
3o Trimestre de 2020 / Ano A

Ex
em

pl
ar

 A
vu

ls
o:

 R
$ 

11
,2

0 
- A

ss
in

at
ur

a 
A

nu
al

: R
$ 

36
,0

0

Lição da Escola Sabatina
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1
   Construir o Colégio Kobaya, para 
ensino infantil, fundam

ental e m
édio, 

em
 Conacri, Guiné.

2
   Abrir um

a escola de ensino 
fundam

ental e um
 centro de influência 

urbano em
 Buchanan, Libéria.

3
   Estabelecer um

 centro m
édico 

em
 Abuja, N

igéria.
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Elias estivera acampado junto ao pe-
queno riacho durante muito tempo. 

Mas a água do riacho não corria com tan-
ta força como antes. Fazia tempo que 
não chovia. A água do riacho estava di-
minuindo cada vez mais.

Elias olhava para o alto e observava o 
limpo céu azul. Não podia ver nenhuma 
nuvem de chuva. Elias já sabia por quê. 
O povo especial de Deus ainda estava 
pedindo chuva a Baal. Deus, porém, 
queria que eles compreendessem que 
Ele era o único que podia enviar chuva 
– não o ídolo. Não choveria até que Deus 
achasse que devia chover.

De repente, Deus falou com Elias.
– Vá imediatamente à cidade de 

Sarepta – disse Ele. – Ordenei a uma 
viúva daquele lugar que lhe forneça 
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O MILAGRE DO AZEITE E 
DA FARINHA

Mensagem:  Deus usa outras pessoas para nos amar e cuidar 
de nós.

Verso para decorar:  “Ele é o nosso Deus; nós [...] somos o rebanho
do qual Ele cuida.” Salmo 95:7, NTLH.

Referências: 1 Reis 17:7-16; Os Ungidos, p. 55, 56.

A criança deverá:
Saber  que Deus cuida de nós por meio de outras pessoas.
Sentir  que pode confiar em Deus e em Seu povo para cuidar dela.
Responder orando confiantemente pelo cuidado de Deus.
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Elias estivera acampado junto ao pe-
queno riacho durante muito tempo. 

Mas a água do riacho não corria com tan-
ta força como antes. Fazia tempo que 
não chovia. A água do riacho estava di-
minuindo cada vez mais.

Elias olhava para o alto e observava o 
limpo céu azul. Não podia ver nenhuma 
nuvem de chuva. Elias já sabia por quê. 
O povo especial de Deus ainda estava 
pedindo chuva a Baal. Deus, porém, 
queria que eles compreendessem que 
Ele era o único que podia enviar chuva 
– não o ídolo. Não choveria até que Deus 
achasse que devia chover.

De repente, Deus falou com Elias.
– Vá imediatamente à cidade de 

Sarepta – disse Ele. – Ordenei a uma 
viúva daquele lugar que lhe forneça 

comida. (Viúva é uma mulher cujo ma-
rido morreu.)

Elias logo começou a caminhar pela 
estrada poeirenta em direção a Sarepta.

Quando ele chegou à entrada da 
cidade, viu uma mulher ajuntando al-
guns gravetos. Elias estava com calor 
e com muita sede, pois havia cami-
nhado muito.

– Pode me trazer um copo de água, 
por favor? – ele pediu à mulher. – Traga 
também um pedaço de pão.

A mulher olhou para Elias. Com lágri-
mas nos olhos, ela disse:

– Eu não tenho nenhum pão em 
casa. Tenho apenas um punhado de 
farinha e um pouquinho de azeite. Es-
tou indo para casa acender o fogo com 
esses poucos gravetos. Farei a última 

     “Ele é o nosso Deus; 
nós [...] somos o 

rebanho do qual Ele 
cuida.” 

A mãe de Paula lhe deu o último biscoito. Paula se sentou na varanda 
pronta para comer seu biscoito, quando de repente sua amiguinha 

Júlia veio correndo para brincar com ela. Ai! Ai! 
O que Paula deve fazer?

