
 

   Momento com Deus – Crianças de 10 e 11 anos 

NOME:______________________________________________________________DATA: 18/04/2020 

 

ELIAS PARTE 03 
 

Versículos para decorar: 
1 – Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. 
(Provérbios 19:21) 

2 e 3 – Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não 
choveu sobre a terra durante três anos e meio. Orou outra vez, e o céu enviou chuva, e a terra 
produziu os seus frutos. (Tg 5:17-18) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SEGUNDA - FEIRA 
Entendendo a História 
1. Depois que Elias orou, o Deus verdadeiro queimou completamente o holocausto. O profeta 
Elias quer testar os conhecimentos da criança Nova Kids! Responda às suas perguntas sobre o 

que aconteceu depois. Dica: 1 Reis 18:39-40. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
2. Depois disso, Elias falou para Acabe que ouvia barulho de chuva pesada. Circule as respostas 
corretas. Dica: 1 Reis 18:42-46. 

 
O poder do Senhor veio sobre Elias e ele correu na frente da carruagem de Acabe 
por todo caminho até Jezreel, por aproximadamente 10 km. 

 
3. Jezabel não estava no monte Carmelo quando Elias 
desafiou os profetas de Baal. Acabe contou para ela 
tudo o que Elias havia feito. Ela ficou enfurecida e 
mandou um recado para Elias. Leia 1 Reis 19:2 e 
complete:  

 

A razão da vida dela, a partir daquele momento, era matar Elias. 

a) Qual o nome do monte que Elias subiu 
para orar, pedindo que a chuva voltasse? 

Monte Sinai Monte Carmelo Monte Everest 

b) Quantas vezes o servo de Elias olhou do 
monte em direção ao mar?  

Seis Sete Oito 

c) Qual parte do corpo, o servo de Elias 
comparou a nuvem que se levantou do 
mar? 

Pé Joelho Mão 

d) Elias disse para o rei Acabe partir antes 
que a chuva chegasse. Para onde Acabe 
foi? 

Jezreel Jerusalém Jamaica 

Quando o povo viu isso, todos caíram 
prostrados. O que eles ficaram gritando? 

O que ordenei ao povo? 

Para onde levei os profetas de baal e 
o que eu fiz com eles? 

Que os __________ me _____________ 
com todo rigor, se ___________ nesta 
________ eu não fizer com a sua 
______ o que você fez com a _______. 



Lição: 
- Deus é mais poderoso que qualquer outro deus falso. 

Decisões práticas: 
(    ) Decido crer que Deus pode fazer milagres. Ele pode fazer qualquer coisa que quiser. 

Compartilhando com Deus: 
Deus tem poder para fazer o impossível. Existe alguma coisa na sua vida que você gostaria de 
pedir um milagre a Deus? Escreva na sua oração abaixo: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
A sua oração escrita está de acordo com o que foi pedido no enunciado? (   )SIM    (   )NÃO 
Mostre agora sua oração para um responsável. (   )Mostrei agora. 
 
TERÇA - FEIRA 
Entendendo a História 
1. Ao saber que Jezabel 
queria matá-lo, Elias teve 
medo e fugiu. Ele pediu para 
morrer e deitou esperando a 
morte. Então veio um anjo que 
acordou Elias e pediu que ele 
comesse pão e bebesse água. 
O anjo fez isso duas vezes. 
Depois de comer e beber água 
Elias andou 40 dias e 40 
noites até o monte Sinai. Leve 
Elias até lá. 
 
 
 

2. Ao chegar no monte Sinai, Elias entrou em uma caverna e então Deus lhe perguntou “O que 
você está fazendo aqui Elias?”. Elias achava ser o único que adorava a Deus. Mas haviam 
outros 104 que ainda temiam a Deus. Leia 1 Reis 19:11-12 e coloque os fatos na ordem. 
 

 

  

 

Veio um fogo Veio um terremoto Veio uma brisa suave Veio um forte vento 
 

3. A voz de Deus é calma (1 Reis 19:12), por isso, ao notar que Deus estava na brisa, Elias 
disse “Senhor, eu fui obediente, mas agora sou o único que sobrou e querem me matar”. Mas 
Elias estava enganando. Leia 1 Reis 19:18 e circule a quantidade dos que sobraram em Israel. 
 
 
 
   
 

Lições: 
Fale em voz alta: 
“Deus nunca me deixará. Deus nunca me abandonará” 

No entanto, fiz sobrar (8000 / 7000 / 5000) em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se 
inclinaram diante de Baal e todos aqueles cujas bocas não o beijaram". 

 



- Você tem tido algum medo? Escreva ao lado: _______________________________________ 
- Você sabia que Deus é mais poderoso que esse medo? Que ele está te protegendo e 
guardando todos os dias? Deus ama muito você e vai sempre te proteger. 
 
