
 

SEMANA 28 – ELIAS – Parte 1 

   NOME:  _______Data: 10/07/2022 

Orientações ao responsável pela criança: 

 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); 

 Aponte para as figuras para que a criança acompanhe; 

 Leia antes para saber se você precisará de algum material; 

 A história a ser contada de segunda a sexta está no livro de I REIS 17:1-24 (sua leitura); 

 O ATO dos pais é fundamental para o crescimento espiritual dos filhos (AUXILIAR a criança na 
atividade em família, TRAZER a criança aos domingos no horário culto e ORAR por elas). 

 
 

VERSÍCULO DO MÊS PARA MEMORIZAR COM O PAPAI OU A MAMÃE: 
 

                         “LOUVAI AO SENHOR, PORQUE O SENHOR É BOM” (Salmos 135:3a) 
 

Gestos: LOUVAI (mãos para o alto balançando); AO SENHOR PORQUE O SENHOR (apontar para o alto); 

É BOM (fazer sinal de positivo com o polegar). 
 
 

SEGUNDA-FEIRA: 

* HISTÓRIA: 

Depois que o rei Salomão morreu, o reino foi  dividido  em  Judá  e  Israel. 
Alguns reis de Judá agradaram ao Senhor, mas todos os reis de Israel 
desobedeceram a Deus. De todos esses reis, teve um que foi o pior de todos. Foi 
o rei Acabe e sua esposa Jezabel. 

Acabe e Jezabel não amavam ao nosso Deus verdadeiro, o Deus que 
criou todas as coisas, que criou eu e você. Eles fizeram o que o Senhor reprova 
e adoravam um deus falso chamado Baal. 

Mas só existe um Deus verdadeiro! 
 

* Repetir o versículo com seu filho (a): “LOUVAI AO SENHOR, PORQUE O  

SENHOR É BOM” 
 

* ATIVIDADE: Existem vários deuses ou somente um Deus verdadeiro? Pinte o número da sua resposta. 
 

 
* ORAÇÃO: Ore junto com seu filho, você poderá ler e ele (a) repetir: “Senhor Deus, Tu és o único e 
verdadeiro Deus! Eu confio em Ti.” 

 

NOVA BABY                        

ATIVIDADE EM FAMÍLIA 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/sl/135/3%2B#v3


TERÇA-FEIRA: 

* HSTÓRIA: 

Enquanto o rei Acabe fazia coisas terríveis, apareceu um homem 
chamado ELIAS que declarou guerra contra Baal – o deus falso. Elias foi 
até o rei Acabe e falou: “Juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a 
quem sirvo que não cairá orvalho nem chuva em Israel nos anos 
seguintes, exceto mediante a minha palavra”. 

O rei Acabe ficou muito irritado com Elias, pois o rei acreditava 
que Baal era o deus que controlava a chuva, o sol, a neve e Elias estava 
desafiando o deus Baal. 

Adivinha o que aconteceu? Não choveu mesmo, por isso as 
pessoas começaram a passar fome e ter muitas dificuldades. Todo o povo de Israel pensou que o culpado 
por todo esse sofrimento era Elias. 

 

* Repetir o versículo com seu filho (a): “LOUVAI AO SENHOR,  

* PORQUE O SENHOR É BOM” 

 
 

* ATIVIDADE: Sem chuva, as plantas secam, os animais morrem 
de sede. Cole as folhas da árvore caídas no chão. (adulto: você 
pode desenhar as folhas em um papel e pedir para a criança pintar 
e colar). 

 
 
 

* ORAÇÃO: Ore junto com seu filho, você poderá ler e ele (a) 
repetir: “Deus, obrigado pela chuva que cai e molha a terra.” 

 
 
 
 

 
 

QUARTA-FEIRA: 

* HISTÓRIA: 

Depois que Elias falou com o rei Acabe, Deus mandou Elias 
ficar no deserto, perto de um rio. Tudo começou a ficar seco, sem 
água, sem comida, porque não estava mais chovendo! Mas para Elias, 
não faltou nada. Deus lhe deu comida e água. 

Deus mandou os corvos (uns pássaros pretos) levarem pão e 
carne para Elias, de manhã e de tarde. Que legal, até os pássaros 
obedecem a Deus! O Senhor criou todos eles! E a água, que Elias bebia 
era do rio. 

Algum tempo depois, o rio secou, mas Deus continuava cuidando de Elias. Amanhã você vai saber 
como Deus resolveu isso. 

 

* Repetir o versículo com seu filho (a): “LOUVAI AO SENHOR, PORQUE O SENHOR É BOM” 
 

* ATIVIDADE: Vamos ajudar os corvos a levarem pão e carne para Elias não ficar com fome. 

* ORAÇÃO: Ore junto com seu filho, você poderá ler e ele (a) repetir: “Senhor Deus, obrigado pela comida 
e pela água que tenho todos os dias” 



QUINTA-FEIRA: 
* HISTÓRIA: 

Depois que o rio secou e não havia mais água para beber, Deus disse 
a Elias para ir a uma cidade e que lá Elias iria encontrar uma viúva que lhe 
daria comida e água para beber. 

Elias, mais uma vez não reclamou, confiou em Deus e fez exatamente 
o que ele disse! 

Enquanto Elias estava hospedado na casa da viúva, não faltou pão e 
nem água para ninguém porque Deus estava cuidando de tudo. 

A viúva sabia que o Senhor estava com Elias e que tudo que ele fazia  
vinha de Deus. Ela também passou a acreditar que só existe um Deus verdadeiro. 

Lembre-se sempre: Só existe um Deus verdadeiro! 
 

* Repetir o versículo com seu filho (a): “LOUVAI AO SENHOR, PORQUE O SENHOR É BOM” 

 
* ATIVIDADE: Pinte o que Deus não deixou faltar na casa da viúva, como aprendemos na história de hoje: 

 

 

 

 

Sorvete Pão e água 

* ORAÇÃO: Ore junto com seu filho, você poderá ler e ele (a) repetir: “Senhor, obrigado por cuidar de 

mim.” 
 

 

SEXTA-FEIRA: 

* HISTÓRIA: 

Durante anos, o povo já não tinha o que comer. Então Deus mandou que o profeta Elias fosse falar 
de novo com o rei Acabe e Elias obedeceu.  Uau! Elias era muito obediente fez exatamente o que Deus 
mandou. 

Mas o que acontecerá nesse encontro? Vamos descobrir na próxima semana! 
 

* Repetir o versículo com seu filho (a): “LOUVAI AO SENHOR, PORQUE O SENHOR É BOM” 

 
* ATIVIDADE: Com quem Deus mandou Elias falar? Ligue a resposta certa. 

 
 

* ORAÇÃO: Ore junto com seu filho, você poderá ler e ele (a) repetir: “Senhor Deus, me ajude a fazer como 

Elias: obedecer sem reclamar!” 


