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O filho da viúva de Sarepta
Olá, amiguinhos! Que bom que 

podemos nos reencontrar de novo 
através do MC. Vamos estudar um 
pouco mais da Palavra de Deus e 

nos divertir fazendo as atividades. 
Este ano estamos estudando as 

crianças da Bíblia, e hoje vamos fa-
lar sobre uma criança que morava 

sozinha com a sua mãe, 
que era viúva.

O texto bíblico da nossa história 
está registrado em 1Reis 17.8-24.

Que tal você procurar em sua Bíblia 
e ler comigo? 



Deus enviou Elias a Sarepta, onde ordenou a uma viúva que desse comida ao profeta. Quan-
do Elias chegou, encontrou a mulher apanhando lenha; ele a chamou e lhe pediu água e um 
pedaço de pão. Mas a mulher respondeu:

“Tão certo como vive o Se-
nhor, seu Deus, não tenho ne-

nhum pão assado. Tenho apenas 
um punhado de farinha numa 

panela e um pouco de azeite num 
jarro. E, como você pode ver, apa-
nhei dois pedaços de lenha e vou 
preparar esse resto de comida 

para mim e para o meu filho. Va-
mos comer e depois morreremos 

de fome” (1Rs 17.12).

Apesar de a criança da nossa história não ter mais pai, ela tinha uma mãe que se preocupava 
com ela. Eram muito, mas muito pobres mesmo, e, ainda assim, aquela mãe procurava dar um 
jeito de alimentar o seu filho. Talvez por isso Deus tenha escolhido essa mulher para cuidar 
de Elias.

Encontre as 7 diferenças:



“O Senhor 
atendeu à voz 

de Elias, a vida foi 
restituída ao menino, 

e ele reviveu” 
(1Rs 17.22)

Elias disse a ela que não devia preocupar-se. Que fizesse o pão para ele comer e depois pre-
parasse para ela e seu filho. Ela era uma mulher de fé, porque obedeceu às palavras do profeta, 
por isso os seus cântaros de azeite e de farinha nunca ficaram vazios. Mas Deus colocou mais 
uma prova para essa criança e sua mãe.

“Depois disto, o filho da mulher, dona da casa, adoeceu. E a doença dele se 
agravou tanto, que ele morreu” (1Rs 17.17).

Quando estamos doentes, quem cuida de 
nós? Quem cuida de você quando está resfria-
do, com febre ou tem alguma outra doença?

Nossos pais sempre se preocupam conos-
co, cuidam de nós e nos dão tudo o que acham 
que é melhor para nós. Mas tem alguém que, 
mais do que todos, sabe o que é melhor para 
nós: nosso bom Deus.

Aquela mulher estava desesperada porque 
seu filho estava morto, então falou com Elias. 

Elias tomou a criança 
nos seus braços e 
a levou ao quar-
to onde dormia. 
Então clamou a 
Deus pela vida 
da criança. E o 
que aconteceu?

Agora vamos fazer um experimento. 

Imaginemos que temos uma ferida no dedo 
indicador da mão direita (se você for destro; 
senão, imagine na mão es-
querda). Vamos buscar 
um bandeide e tentar 
cobrir nossa ferida 
sem a ajuda de ninguém. Tente agora! 

Foi fácil fazê-lo sozinho? Conseguiu?
Quem é que sempre nos ajuda quando te-

mos alguma ferida? Quem é que coloca re-
médio e um curativo para ela melhorar?

A mãe ou o pai são as pessoas que mais 
nos amam e cuidam de nós, mas, na história 
de hoje, a mãe já não tinha mais como cuidar 
do seu filho, então foi Deus que providenciou 
um milagre para ela. Do mesmo jeito, tam-
bém nós podemos ter certeza de que Deus 
está cuidando de nós a toda hora, porque seu 
amor é imenso!

Eu imagino que aquela criança, depois de 
ressuscitar, deve ter contado a todos seus 

amigos o que Deus fez com ele! O que você 
acha?

– Deus cuidou de Elias, enviando-o à 
casa da viúva, que o alimentou e lhe deu 
um lugar para dormir.

– Deus cuidou da viúva, dando sempre 
o necessário para ela e seu filho sobrevi-
verem, e, depois, devolvendo a vida ao seu 
filho.

– Deus cuidou da criança, devolvendo-
-lhe a vida, e dando-lhe uma mãe que o 
protegia.

– Deus também cuida de nós, através 
dos nossos pais, dando-nos o necessário 
para viver e, especialmente, dando-nos 
seu Filho Jesus, que morreu na cruz para 
que possamos ter a vida eterna.  

Vamos contar a todos 
sobre o grande amor 

de Deus por nós!



Escreva nas linhas a promessa feita por Elias à mulher. (Vs 13-14)

Tenho dois desafios para você!

1 – Prepare um cartão para dar a al-
guém que esteja doente. Escreva nele uma 
bonita mensagem de “Fique bem logo”.

2 – Tenha um momento especial de 
oração por uma pessoa que esteja doen-
te. Peça a Deus para cuidar dela e, se for 
da vontade dele, que restaure a sua saúde.

Vamos orar juntos?

Amoroso Deus e Pai, obrigado porque 
estás sempre cuidando de nós, apesar de que 
muitas vezes nos esquecemos de ti. Obrigado 
por nos dares pais, tios, avós, que nos cuidam e 
que fazem de tudo para que sejamos crianças 

felizes. Pedimos-te pelas pessoas que estão 
passando por momentos difíceis de saúde. 
Dá-lhes forças para poderem superar e 

consolo nos momentos mais tristes. 
Em nome de Jesus, amém.

Desafio:
Queridos amiguinhos do MC! Este ano estamos estudando as crianças da Bíblia, e 

queremos propor um desafio especial para vocês. 
A Bíblia nos diz que Samuel recebeu seu nome porque significa “Do Senhor o pedi”. 

O pequeno Moisés recebeu esse nome porque significa “Das águas o tirei”. E também 
todos sabemos que Jesus recebeu esse nome porque significa “Salvador”.

Qual é o seu nome? Por que os seus pais escolheram esse nome para você? Você sabe 
qual é o seu significado?

Queremos conhecer você e um pouquinho da história do seu nome! Envie uma foto 
sua e a resposta a essas perguntas para editorial@editoraconcordia.com.br. Elas serão 
publicadas nos MCs de outubro, novembro e dezembro.