Decisões práticas: 
(    ) Decido não ter medo pois sei que Deus está comigo me protegendo de todo o mal. 
(    ) Decido orar todos os dias pedindo para Deus me ajudar com o problema: ______________ 

_____________________________________________________________________________ 

Compartilhando com Deus: 
Escreva uma oração abaixo falando seu medo e pedindo para Deus tirar esse medo e não deixar 
você ficar triste. Se houver mais algum pedido, escreva também. Lembre-se que Deus escuta 
todas as suas orações!! 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
A sua oração escrita está de acordo com o que foi pedido no enunciado? (   )SIM    (   )NÃO 
Mostre agora sua oração para um responsável. (   )Mostrei agora. 
 
QUARTA - FEIRA  
Entendendo a História 
1. Deus ensinou algumas coisas a Elias e também quer 
nos ensinar. Leia as verdades e ache as palavras no 
caça-palavras que estão em negrito. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

2. Elias desceu da montanha e obedeceu - ele não perguntou e não reclamou. Deus falava, Elias 
fazia. Descendo da montanha, Elias encontrou Eliseu, seu sucessor. Leia 1 Reis 19:19-21 e 
circule a opção certa. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Quanto a Acabe e Jezabel, Deus falou para Elias como seria o fim deles. Coloque as palavras 
certas nos espaços e descubra como esse casal morreria. 
 
 
 
 

Os              ________ lamberiam o        _________ de Acabe e devorariam        __________.  

Deus também disse que eliminaria toda a         __________ de Acabe. 
 

♦ O plano de Deus vai se realizar de qualquer forma.  
♦ Cabe a mim escolher estar do lado de Deus ou do 
contra. 
♦ Nunca estou tão sozinho quanto imagino. 

♦ A missão que Deus tem para minha vida termina 
quando Deus decide, não quando canso.  

♦ Quando Deus manda eu tenho que obedecer. 

O que Elias lançou 
sobre Eliseu? 

O que Eliseu disse a Elias? 

 

 

Deixa-me dar um 
beijo de despedida 

nos meus pais. 

Deixa-me dar uma 
soneca. 

Eliseu fez uma festa. O que ele 
matou, cozinhou e ofereceu para 
o povo?  

cães sangue família Jezabel  



E assim aconteceu - o rei Acabe e a rainha Jezabel morreram. 
Deus sempre cumpre o que promete! Quando ele fala, certamente acontecerá! 

 
Lições: 
- Na Bíblia podemos encontrar todas as promessas de Deus. Podemos confiar na Bíblia. 
- Deus não mente e não deixa de cumprir nenhuma promessa. 
 
Decisões práticas: 
(    ) Decido crer que a Bíblia é a Palavra de Deus, e é a verdade. Mesmo que outras pessoas 
digam o contrário. 
(    ) Decido falar de Deus pro meu amigo(a) que ainda não conhece a Deus: escreva o nome 
dele(a): ___________________________________________ 

Compartilhando com Deus: 
A Bíblia é a verdade e sempre será. Escreva uma oração falando para Deus que você acredita 
na Bíblia e peça ajuda para falar de Deus para o seu amigo: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
A sua oração escrita está de acordo com o que foi pedido no enunciado? (   )SIM    (   )NÃO 
Mostre agora sua oração para um responsável. (   )Mostrei agora. 
 
QUINTA - FEIRA  
Entendendo a História 
1.  Relacione corretamente as imagens com os fatos: 

 
 
 
 
 
 
 
2. Elias perguntou se poderia fazer alguma coisa antes de ser levado a Deus. Eliseu pediu 
algumas coisas antes da partida de Elias. Marque V no que for verdadeiro ou F no que for falso: 
(   ) Eliseu pediu que fosse um homem de Deus igual a Elias. 
(   ) Eliseu pediu a capa de Elias 
(  ) Elias responde que se Eliseu o visse na hora da sua partida, ele iria ter certeza de que 
receberia o mesmo poder dado a Elias. 
(   ) Eliseu pediu a porção dobrada do espírito profético de Elias. 
(   ) Eliseu teve medo e por isso saiu correndo. 
 
3. Elias era totalmente obediente. uando Deus mandava ele fazia. Não existe nenhum exemplo de 
desobediência na sua vida. Agora, ligue somente as pegadas que levam Elias até os lugares que 
ele foi por obediência a Deus: 

Elias tirou a sua 
capa e bateu nas 

águas. 

Eles andaram até as 
margens do Jordão. 

Atravessaram 
em chão seco. 

D A B C 

Os profetas já sabiam que 
Elias seria arrebatado e 

estavam atentos. 



 
 
 
 

 

  
 
 
 

 
 
Refletindo: 

Vamos ver se você está sendo 100% obediente. Marque com um X na sua atitude em cada 
situação. Seja sincero(a): 
a) Quando seus pais mandam você arrumar seu quarto, você vai imediatamente?  

