ELIAS
A versão da Bíblia utilizada é a NOVA VERSÃO INTERNACIONAL

O profeta Elias foi um dos homens mais conhecidos da Bíblia, citado tanto no
Antigo Testamento quanto no Novo. A história de Elias possui um papel muito ativo
na narrativa bíblica. Faça sua meditação com excelência e descubra grandes lições
na vida desse Profeta. A cada dia você vai ler um capítulo e responderá perguntas.
Segunda-feira: Deus Supre as Suas Necessidades
O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas
gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Filipenses 4:19

ENTENDENDO: Deus supriu as necessidades do povo de Israel na saída do Egito,
na caminhada pelo deserto e na conquista da Terra Prometida. Deus supriu as
necessidades da igreja na época do Apóstolo Paulo (autor da carta aos Filipenses).
E Ele é o mesmo Deus que diz a você Adolescente, que vai suprir todas as suas
necessidades em Cristo Jesus. Creia!
MEMORIZANDO: Pra acreditar nas promessas de Deus, você deve guarda-las
bem guardadas no coração/mente. Pra isso, decore o versículo agora. ( ) Decorei.
TIRANDO A LIÇÃO: Na época em que o rei Acabe e a rainha Jezabel lideravam
o povo na sua idolatria, o profeta Elias apareceu! No próprio nome ele levava uma
mensagem muito importante. Siga as coordenadas do quadro e descubra o que
significa esse nome.
J

I

L

O

V

É

S

U

A

E

D

Á

2

5

3

8

11

10

4

9

7

12

1

6

____ ____ ____ ____ ____
2
12
8
11
6

____
10

____ ____ ____ _____
1
12
9
4

Leia 1 Reis 17 e responda às perguntas:
De que cidade era Elias?
Qual o primeiro milagre que Elias aparece realizando na Bíblia?
Nome do Riacho onde Elias foi se esconder?
Quem levava alimentos para Elias?
Quando o riacho secou, para qual cidade Elias foi?
Qual a primeira pessoa que Elias encontrou ao chegar na cidade?
Quando Elias pediu pão, o que a mulher respondeu?
O que Elias disse pra mulher fazer primeiro com a farinha e o azeite?

Após isso, o que aconteceu com a farinha e o azeite?
O que aconteceu com o filho da viúva?
O Senhor ouviu o clamor de Elias pelo menino e fez o quê?
O que a mulher disse para Elias desta vez?
Para Refletir!!! No versículo de hoje você pode ver a promessa de que Deus irá
suprir todas as suas necessidades. Deus não deixou que faltasse alimento para
Elias, nem para viúva de Sarepta e seu filho. Adolescente, pode ser que atualmente
em sua casa seus pais estejam desempregados, e você pode até ter visto seu pai
desesperado por não ter dinheiro para pagar as contas. É uma situação difícil, mas
você pode ter certeza que Deus cuida de seus filhos (Salmos 37:25). Ele não te
desampara e nem à sua família. Mesmo que você esteja passando por um momento
financeiro difícil, você vai ter sempre o que comer e vestir: essa é uma promessa
do Senhor (Mateus 6:25-34). Basta você buscar a Deus em primeiro lugar.
DECIDINDO: ( ) Decido parar de reclamar pelo que não tenho e agradecer a Deus
por suprir minhas necessidades no comer e no vestir; ( ) Decido confiar que Deus
está cuidando da minha família e não deixará faltar nada do que necessitamos; ( )
Decido fazer agora mesmo uma lista de coisas que Deus tem me dado e agradecer
por todas elas (anote):

COMPARTILHANDO: Compartilhe com Senhor suas decisões. Depois de orar
marque um “X” no quadrado
Terça-feira: Quem é o seu Senhor?
”Ninguém pode servir a dois senhores; pois odiará a um e amará o outro, ou se
dedicará a um e desprezará o outro.” Mateus 6.24

ENTENDENDO: A princípio você pode até pensar que consegue servir a dois
senhores (santinho no Nova Teens e endiabrado em casa/na escola). Mas chegará
o momento em que você precisará escolher. Logo virá a ocasião em que o verdadeiro
senhor a quem você serve será revelado.
MEMORIZANDO: Você quer servir a Deus de todo coração? Então guarde a
Palavra dEle. ( ) Decorei o versículo de hoje.
TIRANDO A LIÇÃO: Leia 1 Reis 18.1-5 e responda:
➔ Coloque V para verdadeiro ou F para falso nas afirmativas a seguir:
( ) Elias fazia as coisas de acordo com sua própria vontade.
( ) Elias obedecia às ordens que recebia do Senhor.
( ) O Senhor enviou Elias a Acabe no terceiro ano da seca.

