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Versículo para memorizar: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

• 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 Acabe tinha ido 
ao encontro de Elias. Quando eles se encontraram, Acabe disse para  
ele: “É você mesmo, perturbador de Israel?”  
 

Diga: Acabe culpava Elias por todos os problemas de Israel.  
 

Explique: O verdadeiro problema de Israel não era a seca, o 
problema era que os reis e o povo adoravam vários deuses falsos, ao 
invés de adorar a um só Deus, o nosso Deus verdadeiro.  
 

 
Fixando a lição/ A criança repete: Só existe um Deus verdadeiro! 
 

Elias respondeu: “Não fui eu que fiz isso, foi você e a sua família que 
desobedeceram a Deus”. 
 

Conte: Elias convida Acabe para fazer um desafio para ver quem é maior: Deus ou Baal. 
 

 
 
 
Atividade: Pinte o profeta Elias e o rei 
Acabe. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Oração - Leia e a criança repete:  

Senhor, eu sei que tu és o único Deus 

verdadeiro. 

PORTANTO, AGORA JÁ NÃO HÁ CONDENAÇÃO PARA OS QUE 
ESTÃO EM CRISTO JESUS.  (ROMANOS 8:1) 

                        

CLIQUE AQUI PARA ASSISTIR AO 
VÍDEO DO ENSINO DO VERSÍCULO 
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TERÇA-FEIRA: 

 

Fale para a criança: Todo mundo ficou sabendo desse grande  
momento! Milhares de israelitas indecisos entre Deus e Baal  
foram para o monte Carmelo para ver o que ia acontecer. O   
desafio estava feito: Elias + Deus Jeová X 450 profetas de Baal.  
 

Fale com entusiasmo: Nesse desafio, Deus colocou algumas  
regras! Tinha que ter um altar e um novilho para cada deus. Os  
profetas de Baal tinham que escolher primeiro o novilho, e só  
depois Elias escolheria o dele. Então o deus que queimasse o  
holocausto, seria o Deus verdadeiro!  
 

Diga: Elias chamou a atenção do povo e disse: Até quando  
vocês vão ficar em dúvida entre o Deus Criador do universo e Baal? – Depois que disse isso, Elias 
confirmou: Só há um Deus verdadeiro!  
 

Continue: O desafio começou! Os profetas de Baal passaram o dia tentando chamar a atenção dele. 
Eles chamavam pelo seu nome, gritavam, dançavam, gritavam ainda mais alto, como não estava 
dando jeito eles começaram a se ferir com espada e lanças até sangrarem e continuaram 
profetizando até meio-dia para ver se Baal respondia. Mas não esqueça (leia a lição). 
 

Fixando a lição/ A criança repete: Só existe um Deus verdadeiro! 
 

Atividade: Pinte de amarelo o animal que Elias e os profetas usarem para o holocausto. 

 
 

 
 

QUARTA-FEIRA 
 

Fale para a criança: Quando chegou ao meio dia, Elias começou a  
falar: “Gritem mais alto!” “Ele foi caçar? Ele deve está dormindo?” 
 

Conte: Os profetas eram sinceros e esforçados, mas nada adiantou,  
só houve silêncio. Não houve nenhuma resposta. Pergunte para a  
criança: Você sabe por quê?  
                             

Fale com firmeza olhando para a criança: Porque não havia  
ninguém ouvindo. Eles estavam chamando por um deus que não  
existe. 
 

Explique: Chegou a vez de Elias. Ele chamou todo o povo. Elias  
arrumou o altar do Senhor: Ele usou12 pedras (que significava as  
12 tribos de Israel) para construir o altar, arrumou a lenha, cortou o  
novilho em pedaços e o colocou sobre a lenha. Depois mandou  
derramar 12 jarras grandes de água em cima de tudo, com isso a  
água transbordou pela valeta.  
 

Diga: Elias não gritou, não dançou, nem se cortou. Ele apenas orou. Sua oração foi muito rápida. 

Oração - Leia e a criança repete:  Senhor, obrigado por me ensinar a verdade. 



 

Elias orou: "Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel,  
que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel e que sou o  
teu servo e que fiz todas estas coisas por ordem tua.  
Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo  
saiba que tu, ó Senhor, és Deus, e que eles possam voltar 
para ti". 
 

