 Elias pediu para Jeoás pegar o arco e lançar algumas flechas, cada uma tinha
um significado, diga qual era o significado:
Ordem
O que tinha que fazer?
Significado
1ª.

Outras

ElisEu
Essa semana você vai conhecer a história do Profeta Eliseu, sucessor do profeta
Elias, cada dia você vai ler um pouco sobre sua vida e depois responderá as
perguntas.
Segunda-feira – Respeite suas Autoridades

 Quantas vezes o rei golpeou o chão? _____. Quantas vezes o profeta disse que
ele deveria ser golpeado? ___________.
-----------------------------------------------------------------------------------------Pense Nisso!!! Eliseu era um profeta de Deus e quando ele ordenava algo, isso devia
ser feito por completo. Na primeira história, você percebe que o jovem profeta
fez exatamente o que Eliseu tinha mandado e tudo deu certo, porém na segunda
história não aconteceu a mesma coisa. Eliseu pediu que o Rei Jeoás golpeasse o
chão várias vezes, mas ele quis fazer rápido e achou que 3 vezes bastava, com isso
perdeu a oportunidade de destruir por completo seu inimigo: a Síria. A Bíblia é a
Palavra de Deus e você também deve obedecê-la por completo, quando você só
obedece alguns dos seus ensinamentos, você está perdendo a oportunidade de
vencer o seu inimigo: o Pecado. Não perca essa batalha, obedeça sempre a Palavra
de Deus e faça a vontade do Senhor.
----------------------------------------------------------------------------------------- Leia 2 Reis 13:20-21 e faça um pequeno resumo do que aconteceu nessa
passagem.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
DECIDINDO: Decido obedecer a Palavra de Deus por completo: ( ) Evitar a
mentira; ( ) Não colar; ( ) Não ficar ou namorar escondido; ( ) Obedecer meus
pais; ( ) Ficar longe da imoralidade sexual; ( ) meditar na Palavra de Deus;
( ) perdoar meu irmão; ( ) Não falar mal dos outros.
COMPARTILHANDO: “ Senhor me ajude a viver conforme a sua Palavra, a lembrar
de tudo que tenho aprendido na hora da tentação e assim consiga vencer o pecado
e viver conforme a sua vontade. Amém!!!

“Lembre-se dos seus líderes, que transmitiram a Palavra de Deus a
vocês. Observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua
fé.” Hebreus 13:7
ENTENDENDO: Complete o quadro com as informações do versículo.
De quem você deve se
lembrar?

O que eles fazem por
você?

O
que
você
deve
observar e imitar deles?

Uma das missões do seu líder no Novateens é contribuir que você se torne mais
parecido com Cristo, por isso eles te incentivam a meditar na Palavra e ser um
exemplo de cristão. O versículo pede para você lembrar do seu líder, isto significa,
que você deve orar sempre por ele.
MEMORIZANDO: Em sua vida você sempre terá líderes, por isso é importante
decorar o versículo de hoje, para lembrar da atitude que você deve ter em relação
aos seus líderes presentes e futuros.
TIRANDO A LIÇÃO: Leia 2 Reis 2:1-18 e responda as perguntas.
Quando Elias foi levado ao céu por um redemoinho, quem estava com ele e
presenciou esse fato? _________________ Qual foi o pedido de Eliseu a Elias?
____________________________________________________________
O que Elias respondeu a Eliseu sobre o pedido? _________________________
____________________________________________________________
Preencha o quadro.
O que Eliseu fez com suas vestes após Elias
ser levado em um redemoinho?
O que Eliseu pegou de Elias
Nome do Rio no qual Eliseu realizou o
mesmo milagre que Elias tinha realizado
Quantos homens foram procurar Elias?

