
 

 

 

  



 

 

 

ROTEIRO 6 

 
  

SÉRIE: Os Escolhidos 

 

 

ESTUDO 6  

PODER DE TRANSFORMAR SITUAÇÕES COM A FÉ QUE JESUS 
DÁ 

 

 

OBJETIVO: Entender que a fé que temos em Jesus é capaz de transformar 
situações. 

 

TEXTO: 1 Reis 18 

  

VERSÍCULO CHAVE: “Porque vivemos pela fé e não pelo que vemos.” 2 
Coríntios 5:7  

 

PRINCÍPIO BÍBLICO: Colocar a fé em prática para transformar situações. 

 

ALVOS: 
Saber – que Deus é capaz de transformar; 
Sentir – confiança em Deus; 
Praticar – a fé para transformar situações; 

  
  

  

 



 

 

 

BREVE ESTUDO DO TEXTO BÍBLICO: 

Enfatizar “Que Deus tem poder para transformar todas as situações” 

• Elias orou ao Senhor e fez com que o fogo caísse do céu, para servir 
como testemunho. (Por meio da fé que temos em Deus podemos fazer 
coisas extraordinárias e milagres); 

• Deus é poderoso (Para honrar a nossa fé e confiança nEle); 

• Nossa fé pode mudar a vida de nossos amigos ao nosso redor e do 
mundo. 

• A oração é um meio em que podemos manifestar a nossa fé em Deus. 

• É preciso agir para transformar realidades (1Reis 18:30-33). 

 

VIVÊNCIA 

 O líder compartilha alguma experiência vivida em sua vida sobre o tema 
abordado. 

 

MEMORIZAÇÃO DO VERSÍCULO:  Fazer quebra-cabeça do versículo e montar 
em grupos pequenos, repetir várias vezes até memorizá-lo. 

 

ILUSTRAÇÃO OU DINÂMICA:  

Fazer uma cápsula para que a criança escreva um sonho que ela crê, por meio 
da fé que irá se cumprir durante a semana, e depois na próxima semana 
desenterrar essa cápsula e falar sobre fé, ver se o sonho ou desejo se cumpriu 
ou não. 

 

Para o líder: Peça para que Deus te use para estimular a fé de cada 
criança, escute os sonhos e desejos da criança e estimule que por meio 
da fé ela possa ver esses sonhos se cumprirem. Aproveite e escute se a 
criança tem pedidos de oração específicos para que possamos saber pelo 
que ela está passando. Enfatize que Deus é poderoso para cumprir os 
desejos deles por meio da fé. 

 

 

 