Fale com entusiasmo: O fogo do Senhor caiu e queimou  
completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e  
também secou totalmente a água na valeta. Foi um fogo muito  
intenso. 
 

Fixando a lição/ A criança repete: Só existe um Deus verdadeiro! 
 

Atividade: Escreva qual foi a atitude de Elias para que Deus lhe respondesse. 
 

ORAR – DANÇAR – GRITAR 
___________________ 

 

 
 

QUINTA-FEIRA: 
 

Fale para a criança: Deus não deixou dúvida e sem demora  
queimou tudo, na hora que Elias orou.  
 

Fale com voz de espanto: Quando o povo viu isso, todos  
caíram prostrados e gritando: “O Senhor é Deus! O Senhor  
é Deus! 
 

Explique: Deus fez isso para chamar a atenção dos israelitas.  
Eles haviam virado as costas para o único Deus verdadeiro, o  
nosso Deus.  

 

Fale com alegria: Um tempo depois que o povo viu que só existia um  
Deus verdadeiro, o Senhor disse para Elias ir ao encontro de alguém  
para ficar em seu lugar. Deus disse, Elias fez. Ele encontrou Eliseu,  
Elias aproximou-se e pôs a sua capa sobre ele, isso queria dizer que  
Deus estava chamando Eliseu para segui-lo.   
 

Conclua: Eliseu se despediu de sua família, fez um churrasco com seus  
bois e depois saiu caminhando com Elias, tornando-se o seu ajudante.  
 

Fixando a lição/ A criança repete: Só existe um Deus verdadeiro! 
 

Atividade: Circule com que foi que Elias cobriu Eliseu: 

 
 

 

 

 

 

            

            Com uma capa                              Com uma jaqueta                           Com uma toalha 
 
 Oração - Leia e a criança repete: Senhor, obrigado por me ensinar. 
 
 

Oração - Leia e a criança repete:  Senhor, eu sei que o Senhor sempre está comigo. 



SEXTA-FEIRA: 
 

Fale para a criança: Passado algum tempo, Eliseu ouviu os profetas  
comentando que Elias ia ser arrebatado de alguma forma.  
 

Complete: O Senhor mandou Elias ir até o rio Jordão, e lá ele o levaria para  
perto dele, então, Elias disse para Eliseu “Fique aqui, pois o Senhor me  
enviou ao rio Jordão”, mas Eliseu disse não iria deixá-lo de jeito nenhum.  
 

Leia com entusiasmo: O dois foram andando, quando chegaram nas margens  
do rio, Elias tirou sua capa, enrolou-a e bateu com ela na água, o rio se abriu e  
eles atravessaram em terra seca, sem se molhar nenhum pouquinho. 
 

Pergunte à criança: “a capa de Elias era mágica?” Em seguida fale: Claro  
que não! O Senhor foi quem fez o rio se abrir. 
 

Fale: Elias perguntou de Eliseu o que ele poderia fazer por ele antes de  
partir, e sabe o que Eliseu falou? Ele disse que queria ser um homem de  
Deus, igual Elias, mas que queria fazer muito mais coisas que Elias e os  
outros profetas já haviam feito para o Senhor. 
 

Continue: Elias disse que Eliseu receberia tudo isso se ele visse a sua  
partida. 
 

Leia para a criança: Elias não estava nem um pouco apavorado, mesmo  
sabendo que seria retirado da terra, ele sabia que era a vontade do Senhor. 
 

Fale dando entonação: De repente, eles estavam caminhando e o  
Senhor mandou um carro de fogo, puxado por cavalos de fogo, que os  
Separou. Elias foi levado aos céus num redemoinho, deixando sua capa. 
 

Continue: Eliseu viu tudo o que aconteceu. Eliseu seria um homem de Deus como Elias foi. Naquele 
instante ele falou: “Meu pai! Meu pai! Tu eras como os carros de guerra e os cavaleiros de Israel!” 
 
Conclua com ar de suspense: Você consegue imaginar o desespero de Eliseu? E agora? O que vai 
acontecer com ele? Você vai descobrir domingo no Nova Infantil. 
 

Atividade: Desenhe o carro e os cavalos de fogo que separaram Elias e Eliseu. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 


