Meditação – Infantil 1 e 2

SEMANA 26: ELIAS – Parte 2
Nome: ____________________________________________Turma no Nova Infantil:________
Professor: ________________________________________Contato: _____________________
Versículos para decorar
(Estamos usando a Bíblia na Nova Versão Internacional – NVI)
Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. (1João 4:8)







Para a criança fazer essa meditação ela irá precisar totalmente de sua ajuda;
Faça uma atividade por dia. Não deixe acumular. Rotina ajuda no aprendizado!
Fale sempre que tudo está na Bíblia (Mostre a Bíblia);
A criança precisa olhar para a meditação. Aponte para as figuras para que ela acompanhe;
Leia a meditação antes para saber se você precisará de algum material;
Para você entender o que aprenderam nesse domingo leia: 1 Reis 18:16-40 / 2 Reis 2:1-12

Segunda-feira
Fale para a criança: Semana passada vimos que o rei Acabe saiu
para encontrar Elias.
E quando Acabe viu Elias, disse para ele: “É você mesmo,
perturbador de Israel?”
Explique: Acabe achava que Elias era o culpado por todos os
problemas de Israel. Mas na verdade tudo o que estava
acontecendo era porque o rei e o povo adoravam muitos deuses
falsos, ao invés de adorar a um só Deus, o Deus verdadeiro.
Elias respondeu: “Não fui eu que fiz isso, foi você e a sua família
que desobedeceram a Deus”.
Fixando a lição/A criança repete: Só existe um Deus verdadeiro!
Atividades: Pinte a cena de Elias avisando Acabe sobre o seu pecado e o do povo.

Oração - Leia e a criança repete: Deus me ajude a sempre te obedecer.

Terça-feira
Fale para a criança: Elias convidou Acabe para um grande desafio para saber quem é maior: o
Deus de Elias ou Baal.
Continue: Elias convidou o povo inteiro para assistir esse desafio, pois ainda tinham muitos
israelitas confusos entre Deus e Baal. Todos foram para o monte Carmelo ver o grande desafio:
Elias + Deus Jeová contra 450 profetas de Baal.
O desafio era o seguinte: Cada um tinha que montar um altar e o deus que mandasse fogo do
céu e queimasse o altar seria o Deus verdadeiro.
Elias disse ao povo: “ Até quando vocês vão ficar em dúvida entre Deus criador e Baal?” Elias
falou a verdade: “Existe um só Deus!”.

Diga: Os profetas de baal começaram o desafio e passaram boa parte do dia tentando chamar a
atenção do deus falso.
Continue: Eles fizeram de tudo para Baal queimar o holocausto: dançaram, gritaram e nada
aconteceu.
Sabe por quê?: Porque Baal era um deus falso, que não existia, então ele não podia responder
nada.
Fixando a lição/A criança repete: Só existe um Deus verdadeiro!
Atividade: Vamos levar os profetas de Baal até o altar no monte Carmelo?

Oração - Leia e a criança repete: Deus, me ajude a aprender a confiar somente em Ti

Quarta-feira
Fale com entusiasmo: Agora chegou a vez de Elias! Ele chamou todo o povo: “aproximem-se
de mim” (peça para a criança fazer o gesto de chamar o povo e repetir).
Continue: Elias construiu o altar, colocou o novilho (explique: novilho é um filhote do boi) e
jogou tanta água que ficou tudo molhado. Elias não gritou, nem dançou e também não se jogou.
Sabe o que Elias fez? Elias apenas orou! Falou para todos ouvirem que só existe um Deus
verdadeiro, e pediu para que Deus mostrasse o seu poder e queimasse o altar.

Fale com surpresa: Deus ouviu a oração de Elias e queimou tudo!
Fale sorrindo: Quando o povo viu, todos caíram no chão gritando: “O Senhor é Deus! O Senhor
é Deus” (Peça para a criança falar bem alto também).
Fale para a criança: O povo Israelita tinha esquecido do Senhor e Deus fez isso para mostra que
ele é poderoso e o único Deus verdadeiro.
Fixando a lição/A criança repete: Só existe um Deus verdadeiro!
Atividade: Vamos colar tiras de madeira no altar que Elias fez para o nosso Deus verdadeiro?

Oração - Leia e a criança repete: Senhor, eu sei que tu és meu único Deus verdadeiro.
Quinta-feira
Fale para criança: Depois de um tempo, todos viram que Baal era um deus
falso e que o nosso Deus era único e verdadeiro.
Continue: Passou um tempo o Senhor disse para Elias procurar Eliseu, pois
ele ficaria em seu lugar. Elias tinha que ensinar a ele tudo sobre Deus.
Diga com entusiasmo: Quando Elias encontrou Eliseu pela primeira vez,
colocou sua capa sobre ele, como sinal de que Deus estava o escolhendo
para seguir Elias.

Fale: Quando Eliseu foi chamado, ele obedeceu imediatamente! Seguiu Elias, sem reclamar e
aproveitou para aprender tudo que Elias tinha para lhe ensinar sobre Deus.
Atividade: Circule com que foi que Elias cobriu Eliseu:

Com uma capa

Com uma jaqueta

Com uma toalha

Oração - Leia e a criança repete: Deus, obrigado por mim ensinar.
Sexta-Feira
Fale para a criança: Depois de muito tempo Eliseu
descobriu que Deus iria levar Elias. Quando Eliseu
soube disso, não saia de perto do profeta, porque ele
queria ver Elias indo embora para receber todo
o poder de Deus.
Continue: Elias não estava com medo de ir embora
da terra.
Faça rosto de surpresa: De repente enquanto
caminhavam e conversavam apareceu uma
carruagem de fogo e separou os dois, e um vento
muito forte levou Elias para o céu.
Ensine com alegria: Que legal! Elias foi um homem
que sempre obedeceu ao Deus verdadeiro. Você
também precisa aprender que há somente um Deus,
criador de todas as coisas, e você pode confiar Nele.
Fale com voz de suspense: Eliseu viu tudo o que aconteceu com Elias. E agora? O que vai
acontecer com Eliseu? Vamos contar para você domingo no Nova Infantil.
Atividade: O que separou Elias de Eliseu e depois foi levado para o céu por um vento muito
forte? Pinte a resposta certa.

Oração - Leia e a criança repete: Nosso Deus é muito poderoso!
.

