeta Elias tinha sua confiança em Deus e sabia o
Senhor supriria sempre todas as suas necessidades, mesmo em meio a pobreza e
as perseguições do rei Acabe e sua mulher Jezabel, pois Elias condenava a idolatria
deles a Baal. O significado do nome de Elias já levava uma mensagem muito
importante ao povo que seguia a idolatria de seu rei. Siga as coordenadas do quadro
e descubra.
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Elias depois de orar para que não chovesse mais sobre a terra, Deus mandou Elias
para o Leste do Jordão. Ele ficou perto de um riacho chamado Querite. Deus
providenciou o que ele ia comer e beber. Responda às perguntas. Dica: Leia 1 Reis
17:6. O que Elias comia? _____________________________________
Que animal levava comida para Elias? ________________________________
De onde ele tirava água para beber? _________________________________
Pense Nisso!!! No versículo de hoje você pode ver a promessa que Deus irá suprir
todas as suas necessidades. Deus não deixou que faltasse alimento para Elias.
Adolescente, pode ser que atualmente em sua casa seus pais estão desempregados,
e você pode até ter visto seu pai desesperado por não ter dinheiro para pagar as
contas. É uma situação difícil, mas você pode ter certeza que Deus cuida de seus
filhos (Salmos 37:25 ), Ele não te desampara e nem a sua família, mesmo que você
esteja passando por necessidade, você vai ter sempre o que comer e vestir, essa é
uma promessa do Senhor (Mateus 6:25-33), basta você buscá-Lo em primeiro
lugar.
Leia os versículos, veja o cuidado de Deus com seus filhos e tire uma lição
Salmos 3:5
Salmos 23:1
Salmos 40:17
Filipenses 4:6
DECIDINDO: ( ) Decido parar de reclamar pelo o que não tenho e agradecer a
Deus por suprir minhas necessidades no comer e no vestir; ( ) Decido confiar que
Deus está cuidando da minha família e não deixará faltar o necessário.
COMPARTILHANDO: Fale para Deus suas decisões e peça forças para cumprilas.
Terça-feira: Quem é o seu Senhor?
”Ninguém pode servir a dois senhores; pois odiará a um e amará o
outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. ”
Mateus 6.24a
ENTENDENDO: De acordo com versículo porque uma pessoa não pode servir a
dois senhores? ________________________________________________
Há muitas pessoas que querem servir ao Senhor, mas do seu jeito, sem deixar as
coisas do mundo. Deus não se agrada de quem fica em cima do muro, sirva a Deus
e largue as coisas do mundo.

descobriu e você pegou zero, mesmo que você se arrependa, você continuará com
zero. Se você cai na imoralidade sexual, mesmo arrependido, você ainda sofrerá as
consequências. Portanto, não dê oportunidade para o pecado entrar na sua vida,
pois você sofrerá as consequências.
DECIDINDO: (
) Vou estudar para minhas provas para não sofrer as
consequências da recuperação ou reprovação; ( ) Não vou ficar, nem namorar
escondido, acessar conteúdos imorais para não sofrer as consequências do pecado
da imoralidade sexual.
COMPARTILHANDO: Deus que eu possa sempre plantar aquilo que agrada o seu
coração, para colher bons
Sexta-feira: Busque sempre a Deus
“Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não
chovesse, e não choveu sobre a terra durante três anos e meio”
Tiago 5:17
ENTENDENDO: Elias foi um homem de Deus que fez diferença em sua época,
buscava a Deus constantemente e para ele obedecer a Deus era mais importante
que qualquer outra coisa. De acordo com versículo Elias era humano como eu e
vocês, mas ele se destacava porque um homem de:
( ) Palavra
( ) Oração
( ) Realização
Ele era um homem de oração, que tinha intimidade com Deus para falar sobre
tudo.
MEMORIZANDO: O versículo de hoje traz um testemunho de fiel de um homem
que queria agradar a Deus, por isso decore, para tê-lo sempre com exemplo de
fidelidade a Deus.
TIRANDO A LIÇÃO: Hoje
finalizamos a história de Elias,
mas o fim da história dele é bem
diferente, Leia 2 Reis 2:1-11,
procure no caça-palavras às
respostas das seguintes perguntas
e conheça o final extraordinário
de Elias.
- Como Elias foi levado aos céus?
- Para onde Deus enviou Elias?
- Depois de Betel, para onde Deus
enviou Elias?