( ) Os profetas do Senhor estavam sendo perseguidos e mortos por Jezabel.
( ) Não havia fome em Samaria por causa da falta de chuva.
( ) A fome era tanta que não havia alimento para os animais.
➔ Leia 1 Reis 18.5-15 e numere os acontecimentos abaixo na sequência em que
eles são narrados na Bíblia:
( ) Elias encontrou Obadias quando estava procurando alimento para os animais.
( ) Obadias era o responsável pelo palácio de Acabe e temia muito ao Senhor.
( ) Obadias teve medo de ser morto por Acabe ao contar que havia encontrado
Elias.
( ) Elias pediu a Obadias que avisasse a Acabe que ele havia voltado.
( ) Obadias contou como havia escondido 100 profetas do Senhor em duas cavernas
e os havia alimentado.
( ) Elias garantiu a Obadias que se apresentaria a Acabe.
( ) Elias foi procurado por Acabe em todos os lugares e não foi encontrado.
O altar representa o lugar de adoração ao Senhor. Ele aponta para nossa vida, para
o nosso coração, que foi criado para o louvor do Senhor, mas que está quebrado
por causa do pecado e da desobediência. O Senhor Jesus se manifestou na forma
humana para restaurar a nossa vida (nosso altar) e depois disso lançou o convite:
“Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei
descanso a vocês”. Mateus 28.11a. Agora leia 1 Reis 18.16-40: Elias pediu a Acabe
que convocasse todo o povo e os profetas dos deuses pagãos e lançou um desafio
para saber quem era o Deus verdadeiro. Associe o número correto às afirmativas
que estão relacionadas:
( )450 profetas;
( )seu altar foi reconstruído para o sacrifício;
1.Deus verdadeiro
( )não respondeu às orações que lhe fizeram;
( )recebeu o sacrifício do segundo novilho;
( )sobrou apenas um profeta;
( )clamaram a ele desde a manhã até o meio dia;
2.Baal
( )gritaram e se feriram para serem ouvidos;
(ídolo, deus falso)
( )recebeu o sacrifício do primeiro novilho;
( )3 vezes foi derramada água sobre o novilho;
( )respondeu à oração feita com fogo do céu.
➔O que Elias fez para ser atendido? ________________________________
➔Por que Elias foi atendido e os profetas de Baal, não?____________________
➔O que o povo fez, após o sacrifício de Elias ter sido consumido pelo fogo?____
____________________________________________________________
➔ O que aconteceu com os profetas de Baal? __________________________
____________________________________________________________

Agora leia 1 Reis 18.41-46 e marque a alternativa correta:
1. O que Elias disse para Acabe ir fazer? ( )Orar ( )Comer e beber
2. Para onde Elias subir? ( )Monte Carmelo ( )Monte das Oliveiras
3. Quantas vezes Elias mandou seu servo olhar na direção do mar? ( )6 ( )7
4. O que apareceu no céu? ( )Corvos ( )Nuvens escuras
Pense Nisso!!! Baal e Aserá eram deuses pagãos, a quem os israelitas adoraram no
lugar do Deus verdadeiro, cometendo o pecado da idolatria. A idolatria é tudo que
se torne excessivamente importante em sua vida, como um(a) amigo(a), um objeto
(celular, computador) etc., tudo a que você se submete ou prefere no lugar de Deus.
Você tem colocado algo/alguém no lugar que Deus deve ocupar em sua vida? Você
não pode servir a dois senhores: escolha Deus!
-----------------------------------------------------------------------------------------➔ Também Pense Nisso!! No final do capítulo 18, vemos a confiança de Elias na
palavra de Deus (v.41), quando diz a Acabe que já ouvia barulho de muita chuva
quando ainda não havia sequer uma nuvem no céu. Por isso, Hebreus.11:1 descreve
a fé como a certeza daquilo que esperamos e a prova do que não vemos. E você,
confia que Deus cumpre o que promete mesmo que ainda não tenha acontecido?
DECIDINDO: Você diz que não é viciado em redes sociais, ou em vídeo game e
nem idolatra aquela banda ou cantor famosos. Será?!!! Escolha pelo menos uma das
decisões a seguir, de preferência a que é mais difícil, e prove se isso é ou não um
ídolo na sua vida. ( ) Decido ficar 48h sem usar nenhuma rede social (Whatsapp,
Tik Tok, Instagram, etc); ( ) Decido ficar 48h sem ouvir músicas da minha banda
ou cantor favorito; ( ) Decido ficar 48h sem jogar vídeo game.
COMPARTILHANDO: Compartilhe com o Senhor sua decisão. Depois de orar
marque um “X” no quadrado
Quarta-feira – Você não está Sozinho
“Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que o segura pela mão direita e lhe diz: Não
tema; eu o ajudarei” Isaias 41:13

