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   Construir o Colégio Kobaya, para 
ensino infantil, fundam
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édio, 

em
 Conacri, Guiné.

2
   Abrir um

a escola de ensino 
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ental e um
 centro de influência 

urbano em
 Buchanan, Libéria.

3
   Estabelecer um

 centro m
édico 

em
 Abuja, N

igéria.
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Acabe, o rei do povo especial de 
Deus, estava adorando ídolos! Deus 

observou quando o rei Acabe se inclinou 
diante do ídolo Baal.

“Manda-nos bastante chuva, ó, Baal!”, 
orava o rei Acabe ao seu ídolo. “Manda-
nos chuva para que nossas plantas cres-
çam no campo e tenhamos abundância 
de alimento.”

O rei Acabe orava ao ídolo Baal todos 
os dias. Ele até construiu um templo para 
Baal para que todos pudessem adorá-lo. 
E muitas pessoas o adoravam.

Será que havia entre eles alguém que 
não adorava Baal? Alguém que realmente 
amava a Deus? Haveria alguém a quem 
Deus pudesse usar para dizer ao Seu povo 
especial que precisava voltar a adorar o 
verdadeiro Deus? Sim, havia. Elias!

Quando você está com fome, quem lhe dá alimento?
 Deus alimentou Elias de um modo muito especial.

M
ar

ta
 Ir

ok
aw

a

AVES AJUDAM

Mensagem: Deus nos ama e nos dá tudo de que necessitamos.
Verso para decorar:  “O meu Deus suprirá todas as necessidades de         

vocês.” Filipenses 4:19, NVI.
Referências: 1 Reis 17:1-6; Os Ungidos, p. 51-54.

A criança deverá:
Saber que Deus conhecia as necessidades de Elias e cuidou dele.
Sentir-se  confiante de que Deus pode suprir suas necessidades diárias.
Responder agradecendo a Deus todas as coisas.
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Acabe, o rei do povo especial de 
Deus, estava adorando ídolos! Deus 

observou quando o rei Acabe se inclinou 
diante do ídolo Baal.

“Manda-nos bastante chuva, ó, Baal!”, 
orava o rei Acabe ao seu ídolo. “Manda-
nos chuva para que nossas plantas cres-
çam no campo e tenhamos abundância 
de alimento.”

O rei Acabe orava ao ídolo Baal todos 
os dias. Ele até construiu um templo para 
Baal para que todos pudessem adorá-lo. 
E muitas pessoas o adoravam.

Será que havia entre eles alguém que 
não adorava Baal? Alguém que realmente 
amava a Deus? Haveria alguém a quem 
Deus pudesse usar para dizer ao Seu povo 
especial que precisava voltar a adorar o 
verdadeiro Deus? Sim, havia. Elias!

Sendo assim, Deus falou a Elias. Deus 
deu a Elias um recado muito importante 
para o rei Acabe.

Elias foi rapidamente até o palácio do 
rei Acabe. E, então, disse com voz firme:

– Meu Deus, o Deus de Israel, manda 
dizer que não cairá orvalho nem chuva 
nos próximos anos, exceto pela minha 
palavra. O ídolo Baal não lhe pode man-
dar chuva.

O rei Acabe não podia crer no que 
estava ouvindo! Ficou surpreso, de boca 
aberta! Antes de o rei poder pensar em 
responder alguma coisa, Elias saiu apres-
sadamente do palácio.

“Para onde devo ir agora?”, pensou 
Elias. “O rei Acabe vai fi car muito furioso!”

Deus falou novamente com Elias. 
“Vá para o leste e esconda-se perto do 

  “O meu Deus suprirá
 todas as necessidades de 

vocês.”

Quando você está com fome, quem lhe dá alimento?
 Deus alimentou Elias de um modo muito especial.

LIÇÃO
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Mensagem: Deus nos ama e nos dá tudo de que necessitamos.
Verso para decorar:  “O meu Deus suprirá todas as necessidades de         

vocês.” Filipenses 4:19, NVI.
Referências: 1 Reis 17:1-6; Os Ungidos, p. 51-54.

A criança deverá:
Saber que Deus conhecia as necessidades de Elias e cuidou dele.
Sentir-se  confiante de que Deus pode suprir suas necessidades diárias.
Responder agradecendo a Deus todas as coisas.
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Sábado à tarde (1o de agosto)
Leiam juntos a história da lição diariamente 

e recapitulem o verso para decorar.
Escreva cada palavra do verso para decorar 

em um pedacinho de papel. Deixe que a criança 
corra ou “voe”, fazendo de conta que ela é um 
corvo, para pegar os pedaços de papel que de-
verão ser jogados para cima. À medida que ela 
for conseguindo pegar os pedaços de papel, leia 
cada palavra e ajude-a a formar o verso completo. 
Repitam juntos o verso para decorar. Guardem 
os papeizinhos para ser utilizados todos os dias 
da semana.

Se algum dia desta semana chover, coloque 
um copo do lado de fora para recolher água da 
chuva. Depois, meça para ver quanta chuva 
caiu, e pergunte à criança: Por que precisamos 
de chuva?

Domingo (2 de agosto)
Leiam juntos 1 Reis 17:1-6. Pergunte: Que 

recado Elias transmitiu ao rei Acabe? Depois, o 
que Deus ordenou que Elias fizesse?

Usando dois copinhos descartáveis com 
terra, ajude seu filho a plantar algumas se-
mentes de crescimento rápido. Pergunte: De 
que as sementes precisam para se desenvol-
verem? Coloque os dois copos perto de uma 
janela. Diariamente, durante a semana, lembre 
a criança de molhar um dos copos, e não colo-
car nenhuma água no outro copo.