 ( ) Jezabel ( ) Elias ( ) Nabote.
 Em que local ficava esta vinha? __________________.
 O que Acabe queria de Nabote e qual foi sua proposta a ele? ____________
____________________________________________________________
 Qual o motivo de Nabote não querer vender? ________________________
 Numere de 1 a 6 a ordem dos acontecimentos:
( ) Jezabel disse para o rei: Levante-se e coma! Anime-se. Conseguirei para você.
( ) Acabe deitou-se na cama e recusou a comer.
( ) Na carta, Jezabel tramou a morte de Nabote.
( ) Acabe foi para casa aborrecido com Nabote.
( ) Jezabel enviou cartas em nome de Acabe, dando ordens aos nobres da cidade.
( ) Jezabel, esposa de Acabe, perguntou por que ele não queria comer.
 Marque V (verdadeiro) ou F (falso):
( ) Nas cartas, Jezabel decretou jejum. ( ) Dois homens deram falso testemunho
de Nabote para que ele fosse apedrejado. ( ) As autoridades e nobres da cidade
não obedeceram às ordens de Jezabel. ( ) Nabote sentou-se em um lugar de
destaque no meio do povo. ( ) Acabe não tomou posse da vinha quando Nabote
morreu.
O que o Senhor disse a Acabe por meio de Elias? Qual seria punição de Acabe?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
O que aconteceria com Jezabel? __________________________________
____________________________________________________________
Pense Nisso!!! Elias levou a mensagem do Senhor a Acabe e a Jezabel, por falar a
verdade, Acabe o considerava seu inimigo, mas lembre-se melhor ser amigo de Deus
do que dos homens. Elias não teve medo de mostrar para Rei Acabe e Jezabel que
eles tinham agido errado. Você deve fazer o mesmo, adolescente. Quando você vê
o seu irmão, amigo errando, desagradando a Deus, você o corrige como Deus
manda? Ou você se cala, finge que não viu e acoberta o erro? Você age como Elias,
obedecendo a Deus, ajudando, corrigindo? Ou como Jezabel, que ajuda a fazer o
mal?
Depois da mudança de atitude de Acabe, o que o Senhor disse a Elias? ________
____________________________________________________________
__________________________________________________________
Acabe arrependeu-se e humilhou-se diante de Deus (1Reis 21:27), mas mesmo
assim não se livrou das consequências de seu pecado. O versículo de hoje mostra
que aquilo que você planta, você vai colher. Todo pecado tem suas próprias
consequências e o custo é alto. Se você não estudou para prova, colou, o professor

MEMORIZANDO: Sem a Palavra de Deus “encucada” na sua cabeça fica difícil
saber o que agrada à Deus ou não. Memorize o versículo de hoje e só vá para o
passo seguinte depois que conseguir memoriza-lo. ( ) Memorizei
TIRANDO A LIÇÃO: Como você meditou ontem, o Rei Acabe e Jezabel adoravam
a Baal, em 1 Reis 18:16-46, Elias pede a Acabe que convocasse todo o povo e os
profetas dos deuses pagãos para lançar um desafio para saber quem era o Deus
verdadeiro. De acordo com a passagem bíblica acima, ligue as afirmativas abaixo
a quem estão relacionadas:
. 450 profetas;
. seu altar foi reconstruído para o sacrifício;
. não respondeu às orações que lhe fizeram;
Deus verdadeiro.
. recebeu o sacrifício do segundo novilho;
. sobrou apenas um profeta;
. clamaram a ele desde a manhã até o meio dia;
Baal (ídolo, deus falso).
. gritaram e se feriram para serem ouvidos;
. 3 vezes foi derramada água sobre o novilho;
. respondeu à oração feita com fogo do céu.
 O que Elias fez para ser atendido? _______________________________
 Por que Elias foi atendido e os profetas de Baal, não? __________________
____________________________________________________________
O que o povo fez, após o sacrifício de Elias ter sido consumido pelo fogo? _____
____________________________________________________________
 O que aconteceu com os profetas de Baal? __________________________
____________________________________________________________
Pense Nisso!!! Baal e Aserá eram deuses pagãos, a quem os israelitas adoraram no
lugar do Deus verdadeiro, cometendo o pecado da idolatria. A idolatria nem sempre
será uma estátua ou um “falso deus” como se via antigamente, a idolatria é tudo
que se torna excessivamente importante em sua vida, como um (a) amigo (a), um
objeto (celular, computador), uma banda, uma série, etc., tudo a que você se
submete ou prefere no lugar de Deus. Você tem colocado algo/alguém no lugar que
Deus deve ocupar em sua vida? Você não pode servir a dois senhores, escolha a
Deus ( 1 Coríntios 10.14).
No final do capítulo 18 de 1 Reis, vemos a confiança de Elias na palavra de Deus
(v.43-46), quando diz a Acabe que já ouvia barulho de muita chuva quando ainda
não havia sequer uma nuvem no céu. Por isso, Hebreus 11:1 descreve a fé como a
certeza daquilo que esperamos e a prova do que não vemos. E você, confia que Deus
cumpre o que promete mesmo que ainda não tenha acontecido?
Você sabia: Elias foi citado por Tiago como exemplo da resposta de Deus a uma
oração feita com fé, por um homem justo. Leia agora Tiago. 5:16-18. Você está
vivendo de uma maneira que sua oração seja respondida por Deus?

