Deus cuida de Elias
Por Ana Lúcia e Marina Mantovani de Oliveira

Começando nosso encontro (5 min)
Receba com alegria cada criança, converse com elas e pergunte
como foi a semana, como foi na escola e na igreja. Conheça os
visitantes, incentive a trazerem seus amiguinhos. Ore abençoando
cada um dos presentes, suas famílias e pelos que faltaram
também. Pergunte se elas têm algum pedido de oração.

Tempo de Louvor (10 min)
Esse é o momento que juntos temos a oportunidade de louvar e
adorar a Deus, pois Ele quer estar pertinho de nós.
Sugestão de músicas:

1. Deus é bom pra mim – 3 Palavrinhas
https://www.youtube.com/watch?v=H72Hfg07T4M

2. Meu Mestre mandou – Aline Barros & Cia.
https://www.youtube.com/watch?v=l0pc6yksM6Y

Texto Bíblico: 1 Reis 19.1-18

Princípio Bíblico: Ensinar as crianças que não precisamos fugir
quando sentimos medo. Deus cuida de nós em todo momento.

1º) Quebra gelo:
A Brincadeira: Medo dos desafios
O líder irá precisar de uma caixa de papelão e de algumas balas.
Primeiro será necessário colocar as balas dentro da caixa de
papelão e com um bilhete “Coma uma bala e compartilhe as
outras com os amiguinhos”, sem que ninguém veja esse processo.
Deixe a caixa em um local que todos possam ver, mas não deixe
nenhuma criança abrir e nem chacoalhar. Agora desafie as
crianças perguntando quem tem coragem de abrir a caixa
misteriosa e cumprir o desafio que tem dentro dela. Diga que
pode ser um mico, pode ser algo bom ou algo ruim, pode ter
qualquer coisa dentro dela, até um animal.
Sugestão ao líder: Depois que uma criança corajosa abrir a caixa e
ver que tem algo bom, explique que às vezes
deixamos de fazer algo especial que Deus preparou
pra nós por medo do desconhecido.

2°) Mensagem (25 min):
Elias havia feito um grande movimento em Israel. Em um ato de
muita coragem e fé em Deus, levou todos os israelenses a
escolherem entre Deus e Baal.
O rei Acabe contou o que Elias tinha feito para a rainha Jezabel e
ela ficou furiosa. A rainha mandou um mensageiro para avisá-lo
que no dia seguinte Elias estaria morto.
Elias sentiu medo e fugiu com seu ajudante para se proteger. No
meio da viagem, ficou e sozinho e, quando estava cansado de
tanto caminhar, sentou embaixo de uma árvore e orou. Elias disse

para Deus que não queria mais viver. Ele se comparou com seus
pais e outros profetas e se sentiu pequeno, humilhado e fraco.
Depois de orar, Elias dormiu embaixo da árvore. De repente, um
anjo o acordou e pediu para que ele comesse. Quando Elias olhou
para o lado, viu que tinha pães e uma jarra de água em cima das
pedras. Então comeu, bebeu e voltou a dormir. Mas o anjo do
Senhor apareceu mais uma vez e o acordou, mandando ele comer
e beber tudo, porque a viagem seria longa. A comida que o anjo
preparou para Elias o satisfez por quarenta dias e quarenta noites.
Depois de caminhar por todo esse período, Elias encontrou uma
caverna e passou a noite ali dentro. Durante a noite Deus falou
com Elias e perguntou o que ele está fazendo. Ele respondeu que
os israelitas queriam tirar sua vida e ele era o único profeta de
Deus ainda vivo. Deus mandou Elias sair da caverna e ir encontrálo no alto da montanha. Um vento muito forte rachou a
montanha, mas Deus não estava no vento. Um terremoto sacudiu
a montanha, mas Deus não estava no terremoto. Depois do
terremoto, veio um fogo, mas Deus não estava no fogo. E depois
do fogo veio uma voz mansa e delicada. Assim que Elias ouviu o
sussurro, cobriu o rosto com a sua capa e ficou na entrada da
caverna. Então Deus perguntou novamente o que Elias fazia lá. E
Elias respondeu que estava trabalhando muito para Deus, disse
que estava sozinho e que queriam matá-lo.
Deus então ordenou que Elias voltasse para o deserto e
continuasse a viagem. O Senhor deu algumas instruções para Elias
ungir novos reis e também ungir Eliseu como profeta. Deus disse
que aqueles que adorassem Baal seriam punidos, mas prometeu
que os servos fiéis de Deus seriam poupados da punição.

3°) Aplicação:
Apesar de Elias ser um profeta muito corajoso, quando sentiu
medo, esqueceu-se do tamanho de Deus e de tudo que o Senhor
já havia feito através dele. Algumas vezes, quando nós sentimos
medo, acabamos nos esquecendo de como Deus é poderoso e de
pedir para Ele nos ajudar. Deus cuida de nós a todo instante e de
cada detalhe. Não precisamos sentir medo de dormir no escuro,
de uma prova difícil, de um amigo que nos provoca. Nós podemos
orar e pedir para Deus tire o medo do nosso coração.
Líder: Converse com as crianças sobre as seguintes questões.
Questões de 1 a 2 (3 a 5 anos) e todas as questões (5 a 9 anos)
1) Do que você sente medo?
2) O que você faz quando tem medo de fazer alguma coisa?
3) Elias orou quando sentiu medo. Você tem costume de orar para
pedir ajuda de Deus?
4) Tem alguém em sua escola, na família ou entre seus amigos
que te provoca? Você ora a respeito disso, para Deus te ajudar?
Momento de orar (10min):
Peça para as crianças fecharem os olhos e se concentrarem em
Deus. Ore com elas para que Deus nos ajude a sermos corajosos e
para que não tenhamos medo de obedecê-lO.
4°) Atividades:
1) Fazer a atividade do dia de acordo com a faixa etária.

Deus cuida de Elias
Faixa etária 3 a 4 anos
Nome da criança: ____________________________

Deus cuida de Elias
Faixa etária 5 a 6 anos
Nome da criança: ____________________________
1) Encontre o caminho que o corvo deve percorrer até chegar ao
esconderijo do profeta Elias

Deus cuida de Elias
Faixa etária 7 a 9 anos
Nome da criança: ____________________________
Procure as palavras: Elias – Eliseu – Carruagem – Espírito Santo –
Poder – Confiar – Obedecer

