
 
                                                                        

 
 
 

ELIAS 
 

Segunda-feira 
 

O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as 
suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Filipenses 4:19 

 
Leia 1 Reis 17 e responda as perguntas (  ) Fiz a leitura 

• O rei Acabe e a rainha Jezabel lideravam o povo na sua idolatria. Um 
profeta apareceu do nada! No próprio nome, ele levava uma mensagem 
muito importante. Siga as coordenadas do quadro. Descubra o nome 
deste profeta e o que significa seu nome. 

J  I    L   O    V   É   S   U    A   E   D   Á 

 2  5    3    8  11   0   4    9    7   2    1   6 

 
                                    ____    ____  ____  ____  _____ 
                                       12         3         5       7         4 
                                                                                                           
____   ___  ___  ____  ___      ___       ___  ___   ___  ____ 

2   12     8      11     6         10          1     12      9       4 
 

• Deus mandou Elias para o deserto. 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? __________________________ 

• Algum tempo depois o riacho secou. Deus enviou Elias para outro 
lugar. O povo desta região não conhecia a Deus. Lá Elias foi encontrar 
com uma viúva. Ele obedeceu imediatamente e sem reclamar. Pesquise 
o nome desse lugar e escreva ao lado:  ________________________ 
O povo daquele lugar também passava necessidade por causa da seca. 
Deus mandou uma viúva para dar comida para Elias. Leia 1 Reis 17:10-
11. Coloque na ordem o que aconteceu: 
 



Elias grita: um bolo também! A viúva junta gravetos     Elias pede água na jarra     

   

 
Para Refletir!!! 
No versículo de hoje vemos que Deus promete que irá suprir as nossas 
necessidades, não temos que ter medo da crise, mas sim confiar em Cristo. 
Deus não deixou que faltasse alimento para Elias, nem para viúva de Sarepta 
e seu filho. Adolescente, Deus cuida de seus filhos (Sl 37:25), Ele não te 
desampara, mesmo que você esteja passando por necessidade, você vai ter 
sempre o que comer e vestir, essa é uma promessa do Senhor (Mt 6:25-34), 
basta você buscar a Deus em primeiro lugar. 

 

• Leia 1 Rs 17:17-24 e conte com suas palavras o que aconteceu 
nessa passagem. _________________________________________ 
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 

• Elias era um grande homem de Deus, tanto é que as pessoas 
reconheciam isto. Complete o versículo e veja o que a viúva de Serepta 
falou sobre ele: 
 “Agora sei que ______ és um __________ de _______ e que a 
_________ do ________, vinda da tua _______, é a ____________. “ 
1 Rs 17: ______ 
Diga uma lição que você aprendeu com a leitura de hoje: _______ 
________________________________________________________
________________________________________________________ 
 
Compartilhe com o Senhor sua decisão. Ore... 

 
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. ” Mat 6.24 
 

Leia 1 Reis 18 e responda as perguntas (  ) Fiz a leitura 

• Coloque V ou F nas afirmativas a seguir:  
(   ) Elias fazia as coisas de acordo com sua própria vontade.  
(   ) Elias obedecia às ordens que recebia do Senhor.  
(   ) O Senhor enviou Elias a Acabe no terceiro ano da seca.  



(  ) Os profetas do Senhor estavam sendo perseguidos e mortos por 
Jezabel.  
(   ) Não havia fome em Samaria por causa da falta de chuva.  
(   ) A fome era tanta que não havia alimento para os animais.  

• Numere os acontecimentos abaixo na sequência em que eles são 
narrados na Bíblia: 
(   ) Elias encontrou Obadias quando estava procurando alimento para 
os animais. 
(   ) Obadias era o responsável pelo palácio de Acabe e temia muito ao 
Senhor. 
(   ) Obadias teve medo de ser morto por Acabe ao contar que havia 
encontrado Elias. 
(   ) Elias pediu a Obadias que avisasse a Acabe que ele havia voltado. 
(   ) Obadias contou como havia escondido 100 profetas do Senhor em 
duas cavernas e os havia alimentado. 
(   ) Elias garantiu a Obadias que se apresentaria a Acabe. 
(   ) Elias foi procurado por Acabe em todos os lugares e não foi 
encontrado. 
 
►Baal e Aserá eram deuses pagãos, a quem os israelitas adoraram no lugar 
do Deus verdadeiro, cometendo o pecado da idolatria. A idolatria é tudo que 
se torne excessivamente importante em nossa vida, como um (a) amigo (a), 
um objeto (celular, computador) etc., tudo a que nos submetemos ou 
preferimos 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. 

 

• Elias pediu a Acabe que convocasse todo o povo e os profetas dos 
deuses pagãos e lançou um desafio para saber quem era o Deus 
verdadeiro. 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 (deus falso) . gritaram e se feriram para serem ouvidos; 
    . recebeu o sacrifício do primeiro novilho; 
    . 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? ___________________ 
________________________________________________________ 
No final do capítulo 18, vemos a confiança de Elias na palavra de Deus 
(v.1), quando diz a Acabe que já ouvia barulho de muita chuva quando 
ainda não havia sequer uma nuvem no céu. Por isso, Hb.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? 
Diga uma lição que você aprendeu com a leitura de hoje: _______ 
________________________________________________________
________________________________________________________ 
 
Ore e compartilhe com Deus suas decisões. 
 

Quarta-feira 
 

“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 

 
Leia 1 Reis 19 e responda as perguntas. (  ) Fiz a leitura 

• Elias teve medo e fugiu. Por quê? 
________________________________________________________ 

• Qual foi a oração que Elias fez ao Senhor debaixo do pé de uma 
giesta? Deus atendeu sua oração? ___________________________ 
_______________________________________________________. 
Deus tem planos para você, Ele quer usar você na Sua obra, e isso é um 
privilégio, por isso, permaneça firme na fé e deixe Deus te usar, confie em 
Deus. 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 havia outros homens fiéis ao Senhor. Você também não está só! 
 