DECIDINDO: Você diz que não é viciado em redes sociais, ou em vídeo game e
nem idolatra aquela banda ou cantor famosos. Será?!!! Escolha pelo menos uma das
decisões a seguir, de preferência a que é mais difícil e prove se isso é ou não um
ídolo na sua vida. ( ) Decido ficar 48h sem usar nenhuma rede social (Whatsapp,
Facebook, Instagram, etc); ( ) Decido ficar 48h sem ouvir músicas da minha banda
ou cantor favorito; ( ) Decido ficar 48h sem jogar vídeo game e/ou assistir minha
série favorita.
COMPARTILHANDO: Faça a seguinte oração: “Senhor, me ensina a sempre te
escolher. Antes de qualquer coisa, que o Senhor seja sempre a minha prioridade,
que eu possa tirar da minha vida tudo aquilo que tentar ocupar o primeiro lugar que
é Teu, sinceramente eu peço. Em Teu nome, Amém”.
Quarta-feira – Você não está Sozinho
“Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que o segura pela mão direita e lhe
diz: Não tema; eu o ajudarei” Isaias 41:13
ENTENDENDO: Neste versículo Deus faz uma promessa para aqueles que sáo
seus filhos, de sempre estar ao nosso lado, ajudando em todo momento, por isso
complete o versículo como uma oração a Deus: Pois Tu és o Senhor, o meu Deus,
que _________________________________________________________
____________________________________________________________
MEMORIZANDO: Não vá deixar para depois, tire esse momento para memorizar
seu versículo e revise os que já memorizou.
TIRANDO A LIÇÃO: Leia 1 Reis 19 e responda as perguntas.
● Por que Elias fugiu? ___________________________________________
● Qual foi a oração que Elias fez ao Senhor debaixo do pé de uma giesta? Deus
atendeu sua oração? ____________________________________________
________________.
● Por que queriam matar Elias? ____________________________________
___________________________________________________________.
Elias era o profeta poderoso do Senhor, havia feito cair fogo do céu, desafiou os
sacerdotes de Baal na frente de todos, inclusive diante do rei Acabe e ainda orou
para não chover e só choveu quando orou novamente. Mas isso tudo desmoronou
quando viu sua vida em perigo, mesmo após Deus ter demonstrado seu poder diante
de todo o povo. Elias temeu a ameaça de Jezabel e fugiu, se isolou em tristeza.
Porém Deus estava com o seu profeta, não o deixou só, conversou com ele e deu
uma missão para ele, e com você também é assim. Deus tem planos para você, Ele
quer usar você em Sua obra, e isso é um privilégio, por isso, permaneça firme na fé

e deixe Deus te usar. É normal ter medo mediante as dificuldades, mas o
importante é o que você faz quando se depara com essas situações.
-----------------------------------------------------------------------------------------Elias achou que estava só, que não havia mais ninguém que fosse fiel a Deus, mas
Deus mostrou a ele que haviam outros homens fiéis ao Senhor. Você também não
está só ,adolescente, na luta contra o pecado outras pessoas estão lutando junto
com você: seus pais, líderes, amigos do Nova teens. E aí? O que você vai fazer?
Desistir ou permanecer firme e seguir adiante?
Quando Deus estava conversando com Elias na caverna deu-lhe algumas instruções,
leia 1 Reis 19:8-21 e Complete a
cruzadinha
1.Elias precisava ungir seu sucessor
como profeta. Quem ele ungiu como seu
sucessor?
2. Elias deveria ungir alguém para ser Rei
da Síria. Quem era essa pessoa?
3.O Senhor deu uma ordem a Elias, para
ele ir até um lugar. Que lugar é esse?
4. Elias deveria ungir também alguém
como rei de Israel. Quem era essa pessoa?
DECIDINDO: ( ) Decido quando me sentir sozinho em alguma situação, vou
conversar com meu líder e falar como estou me sentindo; ( ) Decido quando me
sentir sozinho vou desabafar com Deus e pedir sua ajuda. ( ) Decido falar mais com
meus amigos do G.A e não ficar só.
COMPARTILHANDO: Tenha um momento com o Senhor, Ele está sempre com
você, basta você o procurar. Tire 5 minutos para orar.
Quinta-feira: Você Colhe o que Planta
Não se deixem enganar: de Deus não se zomba. Pois o que o homem
semear, isso também colherá. Gálatas 6:7
ENTENDENDO: Suas escolhas são como sementes que você mesmo planta, sendo
boas ou ruins, quem lança na terra "sua vida” é você, adolescente.
Plantar algo na sua vida é opção, mas colher, é obrigação. Deus te deu o livre
arbítrio e a você foi dado o poder de escolher entre o certo e o errado.
MEMORIZANDO: É essencial que você decore o versículo de hoje, pois essa
verdade você nunca pode escolher.
TIRANDO A LIÇÃO: Jezabel, esposa do Rei Acabe, era uma mulher muito
perversa, leia 1 Reis 21, responda as perguntas e veja o que ela fez.
 A quem pertencia à vinha que ficava ao lado do palácio do rei Acabe?