ENTENDENDO: Pare agora por 1 minuto. Leia o versículo novamente. Depois feche
os olhos e imagine o própro Deus criador dos céus e da terra segurando você pela
mão. Conseguiu imaginar? Não é uma promessa fantástica? Deus mente? Não. Então
se Ele prometeu, Ele fará. Não tema adolescente!
MEMORIZANDO: Guarde essa promessa pra sempre! ( ) Decorei!
TIRANDO A LIÇÃO: Leia 1 Reis 19 e responda às perguntas:
• Elias teve medo e fugiu. Por quê? _________________________________
____________________________________________________________
• Qual foi a oração que Elias fez ao Senhor debaixo do pé de uma giesta? Deus
atendeu essa oração?____________________________________________
• Quem trouxe comida para Elias? _________________________________

• Qual era a comida que Elias comeu e o que ele bebeu? __________________
• Depois de comer, quantos dias Elias viajou? _________________________
Pense Nisso!!! Deus tem planos para você. Ele quer usar você na obra dEle, e isso
é um privilégio. Permaneça firme na fé e deixe Deus te usar. Confie em Deus. É
normal ter medo diante das dificuldades. Mas o importante é o que você faz quando
se depara com essas situações. Elias achou que estava só, que não havia mais
ninguém que fosse fiel a Deus. Mas Deus mostrou a ele que haviam outros homens
fiéis ao Senhor. Você também não está só adolescente. Na luta contra o pecado,
outras pessoas estão lutando junto com você: seus pais, líderes, amigos do Nova
Teens. E aí? O que você vai fazer? Desistir ou permanecer firme e seguir adiante?
• Complete a cruzadinha:
1. Qual o nome do monte para onde Elias
foi depois de viajar 40 dias?
2.O Senhor deu uma ordem a Elias, para ele
ir até um deserto. Que cidade é essa?
3. Elias deveria ungir alguém para ser Rei da
Síria. Quem era essa pessoa?
4.Elias deveria ungir também alguém como
rei de Israel. Quem era essa pessoa?
5. Elias precisava ungir seu sucessor como
profeta. Quem ele ungiu como seu sucessor?
• Deus poupou a vida de sete mil israelitas. Por que eles escaparam de serem
mortos?______________________________________________________
DECIDINDO: ( ) Decido quando me sentir sozinho em alguma situação, vou
conversar com meu líder e falar como estou me sentindo; ( ) Decido quando me
sentir sozinho vou desabafar com Deus e pedir Sua ajuda.
COMPARTILHANDO: Compartilhe com o Senhor sua decisão. Depois de orar
marque um “X” no quadrado
Quinta-feira: Você Colhe o que Planta
Não se deixem enganar: de Deus não se zomba. Pois o que o homem semear, isso
também colherá. Gálatas 6:7

ENTENDENDO: Vamos imaginar que cada um de nós é uma cidade e as estradas
são os relacionamentos que temos com as pessoas. Assim, levamos e trazemos
produtos o tempo inteiro para as outras pessoas. Através dessas estradas, ou seja,
nosso relacionamento com as pessoas, podemos levar, por exemplo, amor ou raiva,
desprezo ou compaixão, e assim por diante. Portanto, a pergunta principal é: o que
você tem levado aos outros? Mau humor, reclamações, paciência, tolerância? Em
outras palavras, o que você está plantando adolescente? Porque é exatamente isso
que você vai colher!

