
 

"Eu afirmo a vocês que isto é verdade: quem crê em mim fará as coisas que eu faço e até 
maiores do que estas, pois eu vou para o meu Pai" João 14:12  

VOCÊ É A RESPOSTA!     
2°MENSAGEM  - OBEDIÊNCIA – A CHAVE PARA SER A RESPOSTA! 

 

1-Perguntar para as crianças o 
que elas lembram do último 
encontro do kids , incentive elas a 
falar e direcione o  sobre o 
assunto obediência. 

2- BATE-PAPO 

- Perguntar se realmente tiveram a revelação da importância da obediência.  

Se assim como Elias, estão obedecendo as autoridades que Deus colocou 
sobre eles sem murmurar. 

TEXTO –CHAVE DA SÉRIE 

"Eu afirmo a vocês que isto é 
verdade: quem crê em mim fará 
as coisas que eu faço e até 
maiores do que estas, pois eu vou 
para o meu Pai" João 14:12 

 

TEXTO BASE DO ENCONTRO 

Depois de um longo tempo, no terceiro ano da 
seca, a palavra do Senhor veio a Elias: "Vá 
apresentar-se a Acabe, pois enviarei chuva sobre 
a terra". 

E Elias foi 

1 Reis 18:1,2 

3-Entregar folha com atividade sobre o 
conteúdo e direcionar eles na realização 
da mesma.  

Materiais : impressão da atividade e lápis 
de cor / canetinha. 



 

 

Depois de um longo tempo, no terceiro ano da seca, a palavra do Senhor veio a Elias: “Vá 
apresentar-se a Acabe, pois enviarei chuva sobre a terra”. E Elias foi. 1Reis 18-1-2a 

 

 

 

 

 

1)Escreva ou desenhe dentro das estrelas coisas que você já passou a obedecer desde o 
ultimo encontro no COMUNAKIDS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Deixe a sua folha bem bonita. Utilize lápis de cor e destaque as informações mais 
importantes. 

 

Assim como Elias para sermos Resposta 
para nossa geração precisamos aprender a 

obedecer. Ouvir a direção e instrução de 
Deus e seguí-la, sem questionar ou hesitar. 

PARABÉNS !!! TEMOS PERCEBIDO AS SUAS 
MUDANÇAS E O QUANTO VOCÊ ESTÁ A CADA 
DIA MAIS PARECIDO COM JESUS.  

 


