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  AULA 1  

Uma Capa Especial 

Nesta campanha de formação Apostólica, vamos ver alguns exemplos na bíblia. Na aula de hoje 

vamos falar sobre Elias e Eliseu! 

Preparados? Vamos lá! 

 

PARA VOCÊ PROFESSOR (A): 

Formação: Ato de formar ou constituir, criar, construir, desenvolver.  

Formação apostólica é ser moldado no caráter de Jesus, para isso, vamos rever alguns exemplos 

da bíblia, exemplos de formação, caráter de Cristo e amor pela obra de Deus. 

Ao ver o amor e zelo que Elias tinha com a obra, Eliseu, desejou continuar o ministério, ele 

desejou a unção que estava sobre Elias, ele buscou aprender mais sobre Deus. 

Quando Elias é levado ao céu, ele pergunta o que ainda pode fazer por Eliseu e rapidamente ele 

responde: me dê a porção dobrada de sua unção. 

Estar disposto a pagar o preço que a unção requer é entender o que Elias disse: “Dura coisa 

Pediste”. A unção é a marca de Deus na vida do homem e a capacidade sobrenatural de atuar 

pelo poder do Espírito Santo de Deus, e requer uma entrega incondicional. 

Eliseu, homem escolhido por Deus, profeta em Israel, que abriu mão de tudo o que tinha para 
cumprir o seu chamado. Viveu uma porção dobrada da unção por ser sucessor do profeta Elias. 
Eliseu foi um homem muito solicitado pelo povo, a bíblia registra inúmeros milagres realizados por 
suas mãos. 
Eliseu levou o povo a um maior temor e melhor relacionamento com Deus em uma época de 
divisão, opressão e perseguição. 
 
LEIA E MEDITE: 

  ll Reis 2  Isaías 11:2 
 
OBJETIVOS: 

 
● Levar a criança a entender que devemos ser como os homens de Deus. 

 
 
SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA: 

● Vamos ministrar com uma capa e bíblia:  

●  
● Vamos ministrar com a capa, providencie uma capa de tnt para as crianças também: 
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●  
 

MINISTRANDO: 

Olá crianças!Hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma atividade bem legal, mas antes, quando eu 
falei ENSINAR eu lembrei de uma história que tem aqui na bíblia… É a história de Elias e Eliseu. 

Elias era um homem muito bom que sabia obedecer a Deus e era muito inteligente em tudo o que 
fazia e Eliseu andava com Elias e aprendia tudo que ele o ensinava. Ele aprendeu: a orar, a ter 
fé… a confiar e agradar o coração de Deus. Eliseu era um discípulo de Elias e discípulo é quem 
segue, quem aprende que fica bm pertinho para aprender mais todos os dias. 

Elias e Eliseu estava andando e conversando, até que Elias avisou Eliseu que Deus precisava 
dele mais de perto, que Deus iria buscar ele para morar junto com Deus, vieram anjos buscar 
Elias, e ele subiu para morar no céu, ele foi no meio de um vento muito forte, ventava bastante. 

Mas antes de ir Elias perguntou para Eliseu: tem alguma coisa que eu possa fazer para você 
antes de ir? e Eliseu gostava tanto de andar junto e ajudar e aprender com Elias, que ele queria 
continuar tudo o que eles já faziam, então ele respondeu: eu quero o dobro da sua unção, e ele 
Respondeu que assim que ele fosse ele iria ficar com a unção para continuar trabalhando para 
Deus. Eliseu gostava tanto de Elias e viu que quando ele estava indo para o céu a capa dele caiu 
e ele correu para pegar, a capa caiu bem em cima dele, coube certinho.  

Sabiam que a capa representa o Espírito Santo de Deus? e Ele é nosso amigo e como amigo ele 
nos ajuda em tudo, mesmo que não soubemos, a gente ora pedindo ajuda e ele nos ensina, 
então hoje, vocês também vão ter uma capa como Eliseu, e sempre vão lembrar que o Espírito 
Santo é nosso amigo e nos ensina todas as coisas, amém? 

Ato profético: A capa usada por você, será colocada nas crianças, neste momento ore 
profetizando Isaías 11:2  

ORAÇÃO: 

Deus, obrigada por nos ensinar todos os dias a amar, eu te agradeço por colocar pessoas que te 

amam e te agradam para nos ensinar a sua palavra, Amém! 

 

VERSÍCULO: 

Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Efésios 5.1 
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ATIVIDADE  

Vamos decorar nossa capa APOSTÓLICA? Oriente as mamães fazerem com uma 

camiseta  que não usa mais. 

 

Sugestão: CAPA APOSTÓLICA  

 Cortes de TNT no tamanho ou 
uma camiseta 70x70cm 

 Fita de cetim 
 Cola quente 
 Caneta 
 Tesoura 

 

 

 

 

 

 

           
 
LOUVOR 

Meu Mestre Mandou - Aline Barros & Cia 2 

LEMBRANCINHA 

Óleo da unção!  

 
 


