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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 17:1-24

Segunda-feira
Fale para a criança: Salomão não terminou bem seu reinado. Ele
fez o que o Senhor reprova, e como consequência seu filho não
herdaria o reino. Mas por amor a Davi, o Senhor deu ao filho de
Salomão uma tribo para reinar.
Continue: Deus já tinha prometido para Davi que da família dele
viria o Salvador e Deus sempre cumpre com a sua palavra.
Diga: O povo de Israel foi dividido em dois reinos, Reino do Norte
(Israel) e Reino do Sul (Judá).
Fale: A família de Davi continuou reinando em Judá, mas em
Israel Deus mandou outro rei para governar que não era da família de Davi.
Explique: Muitos reis passaram por Judá e Israel. Alguns reis de Judá agradaram o Senhor, mas
todos os reis de Israel se desviaram do Senhor.
Voz de suspense: O pior deles foi o rei Acabe e sua esposa Jezabel. Eles eram o pior casal real da
história desde sua época e até hoje. Fizeram o que o Senhor reprova.
Conclua: Eles não amavam o nosso Deus verdadeiro, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. O Deus que
criou todas as coisas, que criou eu e você. Eles adoravam um deus falso chamado Baal.
Fixando a lição/A criança repete: Só existe um Deus verdadeiro!
Atividade: Ligue os nomes aos seus significados:

 Acabe e Jezabel

 Judá

 Reino do Norte

 Não terminou bem

 Baal

 O único Deus verdadeiro

 Reino do Sul

 Piores reis que já existiram

 Salomão

 Israel

 Deus

 deus falso

Oração - Leia e a criança repete: Senhor, eu sei que tu és o único Deus verdadeiro.

Terça-feira
Fale para a criança: Enquanto todas essas coisas horríveis
aconteciam, Deus enviou um homem! O nome dele é Elias. Ele não
falou muito, mas o que disse deixou todos espantados! Ele declarou
guerra contra Baal, o deus falso deles.
Continue: Ele apareceu na frente do rei Acabe e disse: “Juro pelo
nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo que não cairá
orvalho nem chuva em Israel nos anos seguintes, exceto mediante
a minha palavra”.
Diga: Elias afrontou Baal quando disse isso a Acabe. Pois Baal era conhecido como o deus que
controlava o tempo. Antes disso, ninguém conhecia Elias, e agora todos iam ter raiva dele porque ele
disse que não choveria e sem chuva o povo teria fome, grandes dificuldades e sofrimento.
Continue: Depois que Elias fez o discurso, ele virou as costas e foi embora! Deus o mandou para o
deserto num lugar perto de um riacho chamado riacho de Querite.
Fale com entusiasmo: Então a seca começou de verdade, mas Deus cuidou de cada detalhe da vida
de Elias para que ele não passasse fome e nem sede. Olha só como Deus cuidou de Elias:
Fale sorrindo: Deus deu água do riacho de Querite
e mandou corvos (pássaros) levarem pão e carne pela
manhã e a tarde. Isso é um milagre! Sabe por quê?
Corvos brigam por carne e se alimentam até de carne
estragada. Uau! Deus manda até nos animais. Ele
criou todos eles.
Atividade: Leve os corvos até Elias na figura ao lado.

Oração - Leia e a criança repete: Senhor, obrigado por cuidar de cada detalhe da minha vida.
Quarta-feira
Fale para a criança: Algum tempo depois, o riacho secou por
falta de chuva. Mas Deus sempre tem seu plano no tempo certo.
Continue: Deus mandou Elias para a cidade de Sarepta. Elias
nunca questionou e nunca reclamou, ele obedecia na hora.
Diga: Naquele lugar, Deus tinha preparado uma viúva
estrangeira para dar comida para Elias.
Explique: Todo mundo estava com fome. Sem água, os animais
também morriam. O trigo que existia era muito caro. A viúva estava
sem nada guardado, estava no final de seu alimento. Ela estava

juntando pedaços de pau para preparar a última refeição para ela e
o filho, depois iriam morrer.
Leia para a criança: De repente aparece o profeta Elias e diz: “Traz
um pouco de água em uma jarra para eu beber”. Quando ela foi
buscar água, ele ainda disse: “Traga também um pedaço de pão”.
A mulher respondeu: “Juro pelo nome do Senhor, o teu Deus que
não tenho nenhum pedaço de pão; só um punhado de farinha num
jarro e um pouco de azeite numa botija”.
Fale com entusiasmo: Elias disse: "Não tenha medo. Primeiro faça
um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim, e depois faça algo para você e para o seu
filho. Ela fez conforme Elias falou. Fale com alegria: Ela mostrou grande fé em obedecer.
Atividade: Marque um X no que viúva tinha na sua casa.

Oração - Leia e a criança repete: Deus, obrigado pela comida e água que tenho todos os dias.
Quinta-feira
Fale para a criança: Elias já entendia o que a viúva ainda não entendia: Que
Deus cuida de todos os detalhes da nossa vida. Durante o tempo em que Elias
passou na casa dessa mulher, não faltou comida para os três.
Prossiga: Conforme Elias havia falado a farinha na vasilha e o azeite na botija
não acabaram até o dia que voltou a chover.
Fale sorrindo: Na casa da viúva, Deus vai demonstrar que não tem poder
somente sobre o tempo, mas também tem poder sobre a vida e a morte.
Voz de suspense: Certo dia o filho da viúva ficou doente e morreu. Ela foi até Elias e ele falou com
Deus: Elias deitou-se sobre o menino três vezes e o Senhor ouviu o seu clamor, então o menino
voltou a viver.

Fale com muita alegria: A mulher reconheceu que tudo que Elias fazia vinha de Deus, ela disse:
“Agora sei que tu és um homem de Deus e que a palavra do Senhor vinda da sua boca, é a
verdade”. Ela reconheceu o Deus verdadeiro.
Fixando a lição/A criança repete: Só existe um Deus verdadeiro!

Atividade: O filho da viúva morreu e Deus mostrou o seu poder através de Elias. Pinte a viúva
cuidando do seu filho depois que ele voltou a viver.

Oração - Leia e a criança repete: Senhor, eu creio que Tu és o único Deus verdadeiro.
Sexta-Feira
Leia para a criança: A chuva não caiu durante três anos e meio. As
pessoas estavam muito chateadas, porque muitos passavam fome
e sede.
Rosto de raiva: Jezabel estava com tanta raiva, que estava
matando todos os profetas do Senhor, achando que a culpa da seca
era deles.
Fale baixinho: Deus mandou Elias ir até Acabe e como Elias era
muito obediente, ele foi sem reclamar. No meio do caminho, Elias
encontrou com um homem que amava ao nosso Deus e que
trabalhava no palácio do rei. Ele se chamava Obadias.
Elias falou para Obadias: "Diga ao rei Acabe, que quero falar com ele”. Então, Obadias foi e contou
ao rei o que Elias disse e Acabe saiu para encontrá-lo.
Fale com voz de suspense: Como será que foi o encontro entre Acabe e Elias? Vamos descobrir na
próxima semana!
Fixando a lição/A criança repete: Só existe um Deus verdadeiro!
Atividade: Obadias era servo do Deus verdadeiro e ficou muito feliz quando encontrou Elias.
Desenhe os dois no quadro abaixo.

Oração- Leia e a criança repete: Deus, me ajude a te obedecer sem reclamar como Elias.