Quando os homens voltaram da busca por Elias, Eliseu lhes disse algo, o que ele
falou? _______________________________________________________
Ter um líder, um pastor que te ajuda no seu relacionamento com Deus é um grande
presente que Deus te dá, por isso respeitá-lo e orar pelos seus líderes é uma forma
de você agradecer a Deus por eles. Então seja grato e ore pelo seu líder.
Agora leia 2 Reis 2: 23-25 e responda.
No caminho de Jericó a Betel, o que aconteceu a Eliseu? ___________________
____________________________________________________________
___
O que Eliseu fez aos meninos? E o que aconteceu com eles? _________________
____________________________________________________________
Quantos meninos eram? ( ) 20 ( ) 30 ( ) 40 ( ) 42 ( ) 43
Pense Nisso!!! No tempo em que viveu Eliseu, Deus instituía um profeta sobre
Israel e tratava direta e unicamente com ele. Eliseu sucedeu a Elias e passou a ser
a voz da autoridade de Deus sobre a terra. Os 42 meninos estavam ridicularizando
a autoridade de Eliseu, dada por Deus. Toda autoridade é instituída por Deus
(Romanos 13:1). Como você tem agido diante das suas autoridades? Você
desrespeita, imita, desobedece, ofende, caçoa das suas autoridades, pais,
professores, líderes? Viu o fim que os 42 meninos tiveram? Não desagrade a Deus
com essas atitudes, honre suas autoridades, pois assim você está honrando a Deus
e fazendo o bem a você mesmo.
Já deu para perceber que, para Deus, o respeito às autoridades é coisa séria, né?
Se não deu, leia Romanos 13:2 e complete o versículo: " Portanto, ________ que
se _________ contra a __________ está se colocando _______ o que _______
instituiu, e aqueles que assim procedem trazem ____________ sobre si mesmos”
DECIDINDO: ( ) Decido não falar mal e nem tirar piadinhas relacionadas as
minhas autoridades, pais, líderes e professores. ( ) Decido me afastar daqueles
amigos que não respeitam as autoridades.
COMPARTILHANDO: Hoje você vai orar pelos seus líderes da igreja: Pr. David,
Pr. Junior e seu líder de GA. Se você é do coral ou da banda também ore por estes
líderes. E não esqueça de agradecer por Deus tê-los colocado em sua vida.
Terça-feira – Deus tem sempre um Plano
Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês", diz o Senhor, "planos
de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e
um futuro. Jeremias 29.11

ENTENDENDO: Este versículo é uma mensagem de Deus para você, então vamos
entende-lo. Marque a alternativa correta: 1) Quais são os objetivos dos planos de
Deus para você: ( ) Para lhe fazer prosperar; ( ) Para lhe causar dano. O que

DECIDINDO: ( ) Decido não duvidar que Deus vai cumprir o que prometeu para
mim. ( ) Decido, mesmo muitas vezes não entendendo e sentindo medo, não duvidar
que Deus está cuidando de mim e da minha família em meio a essa Pandemia.
COMPARTILHANDO: Fale para Deus que você crer em suas promessas e as
decisões que você tomou.
Sexta-feira – Obedeça a Palavra de Deus por Completo
“Guardei no coração a Tua Palavra para não pecar contra Ti” Salmos 119.11

