
Dia 6 : Atividade Complementar
“jogos: Tabuleiro e Memória ”

Imprima os Jogos (tabuleiro e memória – veja páginas a seguir). Se não tiver como imprimir, divida 2 folhas
sulfite em 20 retângulos (tabuleiro) e quadrados (memória), sendo 4 colunas e 5 linhas. Para o jogo de tabuleiro,
recorte os retângulos e numere os cartões obtidos de 1 – 20 e do outro lado, numere e copie o conteúdo de cada
cartão, referente às atividades a serem executadas em cada casa ao longo do jogo. Para o jogo da memória, em
metade dos cartões desenhe os episódios da vida de Elias e na outra metade, escreva o que está acontecendo em
cada imagem. Use o molde enviado com modelo.

Se quiser deixar as peças do jogo mais coloridas e resistentes, imprima o tabuleiro do jogo. Recorte a
coluna do INÍCIO e FIM. Recorte as casas INÍCIO e FIM. Recorte as quatro colunas de casas (1, 5, 9, 13 e 17 é a
primeira coluna, etc...) e cole cada uma em um papel de cor diferente. Em seguida, recorte cada casa. Com uma
caneta ou canetinha, numere os cartões do lado do papel colorido, conforme o número da tarefa contida nele.

Para o jogo de tabuleiro: disponha as 20 casas em um caminho, deixando o lado do texto virado para baixo e o
lado colorido com o número das casas virado para cima. Como será que foi a jornada de Elias pelo deserto? Seja
criativo! Faça curvas, vire para a direita, para a esquerda... Para o jogo da memória: disponha os 20 cartões virados
para baixo.

Jogue o dado para ver quem vai começar. Quem tirar o número mais alto dá início à brincadeira. Agora é só
jogar! Quando terminar, guarde o jogo em uma caixinha para brincar quantas vezes quiser!

 Jogo de tabuleiro (ou papel, lápis e régua)
 Jogo da memória (ou papel, lápis e régua)
 tesoura
 dado e pinos de jogo de tabuleiro
 caneta ou canetinha preta
 papel colorido e cola (opcional)

~ Podemos aprender muitas coisas a partir da vida dos homens e mulheres da Bíblia. Com Elias, aprendemos que só o Senhor é o
Deus Todo-poderoso, fomos inspirados a ter ousadia para defender a fé e entendemos que o Senhor está sempre pronto a nos ouvir e falar
conosco. Podemos ouvir voz de Deus de forma poderosa e impressionante, mas sabemos que Ele também fala conosco de forma suave e gentil.
Se entregarmos nossas vidas em Suas mãos, estaremos seguros, e ainda que tenhamos que enfrentar grandes desafios, Ele nos dará a vitória!

Tabuleiro

Memória



1. Elias desafia os profetas 
do falso deus Baal para um 
duelo. Vá para a casa 3 e 

descubra o que aconteceu.

2. Os profetas de Baal 
clamam a seu deus por 

horas, mas nada acontece. 
Fique aqui para ver o que vai 

acontecer. 

3. Elias ora e Deus envia 
fogo do céu. O povo de 

Israel se arrepende de seus 
pecados e adora ao Senhor. 

Avance uma casa! 

4. A rainha Jezabel fica 
furiosa com Elias e ameaça 
matá-lo. Avance duas casas 
para ajudar Elias a fugir.

5. Elias passou por Judá e 
caminhou por um dia até 

chegar ao deserto, onde é
quente e seco! Beba um copo 

de água para resistir ao 
calor.

6. Chegando ao deserto 
Elias encontrou uma árvore, 

e ali chorou, muito 
desanimado e triste. Volte 3 

casas para que Elias se 
lembre do poder do Senhor!

7. Elias estava muito triste 
e acaba pegando no sono. 
Fique aqui com Elias e não 
jogue a próxima rodada. 

8. Um anjo enviado por 
Deus acordou Elias 3 vezes, 
deu-lhe pão para comer e 
água para beber. Vá até a 

cozinha e coma 3 
pedacinhos de pão e tome 3 

golinhos de água.
9. O alimento trazido pelo

anjo deu forças a Elias, que 
decidiu ir até o monte 

Horebe, o monte do Senhor.
É melhor se aquecer, pois a
viagem será longa! Faça 10

polichinelos!

10. Elias vai andar quarenta 
dias e quarente dias até 

chegar ao monte. 
Acompanhe Elias nessa 
jornada e dê quarenta 

passos ao redor da mesa.

11. Elias aproveita a viagem 
para pensar sobre tudo o 

que estava acontecendo em 
sua vida. Cante o louvor 

‘Elias e os profetas de Baal’ 
para ajudá-lo a lembrar de 
do milagre que Deus fez.

12. Elias encontra uma 
caverna e decide passar a 
noite ali. Apague as luzes e

aproveite para tirar um 
cochilo com Elias aqui.

13. Na caverna, o Senhor 
pergunta a Elias o que ele 
faz ali. Abra sua Bíblia em 
1 Reis 19:10 e veja o que 

Elias respondeu.

14. Deus pediu a Elias que 
ficasse diante do monte, e 
o próprio Deus passou por 
ali, causando um grande 
vendaval. Sopre e tente 
reproduzir o som de um 

forte vento!

15. Depois do vento houve 
um terremoto, de depois do 

terremoto houve fogo. 
Depois do fogo, soprou uma 
brisa suave. Sopre e tente
reproduzir o som de uma

brisa suave.

16. Novamente Deus 
perguntou a Elias o que ele 

havia ido fazer ali. Elias abre 
o coração e desabafa com 

Deus. Ore ao Senhor e conte 
a Ele sobre o que tem te

preocupado ou entristecido.

17. Deus  encorajou Elias e 
deu-lhe uma nova missão. A 
vida de Elias está protegida 
e sua fé foi renovada! Cante 

um louvor em gratidão a 
Deus.

19. Elias encontra um jovem
chamado Eliseu e joga sua capa 

sobre ele, e assim convida 
Eliseu para ser seu discípulo. 

Jogue uma toalha no ombro da 
pessoa à sua direita e convide-a 

para seguir a Deus com você. 

18. Elias encontrou com 
Deus e seu coração foi 

transformado na presença 
de Deus. Comemore com 

Elias, dando um abraço na 
pessoa à sua esquerda.

20. Elias volta para Israel 
sem medo, renovado e feliz 
para cumprir a vontade do 
Senhor. Ore pedindo que a 
Deus livre você de todo o 

medo e encha o seu coração 
de fé e esperança!
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Dia 6 - Jogo da Memória 
 

 

 

Deus envia 
corvos para 

alimentar Elias 
 

Elias conversa 
com seu 

discípulo Eliseu 

Elias multiplica 
o azeite e a 
farinha em 

Serepta 
 

Elias bate sua 
capa e divide o 

rio Jordão 
 

 

Ao ser 
ameaçado por 
Jezabel, Elias 
fica triste e 
com medo 

 

 

O profeta  
Elias 

 

 

Deus envia fogo 
do céu e Elias 

prova que Baal é 
um deus falso 

Deus envia Elias 
ao encontro da 

viúva de 
Serepta 

 

Elias é 
arrebatado por 
Deus e sobe aos 

céus 
 

Elias avisa o rei 
Acabe que 

durará 3 anos 
não choverá em 

Israel  

 


