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ACONTECE NO MINISTÉRIO INFANTIL:
9h | Espaço Baby (0 a 2 anos)
Tempo Lúdico de 3 a 8 anos
*Tempo Lúdico: Jogos, brincadeiras
bíblicas e parque.
9h às 10h20 | Art’Kids
Oficinas: Dança, canto e musicalização de 5 a 8 anos.
10h30 às 12h15 | Escola Bíblica de
0 a 8 anos.
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Mais informações:
informações: infantil@ibb.org.br
infantil@ibb.org.br

18h30 | EBD para crianças
de 0 a 8 anos
Quinta-feira às 20h | EBD
Crianças 3 a 8 anos.

A vida 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.
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 tão bom – 3 Palavrinhas
https://www.youtube.com/watch?v=kXws12qbRsQ

2. Os Sete Princípios – Educação por Princípios
https://www.youtube.com/watch?v=UsbYJaSUNxk

3. Canção dos Princípios – Educação por Princípios
https://www.youtube.com/watch?v=JfpRTycih-E

Texto Bíblico: 1 Reis 17 – 2 Reis 2.12
Princípio Bíblico:
Caráter – Elias demonstrou marcas fortes de seu caráter e
relacionamento com Deus. Ele foi corajoso e não teve medo de
obedecer a Deus. Ele sabia que a rainha Jezabel queria matá-lo,
mas mesmo assim Elias foi obediente.

Versículo-chave:
“E ele fez o que o Senhor lhe tinha dito”

(1 Reis 17.5a)

1°) Mensagem (25 min):
A história que vamos aprender hoje aconteceu 900 anos antes de Cristo
nascer. O Reino de Israel estava dividido entre Reino do Norte e Reino
do Sul. O rei Acabe e a rainha Jezabel eram verdadeiros vilões. Eles
preferiam adorar ao deus Baal e, por conta disso, os israelitas também
se afastaram de Deus e começaram a adorar o mesmo deus que seus
reis adoravam.
Na cidade de Tisbe Deus escolheu um homem com coração de herói e
quis que esse homem fosse Seu mensageiro para dar um recado para
todo o povo que estava afastado de dEle. Esse homem chamava Elias e
ele era muito obediente.
Elias obedecia tudo o que Deus mandava fazer e não teve medo de ir
até o rei, dizendo: “Digo pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem
sirvo, que não cairá orvalho e nem chuva nos próximos anos, exceto
mediante a minha palavra”.
Elias disse essas palavras ao rei, por ordem do Senhor, pois Deus não
estava feliz vendo o povo de Israel adorar outros deuses.
Acabe não gostou de receber esse recado de Elias, então Deus mandou
Elias se esconder do rei, próximo ao rio Jordão. Enquanto Elias estava
escondido, ele foi sustentado milagrosamente por Deus. A água vinha
pelo córrego, e o pão e carne eram trazidos por corvos.
Depois de alguns dias sem chuva, o córrego foi secando e então Deus
mandou Elias morar na cidade de Sarepta de Sidon. E Elias obedeceu.

Nessa cidade, Deus disse a Elias que procurasse uma viúva que iria lhe
dar comida. Então, quando chegou lá, encontrou uma viúva pegando
lenha e pediu para ela uma jarra de água e um pedaço de pão.
Essa viúva era muito pobre. Ela sustentava seu filho com dificuldade e
seria difícil ajudar Elias. Ela tinha a quantidade de farinha e azeite para
fazer apenas um pão. Mas Elias disse a ela, com a orientação de Deus,
para ela não ter medo, pois a farinha da vasilha e o azeite da botija não
acabariam até o dia que Deus fizesse chover sobre a terra. E assim
aconteceu, a farinha e o azeite não acabaram e todos os dias tinha
comida para a mulher, seu filho e para Elias.
Depois de aproximadamente três anos de seca, o Senhor decidiu trazer
de volta a chuva sobre Israel e Deus mandou que Elias se encontrasse
com o rei Acabe. Elias confrontou Acabe pela idolatria por outros
deuses e desafiou os profetas de Baal.
Eles construíram um altar em adoração no monte Carmelo e pediram
através das orações e gritos que Baal mandasse fogo para queimar o
sacrifício, mas não aconteceu nada.
Quando os profetas de Baal já estavam cansados, Elias, no final da tarde
construiu um altar em adoração a Deus. Ele o encharcou de água e
pediu que Deus mandasse fogo, para queimar sua oferta, orando assim:
“Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que esse povo saiba que
tu, ó Senhor, és Deus, e que fazer o coração deles voltar para Ti.”.
Assim aconteceu novamente. Deus mostrou Sua soberania e enviou o
fogo do céu que consumiu todo o altar e matou os quatrocentos e
cinquenta profetas de Baal, no monte Carmelo. Depois disso, Elias
recebeu a confirmação de que iria chover e o povo voltou a adorar a
Deus.
Quando a rainha Jezabel soube da morte dos profetas, ficou furiosa e
ameaçou matar Elias. Elias fugiu e Deus o guiou até o monte Horebe
onde falou com ele, renovando as suas forças e enviando-o até Israel
para eleger o próximo rei.
Novamente Elias obedeceu a Deus e fez tudo o que Ele lhe ordenara.
Após o profeta Elias voltar do monte Horebe, conheceu um homem
chamado Eliseu, e o elegeu como seu assistente, a fim de treiná-lo para
no futuro, tomar o seu lugar como profeta de Deus.

Já no fim de sua vida, Elias e Eliseu atravessaram juntos o rio Jordão, e
na beira do rio, Elias foi levado aos céus num redemoinho, com uma
carruagem de fogo com cavalos de fogo também, separando-os (ler 2
Reis 2.11). Assim Eliseu ficou como seu sucessor, assumindo e
continuando o ministério de Elias.
Eliseu aprendeu a obedecer a Deus, observando a vida de Elias.
Podemos aprender esse mesmo princípio em nossas vidas.
Adaptado: [Sementes da Verdade – Elias, um herói a serviço do Rei]

Líder: Converse com as crianças sobre as seguintes questões.
Questões de 1 a 3 (3 a 5 anos) Todas as questões (6 a 9 anos)
1) Você é obediente?
2) Quando a mamãe ou papai pedem para você desligar a TV ou
vídeo game, para fazer lição de casa, você obedece na primeira vez?
3) Tem alguma coisa ou tarefa, que você acha difícil obedecer
quando é solicitado?

Momento de orar (10min):
Peça para as crianças fecharem os olhos e se concentrarem em
Deus. Agradeça a Deus por sempre cuidar de nós e fazer planos
para as nossas vidas. Peça ajuda de Deus para sermos obedientes
e confiar nas promessas dEle. Pergunte para as crianças se elas
têm pedidos de oração e ore com elas.
3°) Atividades: Fazer as atividades de acordo com a faixa etária

A vida de Elias
Faixa etária 3 a 4 anos
Nome da criança: ____________________________
1) Pinte a cena e conte o que está acontecendo.

A vida 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

A vida de Elias
Faixa etária 7 a 9 anos
Nome da criança: ___________________________
1) Procure as palavras: Elias – Eliseu – Carruagem – Espírito Santo
– Poder – Confiar – Obedecer