ENTENDENDO: Como você pode guardar a Palavra de Deus em seu coração?
( ) Memorizando e colocando em prática o que eu aprendo; ( ) Deixando a Bíblia
guardada em uma caixa de coração.
De acordo com o versículo por que é importante guardar a Palavra de Deus? _____
______________________________. O verdadeiro cristão não gosta de
pecar, pois sabe que isso desagrada a Deus, por isso entende que é importante
aprender a Palavra de Deus, pois nela que se encontra a vontade do Senhor para
nossas as vidas.
MEMORIZANDO: Guarde a Palavra em seu coração, memorize o versículos de hoje
e revise os da semana.
TIRANDO A LIÇÃO: Hoje vamos finalizar a história de Eliseu e aprender mais
algumas lições, para isso leia 2 Reis 9:1-10 e Coloque Certo (C) ou Errada (F),
para as afirmações erradas, coloque o correto.
( ) O Profeta Eliseu chamou um dos discípulos dos profetas; ________________
( ) O profeta Eliseu falou para discípulo por a capa por dentro do cinto e pegar
um frasco de óleo e ir para Betel; ___________________________________
( ) O discípulo devia procurar Jeú, filho de Josafá, neto de Acabe e levá-lo para
uma sala longe dos seus companheiros; ________________________________
( ) O discípulo devia derramar o frasco sobre a cabeça de Jeú e fazer a seguinte
declaração: ‘Assim diz o Senhor: Eu o estou ungindo rei sobre Israel’. __________
( ) Eliseu falou para discípulo que depois que ele ungisse Jéu rei de Israel, ele
devia abrir a porta e fugir sem demora. _______________________________
O jovem profeta fez tudo que Eliseu mandou? ( ) Sim ( ) Não
Agora leia 2 Reis 13: 14-21 e Marque a alternativa correta:
Quem visitou Eliseu quando estava sofrendo da doença pela qual morreria?
( ) Joás ( ) Jeoás ( ) Josafá
O Rei Israel comparou Eliseu a: ( ) Carros e cavaleiros de Israel
( ) Um pastor
de ovelhas ( ) Um guerreiro de Israel
Eliseu pediu para Rei de Israel trazer:
( ) Pão e vinho ( ) uma Harpa ( ) Um arco e algumas flechas

Agora responda a cruzadinha (Dica –
Leia 2 Reis 7 por completo)
VERTICAIS 1. Eliseu era conhecido
como homem de ...; 2. O oficial que
duvidou, morreu ... pelo povo e não
comeu dos alimentos; 3. Até onde os
homens seguiram as pegadas do
exército? 5. O rei achou que os
arameus estavam se ...; 6. O que os
arameus deixaram pelo caminho?
HORIZONTAIS 4. O rei envio alguns
homens para ... o que aconteceu.; 7. O
povo saqueou o ... e aconteceu o que
Deus disse através de Eliseu.; 8. Os
leprosos disseram que encontraram as
tendas ...
APROFUNDANDO: Para você conhecer ainda mais do profeta Eliseu e o poder de
Deus manifestado em sua vida, leia o 2 Reis 8: 1-6 e responder as perguntas
abaixo: A mãe do menino que Eliseu ressuscitou foi morar fora de Israel porque
foi avisada sobre a fome que chegaria à sua terra. Quanto tempo ela passou fora
e em que lugar viveu? ______________________Quando voltou a Israel, o que
ela foi pedir ao rei? ____________________________________________
O que o rei quis saber da mulher e o que ele decidiu sobre o pedido dela? _______
____________________________________________________________
Acredito que quando Eliseu pediu a Elias que o fizesse seu principal herdeiro do
espírito profético nem imaginava tudo o que Deus faria por meio de sua vida –
milagres e até visão de acontecimentos futuros. Leia 2 Reis 8:7-15 e responda:
Quem seria o novo rei da Síria e o que ele faria aos israelitas que fez o profeta
chorar? ______________________________________________________
____________________________________________________________
O que Hazael fez para ser o sucessor do rei? ___________________________
____________________________________________________________
Pense Nisso: Você viu na vida de Eliseu que o poder de Deus não está limitado
pelas circunstâncias que nos cercam e que Ele sempre cumpre o que promete,
mesmo quando duvidamos, pois, é fiel e não pode negar-se a si mesmo (2 Timóteo
2:13). Como aconteceu com o oficial do rei, você pode perder a bênção, por duvidar.
Lembre-se: Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima
precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Você tem crido
nas promessas de Deus para sua vida?