MEMORIZANDO: Aprenda esse versículo para que você não plante as atitudes
erradas. ( ) Decorei.
TIRANDO A LIÇÃO: Leia 1 Reis 21 e responda às perguntas:
● A quem pertencia a vinha que ficava ao lado do palácio do rei Acabe? ( )Jezabel
( )Elias ( )Nabote. Em que local ficava esta vinha? ( ) Jezreel ( )Samaria ( )Judá
● O que Acabe queria de Nabote e qual foi sua proposta a ele? ____________
____________________________________________________________
● Qual o motivo de Nabote não querer vender? ________________________
____________________________________________________________
● Numere de 1 a 6 a ordem dos acontecimentos:
( ) Jezabel disse para o rei se levantar e comer, pois conseguiria a vinha para ele.
( ) Acabe deitou-se na cama e recusou-se a comer.
( ) Na carta, Jezabel tramou a morte de Nabote.
( ) Acabe foi para casa aborrecido com Nabote.
( ) Jezabel enviou cartas em nome de Acabe, dando ordens aos nobres da cidade.
( ) Jezabel, esposa de Acabe, perguntou por que ele não queria comer.
● Marque V (verdadeiro) ou F (falso):
( ) Nas cartas que Jezabel escreveu foi decretado um dia de jejum para
homenagear Nabote.
( ) Dois homens deram falso testemunho de Nabote para que ele fosse apedrejado.
( ) As autoridades e nobres da cidade não obedeceram às ordens de Jezabel.
( ) Nabote sentou-se em um lugar de destaque no meio do povo, para receber sua
sentença.
( ) Acabe não tomou posse da vinha quando Nabote morreu.
➔Responda:
O que o Senhor disse a Acabe por meio de Elias? Qual seria punição de Acabe?
____________________________________________________________
O que aconteceria com Jezabel? __________________________________
____________________________________________________________
Por que nunca existiu alguém como Acabe? ____________________________
____________________________________________________________
Elias foi usado para mostrar a Acabe e a Jezabel que nada fica escondido diante
de Deus. Assim, o papel de Elias foi o de levar a mensagem do Senhor a quem
deveria ouvir. Por falar a verdade, Acabe o considerava seu inimigo. Mas lembrese: melhor ser amigo de Deus do que dos homens. O mesmo papel de Elias serve
para você. Quando você vê o seu irmão ou amigo errando, desagradando a Deus,
você o corrige como Deus deseja? Ou você se cala, finge que não viu e acoberta o
erro? Você age como Elias, obedecendo a Deus, ajudando, corrigindo? Ou como
Jezabel, que ajuda a fazer o mal?

● Como Acabe passou a se comportar depois que ouviu as palavras do Senhor
através de Elias? ( ) Agia de forma orgulhosa, pois não acreditava no que
aconteceria. ( ) Ficou com medo e abandonou o reino. ( ) Rasgou suas vestes,
vestiu-se de pano de saco, jejuou e passou a agir com mansidão.
● Depois da mudança de atitude de Acabe, o que o Senhor disse a Elias? _____
____________________________________________________________
Ligue corretamente os pontos:
Nabote ▪
▪ Levou a mensagem de Deus a Acabe
Elias ▪
▪ Rei de Samaria
Jezabel ▪
▪ Foi apedrejado e morto por ordens de Jezabel
Acabe ▪
▪ Esposa de Acabe
Pense Nisso!!! Logo após receber a mensagem de Deus, sentenciando a sua morte,
Acabe arrependeu-se e humilhou-se diante de Deus, mas mesmo assim não se livrou
das consequências de seu pecado. O versículo de hoje mostra que aquilo que você
plantar, você vai colher. Todo pecado tem suas próprias consequências e o custo é
alto. Se você não estudou para prova, colou, o professor descobriu e você pegou
zero, mesmo que você se arrependa, você continuará com zero. Se você cair na
imoralidade sexual, mesmo arrependido, você ainda sofrerá as consequências.
Portanto, não dê oportunidade para o pecado entrar na sua vida, pois você não
ficará sem punição!
DECIDINDO: (
) Vou estudar para minhas provas para não sofrer as
consequências da recuperação ou reprovação; ( ) Não vou “ficar”, nem namorar
escondido e nem acessar conteúdos imorais, para não sofrer as consequências do
pecado da imoralidade sexual.
COMPARTILHANDO: Compartilhe com o Senhor sua decisão. Depois de orar
marque um “X” no quadrado
Sexta-feira: Busque sempre a Deus
“Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e
não choveu sobre a terra durante três anos e meio” Tiago 5:17