(  )SIM  (  )Vou quando eu quiser (  )Só vou depois de brincar 

b) Quando seus pais mandam você terminar seu dever de casa, você faz completamente?  
(  )SIM  (  )Não, faço metade agora e metade depois (  )Faço no carro, no caminho para a escola 

c) Quando seus professoram mandam você fazer silêncio, você faz sem reclamar?  
(  )SIM  (  )Faço silêncio, mas fico emburrado(a) (  )Continuo conversando 

 
Lições: 
- Elias era 100% obediente. Ele fazia sem reclamar, imediatamente e completamente. 
- Qual dessas 3 partes da obediência você precisa melhorar:  
 (  )Fazer sem reclamar                 (  )Fazer imediatamente                (  )Fazer 
completamente 
 
Decisões práticas: 
(    ) Decido obedecer meus pais. Quando eles mandarem eu fazer algo, não vou ficar enrolando, 
vou fazer na hora. 
(    ) Decido obedecer meus professores. Quando eles mandarem eu fazer algo, não vou ficar 
resmungando, nem ficar de cara feia. Vou fazer sem reclamar. 
(    ) Decido terminar tudo que eu começar, sem deixar para depois: tarefas da escola, Momento 
com Deus, afazeres de casa. Quero obedecer completamente. 

Compartilhando com Deus: 
Escreva uma oração abaixo pedindo a Deus para ser uma criança obediente: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
A sua oração escrita está de acordo com o que foi pedido no enunciado? (   )SIM    (   )NÃO 
Mostre agora sua oração para um responsável. (   )Mostrei agora. 
 
SEXTA - FEIRA  
Entendendo a História 
1. Elias continuava sendo obediente a tudo que Deus lhe mandava. Isso agradou muito a Deus. 
Marque com um X a definição correta de obediência.  
 

(   ) Fazer de qualquer jeito. 
(   ) Fazer, mas só quando tenho vontade ou gritam comigo. 
(   ) Fazer resmungando. 
(   ) É fazer, fazer imediatamente, fazer completamente e fazer sem reclamar. 
 
2. Ser destemido também era uma característica de Elias, ele não tinha medo de ser retirado da 
terra. De repente, uma coisa incrível aconteceu, leia 2 Reis 2:11 e coloque os acontecimentos na 
sequência correta. 

Vá e esconda-se perto do riacho de Querite. 

Vá para a praia e tire umas férias. 
 

Vá imediatamente para a cidade de Sarepta. 

Elias 
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Qual a sequência correta? 
(   ) A B C D E          (    ) C A E B D 
(   ) C D E A B          (    ) C A B D E 
 
REESCREVA AQUI A ORDEM CORRETA DO QUE ACONTECEU: 

 
3. Deus é poderoso para fazer o que quiser, Eliseu ao ver o que tinha acontecido glorificou a 
Deus. Desembaralhe as letras e complete o que Eliseu disse: 
 
 
 
 
 

E agora? O que vai acontecer com Eliseu? 
Não perca a próxima história! 

Refletindo: 
- A vida de Elias foi marcada pela obediência completa a Deus. Leia João 15:14 e coloque as vogais para 
completar o versículo: 

“Vocês serão meus __m__g__s, se fizerem o que eu __rd__n__.” 

- Então, você acha que Elias era amigo de Deus? (   )SIM     NÃO(   ) 

Lições: 
- Deus ama a obediência.  
- A obediência nos aproxima de Deus, como você leu no versículo acima, ela nos torna amigos de Deus. 
- Você quer ser amigo de Deus? (   )SIM     NÃO(   ) 

Decisões práticas: 
(    ) Decido obedecer meus pais por amor a Deus.  
(    ) Decido obedecer meus professores por amor a Deus.  
(    ) Decido obedecer meus responsáveis onde eu for, por amor a Deus.  

Compartilhando com Deus: 
A sua obediência é uma prova de amor a Deus. Por isso, escreva uma oração hoje falando para Deus 
que você deseja ser obediente e amigo(a) dele: 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
________________________________________________________ 
A sua oração escrita está de acordo com o que foi pedido no enunciado? (   )SIM    (   )NÃO 
Mostre agora sua oração para um responsável. (   )Mostrei agora. 

a) apareceu um carro de fogo 

b) e Elias foi levado aos céus 

c) De repente, enquanto caminhavam e conversavam, 

d) num redemoinho. 

e) e puxado por cavalos de fogo, que os separou,  

 
 

  

 
 

  

  

“Meu pai! Meu pai! Tu eras como os ______________ (ROS – CAR) de guerra e os  
 
_______________ (VA – ROS - LEI - CA) de Israel!” 