planos de Deus vão te dar? ( ) Desânimo por não ter perspectiva de vida; ( )
Esperança e um futuro. Muitas vezes você pode não entender os planos de Deus
para você, mas nunca duvide que Deus quer te dá esperança e um futuro com Ele.
MEMORIZANDO: Esse versículo traz uma promessa maravilhosa de Deus para
você, por isso para agora e decore.
TIRANDO A LIÇÃO: Em 2 Reis 4:8-37 conta a história de quando Eliseu foi à
cidade de Suném e lá uma mulher rica insistiu para ele tomar uma refeição em sua
casa. Depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para uma refeição. Agora
de acordo com leitura, responda as perguntas
a) O que a sunamita pediu para seu marido construir para Eliseu?
______________ b) Eliseu ficou muito grato com a atitude da sunamita e queria
fazer alguma coisa para agradá-la. Ele soube que a mulher não tinha filhos e seu
marido já era idoso. Marque o que Eliseu disse a mulher:
( ) Daqui a dois anos, você estará com um filho nos braços.
( ) Ano que vem, por volta dessa época, você estará com um menino.
c) E aconteceu como Eliseu havia dito. A criança cresceu, e um dia quando ia ao
encontro do pai, sentiu dores muito fortes na cabeça. Enumere a sequência do que
aconteceu. A história começa em 2 Reis 4.18.
___Eliseu chamou Geazi, e mandou pegar o seu cajado e ir até a casa da sunamita
sem falar com ninguém no caminho. Quando ele chegasse lá, deveria colocar o
cajado sobre o rosto do menino.
___O pai pediu para levarem o menino até a mãe e ao meio-dia ele morreu no colo
dela.
___Ao chegar na casa, Eliseu viu o menino estendido na cama, então fechou a porta,
deitou-se sobre o menino 2 vezes para seu corpo esquentar.
___A mãe não pensou 2 vezes, ela sabia onde buscar ajuda. Deixou seu filho morto
em casa, mandou o servo selar a jumenta e partiu ao Monte Carmelo para encontrar
o profeta de Deus.
___O menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Eliseu mandou chamar a mãe e
entregou a criança.
___Ao encontrar o homem de Deus, ela se abraçou aos seus pés e disse: “Acaso eu
te pedi um filho, meu senhor? Não te disse para não me dar falsas esperanças?”.
___Geazi fez conforme Eliseu havia mandado, mas o menino não respondeu nada.
-----------------------------------------------------------------------------------------Pense Nisso!!! Você já se perguntou porque isso aconteceu com a sunamita? Ela já
tinha aprendido a viver sem filhos, mas Deus a abençoou e lhe deu um filho, para
depois de alguns anos ele morrer do nada. Essa situação difícil aconteceu para que
o nome do Senhor fosse glorificado. O plano de Deus é sempre o melhor, mesmo
que você não entenda tudo. Deus trabalha com propósitos, Ele não brinca com os
seus sentimentos. Mesmo nos momentos mais difíceis, onde você não encontra

respostas, Deus está no controle. Decida confiar em Deus Ele poderá mostrar o
motivo com o passar do tempo ou simplesmente revelar o porquê das coisas quando
estivermos com Ele no céu, mas tenha certeza que foi para seu bem (Romanos
8:28).
DECIDINDO:( ) Decido confiar em Deus nesta situação:__________________,
__________ pois Ele tem sempre um plano. ( ) Se estou passando uma situação
difícil, vou orar e pedi para Deus me mostrar o que Ele quer me ensinar com essa
situação.
COMPARTILHANDO: Fale com Deus sobre suas decisões, sobre seus problemas
de dificuldades.
Quarta-feira – Não Seja Ganancioso
“ A herança que se obtém com ganância no princípio, no final não será abençoada”
Provérbios 20:21

