
@vemeseguemekids
www.vemeseguemekids.com

Jogue 
1 ou 6

no
dado 
e faça
uma

AÇÃO
AÇÃO

Jogue 
2 ou 5 no

dado 
e

DESENHE

Jogue 
3 ou 4 no
dado e

RESPONDA
UMA

PERGUNTA

Recorte as cartas e
coloque em sacos. Use
as cartas dessa página
para colocar como um

rótulo. Peça que as
crianças joguem o dado
e peguem uma carta dos
sacos. Não esqueça do
dado e de surpresas.
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Ação
Recorte essas cartas e coloque no saco. As crianças podem escolher amigos para ajudá-los a

fazer a ação/mímica.

Leia 1 Reis 17: 8 - 16.
Faça uma atuação 

da história lida.

Leia 1 Reis 18: 17 - 39.
Faça uma atuação 

da história lida.

SURPRESA! SURPRESA!

Todos podem tentar adivinhar:
Atue uma situação em que
você está tentando decidir

seguir a Cristo. Por exemplo:
peça que finjam estar
decidindo entre ler as

escrituras e ir para a cama.

Todos podem tentar adivinhar:
Peça a ajuda de um amigo para
que finja ser o Espírito Santo

ou ouvindo o Espírito. Por
exemplo, você pode estar

pronto para sair de algum lugar
e seu amigo sussura: pare!

Se alguma criança já pegou uma surpresa, peça que coloque a carta
de volta para que outra criança a pegue. :)
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Desenho
Recorte essas cartas e coloque no saco de desenhar.

Leia 1 Reis 17: 12 - 13
Desenhe uma imagem do
que o Senhor pediu que a

viúva dessa a Elias

Leia 1 Reis 17: 15 - 16
Desenhe o que a viúva

recebeu em troca

Peça que as crianças
adivinhem o que você está

desenhando:
Desenhe um exemplo de
sacrifício, por exemplo:
pagar o dízimo, jejuar e

servir ao próximo.

Leia 1 Reis 18: 17 - 39
Peça que as crianças

adivinhem o que você está
desenhando:

Desenhe o que os versículos
descrevem enquanto alguém

os lê. Peça a ajuda de um
amigo.

SURPRESA!

Peça que as crianças
adivinhem o que você está

desenhando:
1 Reis 19: 11 - 12, desenhe as

diferentes coisas desses
versículos. Peça que as

crianças olhem nas escrituras
como uma dica para ajudá-los.

Se alguma criança já pegou uma surpresa, peça que coloque a carta
de volta para que outra criança a pegue. :)
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Se alguma criança já pegou uma surpresa, peça que coloque a carta
de volta para que outra criança a pegue. Certifique-se que tenha

cartas surpesa para todas as crianças da classe.

SURPRESA!SURPRESA!

Perguntas
Recorte essas cartas e coloque no saco de perguntas

Leiam juntos Morôni 4:3 e
escolha uma coisa que você

fará para sempre ter o
Espírito com você.

Compartilhe um momento
que sentiu o Espírito te

guiar ou testificar de algo.
O que você estava

fazendo? O que pode nos
distrair e atrapalhar para

não reconhecer o Espírito? 

Compartilhe um momento em
que teve que decidir entre

duas coisas. Quais são
algumas situações em que

você precisa decidir se vai ou
não seguir a Cristo? Quais

verdades da história em 1 Reis
18: 17-39 podem te ajudar a

decidir?

Quais são algumas coisas que
o Senhor nos pede para
sacrificar? Como você é

abençoado por fazer esses
sacrifícios?