ENTENDENDO: Muitas vezes pensamos que os grandes homens de fé da Bíblia
eram super-homens. Tiago, em sua epístola, chama a atenção para o fato de que
Elias era um homem como qualquer um de nós. Com as mesmas paixões e fraquezas
humanas que nós temos. O segredo do grande ministério que realizou numa época
difícil da história do Reino do Norte, enfrentando homens maus, cruéis e capazes
de tudo, como Acabe, era a sua entrega total a Deus. Tinha uma comunhão pessoal
e profunda com Deus em oração. Tinha um espírito submisso a Deus em dizer e
fazer o que Deus queria que ele fizesse. Sabia do perigo que corria, mas a sua
fortaleza estava em Deus.
MEMORIZANDO: Submeta-se a Deus decorando a Palavra dEle. ( ) Decorei.
TIRANDO A LIÇÃO: Leia 2 Reis 1 e 2:1-11 e responda às perguntas:

● Deus mandou Elias falar essa mensagem para mensageiros do Rei de Samaria
“Acaso não há Deus em Israel? Por que você foi consultar Baal-Zebude, deus de
Ecrom?” Quem foi o Rei que mandou consultar Baal-Zebude?
( ) Rei Acabe ( ) Rei Acazias ( ) Rei Josafá
● O Rei de Samaria identificou Elias pelas suas vestimentas. Como eram as
vestimentas dele? ______________________________________________
● Quantos oficiais o Rei Acazias mandou procurar Elias? ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4
● O que aconteceu com os primeiros oficiais que foram procurar Elias e seus 50
soldados? ____________________________________________________
● Por que não aconteceu a mesma coisa com o último oficial que foi procurar
Elias? _______________________________________________________
● Complete o quadro para responder às seguintes perguntas:
Como Elias foi levado aos céus?
Para onde Deus enviou Elias primeiro?
Depois... para onde Deus enviou Elias?
Depois... para onde Deus enviou Elias
Com o que Elias bateu nas águas?
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Elias é mencionado em outros livros da Bíblia, leia as passagens e relacione:
Mateus 17:1-5
Lucas 4:25
Romanos 11:2-4
Tiago 5:17

( ) Fala sobre quando Elias orou para não chover e não choveu
durante 3 anos.
( ) Elias estava na transfiguração de Jesus
( ) Jesus fala sobre quando Elias ajudou a viúva de Serepta
( ) Elias achou que ele era o único que permanecia fiel ao Senhor,
mas havia 7000 homens que não tinham dobrado os joelhos a Baal.

Pense Nisso!!! Hoje terminamos de ler a história de Elias. E você viu como ele era
uma pessoa temente a Deus, um servo fiel? No versículo de hoje você aprendeu
que Elias era humano como nós. Isto significa que ele passou pelas mesmas
dificuldades que você passa, se sentiu só, ficou desanimado, foi perseguido, mas
ele sabia a quem procurar nestes momentos de tribulações: Elias buscava a Deus.
Ele tinha intimidade com Senhor. Ele tinha fé. Conhecia o poder do Deus que servia
e por isso realizou grandes milagres. Elias aprendeu a confiar, a depender e se
fortalecer em Deus e é isso que você deve fazer. CONFIE EM DEUS E ELE
CUIDARÁ DE VOCÊ!
DECIDINDO: Em que situação você precisa confiar em Deus? ____________
Qual decisão você pode tomar em relação a isso? _______________________
____________________________________________________________
COMPARTILHANDO: Compartilhe com o Senhor sua decisão. Depois de orar
marque um “X” no quadrado

