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3

2

1

P
R

O
JE

TO
S E

SP
E

CIA
IS

1
   Construir o Colégio Kobaya, para 
ensino infantil, fundam

ental e m
édio, 

em
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   Estabelecer um

 centro m
édico 

em
 Abuja, N

igéria.
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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.
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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.

A mãe pegou o fi lho no colo e o acari-
ciou. Deu-lhe um copo de água fria para 
beber. Cantou cânticos suaves para ele. 
Seu fi lho, porém, não melhorava. Ele pio-
rava. E, então, ele morreu.

A viúva chorou muito. Lágrimas corriam-
lhe pela face, enquanto ela contava para Elias 
o que havia acontecido.

– Dê-me seu fi lho – disse-lhe Elias. Ele 
subiu com o garoto para o quarto que a 
viúva lhe havia preparado. Ele deitou o 
garoto sobre a cama. Depois, Elias cla-
mou ao Senhor:

– Por que aconteceu isso a essa bon-
dosa mulher que compartilhou seu lar 
comigo? Ó Senhor, meu Deus, faze voltar 
a vida a este menino!

Elias fez essa oração três vezes.

   “O Senhor [...] 
protege os que Nele 

confiam.” 

Você já ficou muito doente? Tão doente que achava que nunca 
mais sararia? Isso aconteceu com o filho da viúva.

LIÇÃO

7
15 de agosto
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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.
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Sábado à tarde (15 de agosto)
Cada dia desta semana, leiam juntos a histó-

ria da lição e recapitulem o verso para decorar, 
usando os seguintes gestos:

Domingo (16 de agosto)
Leiam juntos 1 Reis 17:17-24. Contem o nú-

mero de vezes que Elias orou.
Trace cinco grandes círculos para repre-

sentar Elias, a viúva quando seu fi lho morreu, 
a viúva quando seu fi lho voltou a viver. O fi lho 
quando estava doente, e o fi lho quando voltou 
à vida. Ajude a criança a desenhar nos círculos 
um rosto alegre ou um rosto triste (desenho de 
carinha alegre e de carinha triste).

Segunda-feira (17 de agosto)
Leiam juntos a história da lição. Pergunte: 

Como você acha que a mãe do menino se sentiu 
depois que ele foi curado? O que você acha que 
o menino fez?

Cantem “Quero Agradecer 
a Jesus”, CD Tempo de Louvar,
Jardim-Ano A, faixa 36. Depois, 
agradeça-Lhe Seu amoroso 
cuidado.

“O Senhor [...]
(apontar para cima)

protege
(braços juntos como embalando uma 

boneca)

os que Nele
(apontar para os outros)

confiam.”
(apontar para cima)

Naum 1:7.
 (palmas das mãos juntas, se abrindo em 

forma de livro)

O Senhor não respondeu a Elias com 
palavras. Ele não respondeu à pergunta 
por que o fi lho da viúva havia morrido. 
Mas, depois da terceira oração, o meni-
no começou novamente a respirar. Ele 
voltou à vida.

Elias gritou de alegria. Pegou o meni-
no e correu escada abaixo.

– Seu fi lho está vivo! – gritava ele. – 
Seu fi lho está vivo!

A viúva envolveu o fi lho em um grande 
abraço. Ela estava tão feliz que ria e chora-
va ao mesmo tempo. Então, olhando para 
Elias através das lágrimas, disse:

– Agora sei que você é um homem de 
Deus. Deus nos ama muito! Eu sei que Ele 
sempre responderá às nossas orações.

Deus ama muito você. Ele sempre es-
tará com você e sempre o amará. Diga: 
“Eu te amo, Jesus”, cada vez que você orar.
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Sábado à tarde (15 de agosto)
Cada dia desta semana, leiam juntos a histó-

ria da lição e recapitulem o verso para decorar, 
usando os seguintes gestos:

Domingo (16 de agosto)
Leiam juntos 1 Reis 17:17-24. Contem o nú-

mero de vezes que Elias orou.
Trace cinco grandes círculos para repre-

sentar Elias, a viúva quando seu fi lho morreu, 
a viúva quando seu fi lho voltou a viver. O fi lho 
quando estava doente, e o fi lho quando voltou 
à vida. Ajude a criança a desenhar nos círculos 
um rosto alegre ou um rosto triste (desenho de 
carinha alegre e de carinha triste).

Segunda-feira (17 de agosto)
Leiam juntos a história da lição. Pergunte: 

Como você acha que a mãe do menino se sentiu 
depois que ele foi curado? O que você acha que 
o menino fez?

Cantem “Quero Agradecer 
a Jesus”, CD Tempo de Louvar,
Jardim-Ano A, faixa 36. Depois, 
agradeça-Lhe Seu amoroso 
cuidado.

Terça-feira (18 de agosto)
Ajude a criança a enviar ou entregar o cartão 

desejando breve restabelecimento feito na Es-
cola Sabatina. Juntos, orem pela pessoa doente. 
(Ou ajude a criança a confeccionar um cartão 
ou telefonar para algum doente e dizer-lhe que 
vocês estão orando por ele.)

Quarta-feira (19 de agosto)
Ajude a criança a citar cinco coisas que Jesus 

lhes dá para mantê-los com saúde (alimento, 
água, luz do Sol, ar puro, cama para dormir, etc.). 
Agradeça a Jesus todas elas. Digam juntos o ver-
so para decorar e cantem “Deus é Tão Bom”, CD 
Tempo de Louvar, Jardim-Ano A, faixa 30.

Quinta-feira (20 de agosto)
Pergunte à criança se ela se lembra de algu-

ma vez em que esteve muito doente. Pergunte: 
O que ajudou você a melhorar? Quem ajudou 
você a fi car bom? (Mãe, médico, Jesus.) Fale 
sobre o exercício como algo que Jesus nos dá 
para nos manter com saúde. Veja quantas vezes 
a criança pode saltar no lugar em um minuto.

 Agradeçam a Jesus o cuidado pela família.

Sexta-feira (21 de agosto)
Durante o culto, leia a respeito do meni-

no da história em Os Ungidos, p. 56 (tercei-
ro e quarto parágrafos). Depois, encenem a 
história bíblica. Deixe a criança representar 
o menino doente. (Almofadas no chão po-
dem representar uma cama.) Peça que cada 
pessoa desenhe dois rostos 
– um triste e outro alegre – 
e, no momento apropriado, 
levante-os. Usem os gestos ao dizer juntos o 
verso para decorar. 

Antes de orar, entoem cânticos de gratidão 
a Jesus.

“O Senhor [...]
(apontar para cima)

protege
(braços juntos como embalando uma 

boneca)

os que Nele
(apontar para os outros)

confiam.”
(apontar para cima)

Naum 1:7.
 (palmas das mãos juntas, se abrindo em 

forma de livro)

A viúva envolveu o fi lho em um grande 
abraço. Ela estava tão feliz que ria e chora-
va ao mesmo tempo. Então, olhando para 
Elias através das lágrimas, disse:

– Agora sei que você é um homem de 
Deus. Deus nos ama muito! Eu sei que Ele 
sempre responderá às nossas orações.

Deus ama muito você. Ele sempre es-
tará com você e sempre o amará. Diga: 
“Eu te amo, Jesus”, cada vez que você orar.
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