• Por que queriam matar Elias? ______________________________ 

• Complete a cruzadinha 



1.  Qual o nome do monte para onde Elias 
foi? 
2. O Senhor deu uma ordem a Elias, para 
ele ir até um lugar. Que lugar é esse? 
3. Elias deveria ungir alguém para ser Rei 
da Síria. Quem era essa pessoa? 
4. Elias deveria ungir também alguém como 
rei de Israel. Quem era essa pessoa? 
5. Elias precisava ungir seu sucessor como 
profeta. Quem ele ungiu como seu 
sucessor? 

• Deus poupou a vida de sete mil israelitas. Por que eles escaparam 
de serem mortos? _________________________________________ 
________________________________________________________. 
 
O que você aprendeu com a lição de hoje? Ore e compartilhe com 
Deus suas decisões. 

 
Quinta-feira 

 

Não se deixem enganar: de Deus não se zomba. Pois o que o homem 
semear, isso também colherá. Gálatas 6:7 

 
Leia 1 Reis 21 e responda as perguntas (  ) Fiz a leitura 

• A quem pertencia a vinha que ficava ao lado do palácio do rei Acabe? 
(  ) 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 se levantar e comer, pois ela conseguiria a 
vinha para ele. 
(   ) 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 porque ele não queria comer.  

• Marque V (verdadeiro) ou F (falso): 
(  ) Nas cartas que Jezabel escreveu foi decretado um dia de jejum para 
homenagear Nabote. 
(   ) 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. 
- Responda: 
O que o Senhor disse a Acabe por meio de Elias? Qual seria punição 
de Acabe?  ______________________________________________ 
________________________________________________________ 
O que aconteceria com Jezabel? _____________________________ 
________________________________________________________ 
 Por que nunca existiu alguém como Acabe? ____________________ 
________________________________________________________ 
Lição: Elias foi usado para mostrar a Acabe e a Jezabel que nada fica 
escondido diante de Deus. Assim, o papel de Elias foi o de levar a mensagem 
do Senhor a quem deveria ouvir. Por falar a verdade, Acabe o considerava 
seu inimigo, mas lembre-se melhor ser amigo de Deus do que dos homens. O 
mesmo papel de Elias serve para você. Quando você vê o seu irmão ou amigo 
errando, desagradando a Deus, você o corrige como Deus deseja? 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? 

 

• Como Acabe passou a se comportar depois que ouviu as palavras 
do Senhor através de Elias? (  ) Agia de forma orgulhosa, pois não 
acreditava no que aconteceria. (  ) Ficou com medo e abandonou o 
reino. (  ) Rasgou suas vestes, vestiu-se de saco de pano, jejuou e 
passou a agir com mansidão. 

• Depois da mudança de atitude de Acabe, o que o Senhor disse a 
Elias? __________________________________________________ 

• Ligue corretamente os pontos: 
          Nabote ▪ ▪ Levou a mensagem de Deus a Acabe 
              Elias ▪ ▪ Rei de Samaria 

        Jezabel  ▪ 
▪ Foi apedrejado e morto por ordens de 
Jezabel 

          Acabe  ▪ ▪ Esposa de Acabe 



Reflita: Logo após receber a mensagem de Deus sentenciando a sua morte, 
Acabe arrependeu-se e humilhou-se diante de Deus, mas mesmo assim não 
se livrou das consequências de seu pecado. Todo pecado tem suas próprias 
consequências e um custo alto. Portanto, não dê oportunidade para o pecado 
entrar na sua vida, pois você não ficará sem punição! 

 
O que você aprendeu hoje? Tome decisões e ore sobre isso. 
 

Sexta-feira 
 

“Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não 
chovesse, e não choveu sobre a terra durante três anos e meio” Tg 5:17 

 
Leia 2 Reis 1 e 2:1-11 e responda as perguntas (  ) Fiz a leitura 

• Deus mandou Elias falar essa mensagem para mensageiros do Rei 
de Samaria “Acaso não há Deus em Israel? Por que você foi consultar 
Baal-Zebude, deus de Ecrom? ”  Quem foi o Rei que mandou consultar 
Baal-Zebude? 
(  ) Rei Acabe   (  ) Rei Acazias (  ) Rei Josafá 

• O Rei de Samaria identificou Elias pelas suas vestimentas, como ele 
se vestia?________________________________________________ 

• Quantos oficiais o Rei Acazias mandou procurar Elias?  
(  ) 1  (   ) 2   (   ) 3   (   ) 4   (   ) 5 

• O que aconteceu com os primeiros oficiais que foram procurar Elias 
e seus 50 soldados? ______________________________________ 
_______________________________________________________ 

• Por que não aconteceu a mesma coisa com o último oficial que foi 
procurar Elias? 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 

• Procure no caça-palavras as respostas das seguintes perguntas: 
- Como Elias foi levado aos céus? 
- Para onde Deus enviou Elias? 
- Depois de Betel, para onde Deus enviou Elias? 
- Depois de Jericó, para onde 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? 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Elias é mencionado em outros livros da Bíblia, leia as passagens e 
relacione as colunas: 

1 - Mt 17:1-5 (  ) Tiago fala sobre quando Elias orou para não 
chover e não choveu durante 3 anos. 

2 - Lc 4:25 (  ) Elias estava na transfiguração de Jesus 

3 - Rm 11:2-4 (  ) Jesus fala sobre quando Elias ajudou a viúva 
de Serepta 

4 - Tg 5:17 (  ) 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. 

 

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 

 

 


