1-Recepção: Receba seus discípulos como se fosse a primeira vez. Sempre com uma surpresa.
2- Louvor/ Oração. (Ore pelo Projeto Casa de Milagres, pela liderança, pela Nação, pelos
visitantes e cadeira vazia).
3-Versículo para memorizar: “O Senhor dá força ao seu povo; o Senhor dá a seu povo a benção
da paz”.Seu 29.11.
4-Quebra-gelo: Quem aqui já se sentiu muito triste? Deixe-os responder. E mágoa? Líder, não os
responda agora.
5- Texto: 1 Rs 19. 4-11. Querido líder leia o texto, separe duas crianças e divida a leitura. 6Desenvolvimento: Deus tem várias maneiras de ensinar os seus escolhidos, e muita das vezes é
preciso um tratamento especial para compreendermos o que Deus quer nos ensinar. Vocês
lembram as perguntas do quebra-gelo? Pois bem hoje vamos aprender através do profeta Elias,
ele passou por essa experiência e aprendeu que somente Deus pode curar a tristeza e a mágoa.
Quem aqui sabe dizer o porquê da tristeza de Elias? (Resposta v.2). Elias estava triste por que não
imaginava que depois de vencer os profetas de Baal, passaria por uma afronta de Jezabel que lhe
deixaria muito triste. Ele entrou na fase do desânimo. Você já ficou desanimado a ponto de não
querer fazer mais nada? Não tinha mais vontade de brincar, ir a escola, brincar? Essa é uma
maneira que satanás em de destruir as pessoas, e principalmente os filhos de DEUS. Foi assim
com Elias e com muitas pessoas hoje. Elias precisou entender que seu chamado estava em Deus,
e que Deus jamais o abandonaria. Você já se sentiu abandonado por Deus? Como se sentiu? E o
que você fez para melhorar? Elias até entrou na caverna, mais não foi para caverna que Deus
chamou Elias. Não foi para a tristeza e desânimo que Deus te chamou. Ele te escolheu para você
fazer o melhor. Ele deseja que seus filhos confessem suas fraquezas, que não seja orgulhoso,
achando que nunca vai passar por situação difícil. Quando se sentir triste ou desanimado, sem
vontade de brincar, estudar, ir a igreja, só deseja dormir, não procure culpado, achando que isso
vai trazer cura. Busque alegria no Senhor, nas pessoas que te amam, no seu líder, no seu pai,na
sua mãe. Lembra como era sua vida antes de conhecer a Jesus? Não deixe Jezabel te afrontar,
pois maior é o que está em você. Você sabe quem é Jezabel? É aquela pessoa enviada pelo
inimigo, que só traz noticias ruins, mata os sonhos, não respeita os filhos de Deus. Ore ao Senhor
diz pra ele que precisa dele. Elias precisou fazer o caminho de volta, o caminho da fé e do amor. O
caminho da vitória está em confiar totalmente sua vida, seus pensamentos a ele. Vamos juntos
rejeitar a tristeza? E também a mágoa? Vamos declarar que nenhum mal nos atingirá? Que você
vai viver em alegria e fidelidade a Deus?
Oração: Senhor toma o meu coração, meus pensamentos, eu declaro que a tristeza e mágoa, não
farão parte da minha vida, pois minha vida é tua. Amém.
7- Comunhão. Atividades.