Segunda-feira (3 de agosto)
Leiam juntos a história da lição. Pergunte: 

O que Deus deu a Elias, além do alimento? (Um 
lugar seguro, água.) Incentive a criança a contar 
a história da lição a um amiguinho que preci-
se saber que Deus nos dá tudo de que real- 
mente necessitamos.

riacho de Querite”, disse Ele. Deus sabia 
que o rei Acabe procuraria matar Elias. 
“Você poderá beber água fresca do ria-
cho”, Deus acrescentou, “e dei ordem aos 
corvos para o alimentarem ali.”

Elias foi apressadamente para o riacho 
de Querite. Sentou-se no chão e ficou 
pensando em tudo o que acontecera.

Quando o sol estava quase desapare-
cendo atrás das montanhas, Elias ouviu 
a voz de pássaros que se aproximavam. 
“Cau! Cau! Cau!” Grandes corvos pretos 
voaram baixinho, deixando o alimento 
que traziam no bico sobre uma rocha 

bem perto de Elias. Então, voaram rapi-
damente e foram embora.

Elias observava enquanto os pássa-
ros desapareciam. “Incrível!”, pensou 
Elias. “Quando Deus disse que manda-
ria corvos me alimentarem, Ele estava 
falando sério!”

Elias inclinou a cabeça e agrade-
ceu a Deus. Sentou-se, então, sobre 
a rocha e pegou seu jantar. Depois, 
olhou para o céu na direção em que 
os corvos voaram. Deus havia cum-
prido Sua promessa. Deus sempre 
cumpre Suas promessas.

Va
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ir 
D
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Sábado à tarde (1o de agosto)
Leiam juntos a história da lição diariamente 

e recapitulem o verso para decorar.
Escreva cada palavra do verso para decorar 

em um pedacinho de papel. Deixe que a criança 
corra ou “voe”, fazendo de conta que ela é um 
corvo, para pegar os pedaços de papel que de-
verão ser jogados para cima. À medida que ela 
for conseguindo pegar os pedaços de papel, leia 
cada palavra e ajude-a a formar o verso completo. 
Repitam juntos o verso para decorar. Guardem 
os papeizinhos para ser utilizados todos os dias 
da semana.

Se algum dia desta semana chover, coloque 
um copo do lado de fora para recolher água da 
chuva. Depois, meça para ver quanta chuva 
caiu, e pergunte à criança: Por que precisamos 
de chuva?

Domingo (2 de agosto)
Leiam juntos 1 Reis 17:1-6. Pergunte: Que 

recado Elias transmitiu ao rei Acabe? Depois, o 
que Deus ordenou que Elias fizesse?

Usando dois copinhos descartáveis com 
terra, ajude seu filho a plantar algumas se-
mentes de crescimento rápido. Pergunte: De 
que as sementes precisam para se desenvol-
verem? Coloque os dois copos perto de uma 
janela. Diariamente, durante a semana, lembre 
a criança de molhar um dos copos, e não colo-
car nenhuma água no outro copo.

Segunda-feira (3 de agosto)
Leiam juntos a história da lição. Pergunte: 

O que Deus deu a Elias, além do alimento? (Um 
lugar seguro, água.) Incentive a criança a contar 
a história da lição a um amiguinho que preci-
se saber que Deus nos dá tudo de que real- 
mente necessitamos.

Terça-feira (4 de agosto)
Ajude a criança a encenar a história da lição, 

usando elementos como pássaro de brinque-
do, água e pão. Pergunte: Quantas coisas Jesus 
tem lhe dado? Enumere uma por uma e ajude 
a criança a contá-las.

Agradeçam a Deus o cuidado Dele por vocês.

Quarta-feira (5 de agosto)
Saiam ao quintal e procurem ver pássaros. 

Se possível, alimentem os pássaros com miga-
lhas de pão ou sementes. Pergunte: Como você 
se sentiria se os pássaros viessem trazer-lhe 
alimento, hoje?

Para louvar a Deus por lhes dar tudo de que 
necessitam, cantem “O Meu Deus Dará”, CD 
Tempo de Louvar, Jardim-Ano A, faixa 44.

Quinta-feira (6 de agosto)
Fale sobre animais de estimação. Ajude a 

enumerar as coisas que um animalzinho ne-
cessita (alimento, água, carinho, etc.). Comen-
te sobre a maneira de Deus nos dar tudo de  
que necessitamos.

Cantem sobre o cuidado de Deus.

Sexta-feira (7 de agosto)
Durante o culto familiar, leia acerca de 

Elias em Os Ungidos, p. 52 (segundo e terceiro 
parágrafos).

Dê uma olhada nas sementes que no do-
mingo foram semeadas nos copos. O que está 
acontecendo com o copo que foi molhado cada 
dia? E com aquele que não foi molhado? Ex-
plique que falta de água é o que chamamos de 
seca, e foi isso que aconteceu nos dias de Elias.

Cantem “Jesus Cuida”, CD Tempo de Lou- 
var, Jardim-Ano A, faixa 24. Repitam o verso 
para decorar.

bem perto de Elias. Então, voaram rapi-
damente e foram embora.

Elias observava enquanto os pássa-
ros desapareciam. “Incrível!”, pensou 
Elias. “Quando Deus disse que manda-
ria corvos me alimentarem, Ele estava 
falando sério!”

Elias inclinou a cabeça e agrade-
ceu a Deus. Sentou-se, então, sobre 
a rocha e pegou seu jantar. Depois, 
olhou para o céu na direção em que 
os corvos voaram. Deus havia cum-
prido Sua promessa. Deus sempre 
cumpre Suas promessas.
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