LIÇÃO

6
8 de agosto
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O MILAGRE DO AZEITE E 
DA FARINHA

Mensagem:  Deus usa outras pessoas para nos amar e cuidar 
de nós.

Verso para decorar:  “Ele é o nosso Deus; nós [...] somos o rebanho
do qual Ele cuida.” Salmo 95:7, NTLH.

Referências: 1 Reis 17:7-16; Os Ungidos, p. 55, 56.

A criança deverá:
Saber  que Deus cuida de nós por meio de outras pessoas.
Sentir  que pode confiar em Deus e em Seu povo para cuidar dela.
Responder orando confiantemente pelo cuidado de Deus.
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Sábado à tarde (8 de agosto)
Leia a história da lição e recapitule o verso 

para decorar cada dia da semana. Diga “Ele é o 
nosso Deus”; a criança responde: “Nós [...] so-
mos o rebanho do qual Ele cuida.” Digam juntos: 
“Salmo 95:7.”

Domingo (9 de agosto)
Procure 1 Reis 17:7-16 na Bíblia e leia, para-

fraseando se necessário. Pergunte: Por que Deus 
mandou Elias sair de perto do riacho? Por que 
a viúva estava ajuntando gravetos? Que dois 
ingredientes a viúva usaria para fazer o pão?

Façam ou comam pão juntos.

Segunda-feira (10 de agosto)
Leia a história da lição. Pergunte: Como você 

acha que Elias se sentiu tendo que pedir alimen-
to a uma viúva? Por que você acha que a viúva 
fez o que Elias havia pedido? Como acha que 
ela se sentiu quando comeram a última porção 
de alimento que tinham? Incentive a criança a 
dar o cartão de agradecimento à pessoa que 
ela escolheu na Escola Sabatina. (Ou ajude-a a 
fazer um cartão para dar a alguém que Deus tem 
usado para amar e cuidar dela.)

Terça-feira (11 de agosto)
Cantem juntos “Posso Repartir”, CD Tempo 

de Louvar, Jardim-Ano A, faixa 29. Ajudar a crian-
ça a encenar o cântico com dois brinquedos. 
Perguntar: O que você faria se tivesse somente 
um brinquedo? Quem partilhou o que tinha 
com Elias? Faça uma oração de agradecimento 
a Deus por ter al-
guma coisa que 
pode partilhar 
ou repartir.

refeição para meu filho e eu comermos 
e, então morreremos, pois não temos 
mais comida.

Elias sorriu para a mulher.
– Não tenha medo – disse ele à mu-

lher. – Vá preparar sua refeição como 
disse, mas primeiro faça um pequeno 
pão para mim. Deus promete que ha-
verá sempre mais farinha e azeite em 
suas vasilhas, e não lhe faltará alimento 

até que Ele novamente mande chuva e 
as plantas comecem a crescer.

A viúva creu nas palavras do Senhor. En-
tão, ela se apressou a fazer o que Elias pe-
dira. Foi para casa e começou a cozinhar.

Elias sentou e bebeu a água, enquan-
to esperava a mulher fazer o pão para 
ele. Deus proveu alimento e água no 
tempo de Elias. Ele também proverá o 
necessário agora.
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Sábado à tarde (8 de agosto)
Leia a história da lição e recapitule o verso 

para decorar cada dia da semana. Diga “Ele é o 
nosso Deus”; a criança responde: “Nós [...] so-
mos o rebanho do qual Ele cuida.” Digam juntos: 
“Salmo 95:7.”

Domingo (9 de agosto)
Procure 1 Reis 17:7-16 na Bíblia e leia, para-

fraseando se necessário. Pergunte: Por que Deus 
mandou Elias sair de perto do riacho? Por que 
a viúva estava ajuntando gravetos? Que dois 
ingredientes a viúva usaria para fazer o pão?

Façam ou comam pão juntos.

