
 
 

SEMANA 40 – PAULO E SILAS NA PRISÃO 

 
NOME: ____________________________________- Data: 03/10/2021 

Orientações ao responsável pela criança: 

• Para a criança fazer essa meditação ela precisará totalmente de sua ajuda; 

• Faça uma atividade por dia. Não deixe acumular. Rotina ajuda no aprendizado! 

• Fale sempre que tudo está na Bíblia (Mostre a Bíblia); 

• Aponte para as figuras para que a criança acompanhe; 

• A história a ser contada de segunda a sexta está em Atos 16:16-36 (sua leitura); 

• O ATO dos pais é fundamental para o crescimento espiritual dos filhos (AUXILIAR a criança na 
atividade em família, TRAZER a criança aos domingos no horário culto e Senib e ORAR por elas). 

____________________________________________________________________________________ 

 
VERSÍCULO DO MÊS PARA MEMORIZAR COM O PAPAI OU A MAMÃE:  

 

“O SENHOR É A MINHA FORÇA” (Salmos 28:7a) 

 

Gestos: O SENHOR -apontar para o alto; É A MINHA FORÇA - braços em posição de forte mostrando o 

muque. 

____________________________________________________________________________________ 

SEGUNDA-FEIRA: 

 

* HISTÓRIA:  

Aprendemos que Deus usou a vida de Paulo, para que muitas 
pessoas conhecessem a Jesus e fossem salvas. Mas ele também 
passou por muitas provações. 

Certo dia, quando Paulo e Silas estavam indo para o lugar de 
oração, veio ao encontro deles uma escrava, que era dominada por 
um espírito mau que adivinhava o futuro, e os seus donos ganhavam 
muito dinheiro com as adivinhações que ela fazia. A moça começou a 
segui-los, gritando:  

— Estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam como vocês podem ser salvos! 
Ela fez isso por muitos dias. Por fim Paulo, virou-se para ela e ordenou que o espírito saísse pelo 

poder do nome de Jesus Cristo, e no mesmo instante, o espírito saiu.  
 

* Repetir o versículo com seu filho (a): O SENHOR É A MINHA FORÇA. 
 
* ATIVIDADE: Pinte o caminho para Paulo encontrar seu amigo Silas. 
 

 
 
* ORAÇÃO: Ore junto com seu filho (a), você poderá ler e ele (a) repetir:  “Jesus, me proteja de pessoas 
que fazem o mal!” 
____________________________________________________________________________________ 

NOVA BABY                        

ATIVIDADE EM FAMÍLIA 



 
TERÇA-FEIRA: 

* HISTÓRIA:  
 

Quando os donos da moça viram que não poderiam mais ganhar 
dinheiro com suas adivinhações, agarraram Paulo e Silas e os 
arrastaram até a praça, diante das autoridades e disseram: 

— Estes homens são judeus e estão provocando desordem na 
nossa cidade. Estão ensinando costumes que são contra a nossa lei. 
Nós, que somos romanos, não podemos aceitar esses costumes. 

Então a uma multidão se ajuntou para atacar Paulo e Silas.  
Depois de baterem muito neles, as autoridades jogaram os dois na cadeia e deram ordem ao 

carcereiro para guardá-los com toda a segurança.  
 
Que pessoas más! Amanhã vamos saber a continuação desta história.  
 

* Repetir o versículo com seu filho (a): O SENHOR É A 

MINHA FORÇA. 
 
* ATIVIDADE: Paulo e Silas foram presos. Pinte os dois e 
cole palitos para representar as grades da prisão. 

 
* ORAÇÃO: Ore junto com seu filho (a), você poderá ler e 
ele (a) repetir: “Senhor Jesus, eu sei que cuida de mim!” 

 

 

 

QUARTA-FEIRA:  

* HISTÓRIA: 

 

Paulo e Silas ficaram em uma cela no fundo da cadeia 
e com os pés presos entre dois blocos de madeira.  

Mais ou menos à meia-noite, Paulo e Silas estavam 
orando e cantando louvores a Deus, e os outros presos 
escutavam. De repente, o chão tremeu tanto, que abalou os 
alicerces da cadeia. 

 Naquele instante as portas se abriram, e as correntes que os prendiam se arrebentaram. O carcereiro 
acordou, quando viu que os portões da cadeia estavam abertos, pensou que os prisioneiros tinham fugido. 
Mas Paulo gritou bem alto: 

— Todos nós estamos aqui! 
 

* Repetir o versículo com seu filho (a): O SENHOR É A MINHA FORÇA. 
 
* ATIVIDADE: Mesmo presos Paulo e Silas louvavam ao Senhor. Vamos pintar esta cena! 
 

 
* ORAÇÃO: Ore junto com seu filho (a), você poderá ler e ele (a) repetir: “Querido Deus, eu quero sempre 
te louvar!” 



QUINTA-FEIRA: 

* HISTÓRIA:   

 

O carcereiro entrou depressa na cela e se ajoelhou, 
tremendo, aos pés de Paulo e Silas. Depois levou os dois para fora 
e perguntou: 

— Senhores, o que devo fazer para ser salvo? 
Eles responderam:  
— Creia no Senhor Jesus e será salvo você e as pessoas 

da sua casa. 
Então eles anunciaram a palavra do Senhor ao carcereiro e a todas as pessoas da casa dele. Naquela 

mesma hora da noite, o carcereiro começou a cuidar deles, lavando seus ferimentos. 
Logo depois ele e todas as pessoas da sua casa foram batizados e ficaram cheios de alegria porque 

agora criam em Deus.  
 

* Repetir o versículo com seu filho (a): O 

SENHOR É A MINHA FORÇA. 
 
* ATIVIDADE: Mesmo sofrendo na 
prisão, Paulo e Silas, adoravam a Deus. 
Pinte as notas musicais. 
 
* ORAÇÃO: Ore junto com seu filho (a), 
você poderá ler e ele (a) repetir: “Senhor 
Jesus, eu creio em Ti!” 
_____________________________________________________________________________________ 

 

SEXTA-FEIRA: 

* HISTÓRIA:  

 

Quando amanheceu, as autoridades romanas mandaram alguns 
policiais com a seguinte ordem para o carcereiro:  

— “Soltem esses homens.”  
Então o carcereiro disse a Paulo:  
— As autoridades mandaram soltá-los. Podem ir embora em paz. 
Paulo e Silas sofreram na prisão, mas não reclamaram, 

começaram a orar e louvar a Deus. 
Quando nós oramos e louvamos a Deus, o milagre acontece e 

muitas pessoas da nossa família serão salvas pelo nosso testemunho. 
 

 

* Repetir o versículo com seu filho (a): O SENHOR É A MINHA FORÇA. 
 
 
* ATIVIDADE: Pinte a cena de 
Paulo e Silas agradecendo a Deus 
pelos livramentos. 

 
 

* ORAÇÃO: Ore junto com seu 
filho (a), você poderá ler e ele (a) 

repetir: “Jesus, obrigado pelos 
livramentos que o Senhor nos dá!” 

 