ENTENDENDO: Procure no dicionário o significado de GANÂNCIA: __________
______________________________________. Ganância é você querer mais
do que outro, é querer ter mais do que você precisa, e essa atitude como você
observou no versículo, não agrada a Deus.
MEMORIZANDO: Hoje o versículo é bem fácil, não pule esse passo e decore agora.
TIRANDO A LIÇÃO: A lição de hoje está baseada em 2 Reis 5, então este
capítulo e responda as perguntas.
 Naamã foi até o rei de Israel com uma carta, enviada pelo rei da Síria, porque
Naamã havia se tornado leproso e queria ser curado. Ao ler a carta, qual foi a
reação do Rei de Israel? _________________________________________
 Ao ouvir a notícia, alguém se manifestou a resolver a situação, e mostrar que
em Israel havia profeta. Quem é essa pessoa? Naamã foi curado da lepra? O que
ele Naamã teve que fazer? _______________________________________
____________________________________________________________
___________________________________________________________
____________________________________________________________
 Eliseu não aceitou os presentes de Naamã, mas seu servo, Geazi, em sua
ganância, foi atrás de Naamã, mentiu dizendo que Eliseu tinha pedido os presentes,
e se apossou dos bens que Naamã generosamente havia lhe dado. O que aconteceu
com Geazi quando Eliseu falou com ele após ele ter pegado os presentes que Naamã
havia dado? ___________________________________________________
___________________________________________________________

Pense Nisso: Mesmo parecendo que ninguém vê o que você está fazendo, Deus
revela todas as coisas. Geazi quis ser esperto, e se dar bem mentindo, e por causa
de sua ganância e mentira, ele foi punido. Deus mostrou ao seu senhor, Eliseu, o
que ele havia feito e ele sofreu as consequências dos seus atos e não apenas ele,
mas toda sua geração como diz o último verso do capitulo 5. Aquilo que você faz
seja bom ou ruim, não afeta somente você, mas os que estão ao seu redor também,
e até mesmo sua futura geração, seus filhos e netos. Adolescente, não pense que
qualquer coisa que você faz, pensando ser escondido dos seus pais, líderes, ou
pastor não será revelada, pois a pessoa principal já sabe, que é Deus, Ele está em
todos os lugares. Quando você cola e tenta passar à custa dos outros, isso é uma
forma de adquirir algo desonestamente, assim como Geazi. Não pense apenas em
você mesmo, não seja ganancioso e egoísta, aprenda a obedecer e ser humilde e
pensar nas pessoas que estão perto de você, nas consequências daquilo que você
faz.
TOME UMA DECISÃO: ( ) Decido não ser desonesto e não colar na prova. ( )
Decido não ser ganancioso e não pegar dinheiro dos meus pais escondido.
COMPARTILHANDO: Se você tem sido desonesto e ganancioso, arrependa-se e
peça perdão de Deus agora. O Senhor está pronto para te perdoar.
Quinta-feira – Deus cumpre o que Promete
”Àquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou
pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. ” Efésios 3:20

ENTENDENDO: Relacione o versículo de hoje com Número 23.19 e escreva
quais as verdades que você aprende de Deus:___________________________
______________________________ . Por mais que você possa tentar
entender os planos de Deus, ninguém é capaz de conhecer seus pensamentos, pois
como diz o versículo é muito mais do que você consegue imaginar, mas como você
já meditou essa semana Deus tem sempre um plano.
MEMORIZANDO: Para alimentar nossa fé nas promessas de Deus nada melhor do
que guardá-la em nossa mente. Portanto, memorize agora o versículo de hoje.
TIRANDO A LIÇÃO: Hoje continuaremos a história de Eliseu, você lembra que a
fome era tão grande que as pessoas já estavam matando os próprios filhos para
comer? Por causa disso, o rei colocou a culpa em Deus e quis matar seu profeta,
Eliseu, ao invés de reconhecer seu pecado. Leia 2 Reis 7:1-9 e classifique as
afirmativas abaixo em verdadeira ( V ) ou falsa ( F): ( ) Eliseu profetizou que no
dia seguinte haveria fartura de alimentos na porta de Samaria. ( ) O oficial do rei
acreditou imediatamente no que o profeta disse. ( ) Eliseu disse que o oficial veria
e comeria dos alimentos. ( ) Os leprosos ficaram tão felizes que não mexeram em
nada e foram logo contar a novidade para as sentinelas da cidade.