Segunda-feira (10 de agosto)
Leia a história da lição. Pergunte: Como você 

acha que Elias se sentiu tendo que pedir alimen-
to a uma viúva? Por que você acha que a viúva 
fez o que Elias havia pedido? Como acha que 
ela se sentiu quando comeram a última porção 
de alimento que tinham? Incentive a criança a 
dar o cartão de agradecimento à pessoa que 
ela escolheu na Escola Sabatina. (Ou ajude-a a 
fazer um cartão para dar a alguém que Deus tem 
usado para amar e cuidar dela.)

Terça-feira (11 de agosto)
Cantem juntos “Posso Repartir”, CD Tempo 

de Louvar, Jardim-Ano A, faixa 29. Ajudar a crian-
ça a encenar o cântico com dois brinquedos. 
Perguntar: O que você faria se tivesse somente 
um brinquedo? Quem partilhou o que tinha 
com Elias? Faça uma oração de agradecimento 
a Deus por ter al-
guma coisa que 
pode partilhar 
ou repartir.

Quarta-feira (12 de agosto)
Leiam juntos a história da lição na Bí-

blia. Peça que a criança pense em todas as 
pessoas que Deus usa para amar e cuidar 
dela. Faça uma lista dessas pessoas e ajude 
a criança a contar. Agradeça a Jesus todas 
essas pessoas.

Quinta-feira (13 de agosto)
Deixe seu fi lho ajudar a fazer pão ou biscoi-

tos. Fale sobre os ingredientes. Repartam com 
alguém o que fi zeram (vizinho, amigo, membro 
da família, etc.). Guarde um pouco para comer 
amanhã à noite.

Sexta-feira (14 de agosto)
Durante o culto familiar de pôr do sol, leia 

a respeito da fé da viúva em Os Ungidos, p. 55 
e p. 56 (primeiro parágrafo). Pergunte: Quantos 
dias Elias, a viúva e seu fi lho ainda comeram? Por 
que a farinha e o azeite não acabaram?

Comece a fazer um diário de orações da 
família. Cada pessoa deve fazer um desenho 
que represente sua necessidade específica; 
orem, então, a respeito de cada uma. Deixem 
um lugar em branco para registrar as respos-
tas a essas orações. 
Façam uma oração 
cantada e, então, 
agradeçam a Deus 
o cuidado pela sua 
família.

Participem jun-
tos do pão ou bis-
coitos que foram 
feitos ontem.

Repitam o verso 
para decorar.

até que Ele novamente mande chuva e 
as plantas comecem a crescer.

A viúva creu nas palavras do Senhor. En-
tão, ela se apressou a fazer o que Elias pe-
dira. Foi para casa e começou a cozinhar.

Elias sentou e bebeu a água, enquan-
to esperava a mulher fazer o pão para 
ele. Deus proveu alimento e água no 
tempo de Elias. Ele também proverá o 
necessário agora.
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Elias permanecia na cidade de Sarepta 
para onde Deus o enviara. Deus não 

tinha enviado chuva durante um longo, 
longo tempo porque o povo ainda ado-
rava o ídolo Baal. Sem chuva, as plantas 
não cresciam e as pessoas em todos os 
lugares estavam com muita fome. Mas 
na casa da viúva sempre havia alimento, 
justamente como o Senhor prometera.

Cada dia, ao olhar dentro da vasilha, a 
viúva encontrava farinha sufi ciente para 
fazer pão. Cada dia, ao olhar dentro da 
botija, ela também encontrava azeite. 
Cada dia, Deus cumpria Sua promessa.

Certa manhã, o fi lho da viúva cochi-
chou para a mãe:

– Eu não me sinto bem. Estou muito 
doente.
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O GAROTO ESTÁ VIVO!

Mensagem: Deus sempre cuidará de nós.
Verso para decorar:  “O Senhor [...] protege os que Nele confiam.” 

Naum 1:7, NVI.
Referências:  1 Reis 17:17-24; Os Ungidos, p. 56, 57.

A criança deverá:
Saber que Deus deseja que pertençamos a Ele, a fim de 

poder nos abençoar.
Sentir que Deus deseja que sejamos felizes e tenhamos saúde.
Responder confiando que Deus ouve e responde à oração.




