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     Momento com Deus – Crianças de 07 a 09 anos 
 

NOME:______________________________________________________________DATA: 18/04/2021 

 

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– Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu 
sobre a terra durante três anos e meio. (Tiago 5:17) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SEGUNDA-FEIRA 
 

1. Elias orou e Deus destruiu todo o holocausto. Foi impressionante! Leia 1 Reis 18:39-40 e depois 
circule a resposta correta e faça um X na resposta errada:  
 

Quando o povo viu o fogo, todos se 
prostraram e gritaram: 

“Pelas barbas do profeta, eu 
não acredito nisso!” 

“O Senhor é Deus! O 
Senhor é Deus!” 

 

Elias mandou que prendessem os profetas de Baal. 
Eles desceram ao riacho de Quisom e lá Elias os: 

matou soltou 

 
2. Os 450 profetas de Baal estavam mortos. Elias orou no monte Carmelo e 
uma nuvem pequena começou a subir do mar. Elias deu uma ordem ao rei 
Acabe. Desenrole a cobrinha e complete as lacunas. Depois desenhe a 
pequena nuvem que o servo de Elias viu. 
 

Elias mandou Acabe... 
 
 
 
 
 

 
 
3.  Quando Acabe recebeu o recado de Elias, partiu imediatamente para 
Jezreel. Elias também partiu. Pelo poder de Deus, correu mais que os 
cavalos de Acabe! Assim que Jezabel soube de tudo o que havia 
acontecido, ela ficou furiosa! Desenhe como ficou o rosto dela ao saber 
da notícia. Em seguida, marque o balão que mostra o que ela falou. Dica: 
Leia 1 Reis 19:2. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

   Q U E  O   I   
I           M   
R  S  A  A  P  E 

   E     V  E  S 

A N T  C H U  D I S 

Ir antes que a __ __ __ __ __ 

o __ __ __ __ __ __ __ __ __. 

(   ) Que os deuses me castiguem 
se eu não matar Elias! 

(   ) Uau! O Deus de Elias é o 
Deus verdadeiro! 



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: 
1. Elias ficou com medo de Jezabel e fugiu. Ele pediu para morrer e ficou deitado. Um anjo 
apareceu duas vezes. Ele deu a Elias comida e bebida. Circule o que o anjo deu para Elias comer. 
Dica: Leia 1 Reis 19:6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Elias foi para o monte Sinai e entrou em uma caverna. Ligue corretamente o que o Senhor falou e o 
que Elias respondeu. Dica: Leia 1 Reis 19:9-10. 
 
 
 

 
 
 
 
 

3. Deus mandou Elias sair da caverna. Ele experimentou o poder de Deus. Leia 1 Reis 19:11-12. 
Enumere os quadros de acordo com a ordem dos acontecimentos. Em seguida, pinte: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Deus falou então com Elias. A voz de Deus é calma, ele falou por uma brisa suave. O que será 
que Deus falou? Complete os espaços com as palavras corretas. Leia 1 Reis 19:16,18 para ajudar. 
 

a) Deus deu uma instrução a Elias: _____________ seria seu sucessor. (Tadeu / Eliseu) 
 

b) Deus mostrou que Elias não estava __________________ (no caminho / sozinho). Sobraram 7 
mil pessoas que não adoraram Baal. 

 

CURIOSIDADE: Nessa parte da história, quantas pessoas estão do lado de Deus?  7.104 ! 
 

 
 

Pão assado sobre 
brasas quentes Sopa Refrigerante Jarro com água 

TERREMOTO FOGO VENTO FORTE 

O Senhor 

Elias 
O que você está fazendo aqui? 

Tenho sido zeloso pelo Senhor, mas só 
restou eu. E ainda estão querendo me 
matar! 

TERREMOTO 



Lições: 
Fale em voz alta: 
“Deus nunca me deixará. Deus nunca me abandonará” 
- 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: 
1. Naquela caverna, o Senhor ensionou a Elias uma lição. Leia a lição abaixo e depois a encontre 
no caça-palavras. 

  
2. Então Elias desceu da montanha e obedeceu imediatamente - ele não ficou enrolando. 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 X V A I F O R M A 

P K S X S R S R F C 

L W U T E E R M G O 

A Z E B R U P I H M 

N Y D Ç R Q J M K I 

O D E K E L H M L G 

A Z I L A A G E Z O 

D O D E Q U W S U O 

O plano de Deus vai ser 

realizado de qualquer forma, 

comigo ou sem mim. 

cães sangue família Jezabel  

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?  



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: 
1. Eliseu não saia do lado de Elias. Quando eles chegaram nas margens do rio Jordão, Elias tirou a 
sua capa e bateu nas águas. As águas se dividiram, e os dois atravessaram em chão seco.  
a) Pergunta desafio: A capa de Elias era mágica? Circule a resposta correta: 
 
                            SIM                         NÃO  
 
b) Agora desembaralhe as palavras e descubra quem fez isso: 
 

1. O 5. rio 3. fez 2. SENHOR 4. o 7. abrir 6. se 

 
 
 
 
2. Elias perguntou a Eliseu: o que posso fazer por você antes de ser levado a Deus? Eliseu pediu 
que fosse um homem de Deus igual a Elias, e pediu também a porção dobrada do espírito profético 
de Elias. Marque um V para verdadeiro e F para falso nas respostas que Elias deu. Dica: leia 2 Reis 
2:10 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
3. Elias era totalmente obediente. Quando Deus mandava, ele fazia. Não existe nenhum exemplo de 
desobediência na sua vida. Agora, pinte somente as pegadas que levam Elias até os lugares que ele 
foi por obediência a Deus: 
 

 
__    __ __ __ __ __ __     __ __ __    __    __ __ __    __ __      __ __ __ __ __. 
  

ELISEU 
OUVIU DE ELIAS 

 

Você fez um pedido difícil, mais será Deus que dirá 
se você ficará no meu lugar. 

Se você ver a hora em que eu partir, receberá o que 
pediu e terá o dobro do poder que recebi de Deus. 

Você será como eu e receberá muito dinheiro e fama. 
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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 
1. A obediência de Elias 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. Elias sabia o que era obedecer a Deus. Vamos lembrar em que outros momentos Elias obedeceu a 
Deus.  Marque um X na resposta correta: 
 

Instruções de Deus 
Elias obedeceu? 

SIM NÃO 

1Reis 19:15,19 – Vá para o deserto de Damasco.   

2Reis 1:3 – Vá encontrar-se com os mensageiros do rei de Samaria.   

2Reis 1:15 – Acompanhe-o; não tenha medo.   

 

Vá e esconda-se perto do riacho de Querite. 

Vá para a praia e tire umas férias. 
 

Vá imediatamente para a cidade de Sarepta. 

Vá apresentar-se a Acabe. Elias 
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3. Elias conhecia o grande poder de Deus. Enquanto ele conversava com Eliseu, aconteceu uma 
coisa incrível, apareceu um carro de fogo puxado por cavalos de fogo que os separou. Elias foi levado 
aos céus num redemoinho! Descubra os sete erros nas cenas, depois pinte a imagem certa. 

 
 

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. 

 


