
 

SEMANA 38 – A VIDA DE PAULO  
 

NOME: _____________________________________________- Data: 19/09/2021 

Orientações ao responsável pela criança: 

• Para a criança fazer essa meditação ela irá precisar 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 9:1-22; 

• 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:  

 

“OBEDECEREI À TUA PALAVRA” (Salmos 119: 17b) 

 

Gestos: OBEDECEREI - bater continência; À TUA - apontar para o alto; PALAVRA - mãos em formato de 

livro aberto. 
____________________________________________________________________________________ 

SEGUNDA-FEIRA: 

* HISTÓRIA:  

Com o crescimento da igreja, muitas pessoas ficaram com raiva e começaram a perseguir os 

seguidores de Jesus. Uma dessas pessoas era Saulo, que conhecia muito bem a Bíblia (velho testamento). 

Ele acreditava em Deus, mas não acreditava que Jesus era o Filho de Deus, por isso tinha raiva dos 

discípulos e mandava homens e mulheres para prisão. Saulo achava que Jesus era uma mentira, que tinha 

morrido na cruz e que continuava morto. 

Certo dia, Saulo pediu ao sacerdote para ir até a cidade de Damasco, pois ele queria prender mais 

pessoas que acreditavam em Jesus. O sacerdote deixou Saulo e alguns homens viajarem para Damasco.  

Algo muito especial vai acontecer nessa viagem. Amanhã você vai aprender. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Repetir o versículo com seu filho (a): OBEDECEREI À TUA PALAVRA. 
 
* ATIVIDADE: Leve Saulo até o sacerdote pintando o caminho.  

 

NOVA BABY                        

ATIVIDADE EM FAMÍLIA 



* ORAÇÃO: Ore junto com seu filho (a), você poderá ler e ele (a) repetir:  “Jesus, me proteja de pessoas 

que fazem o mal!” 

_____________________________________________________________________________________ 
 

TERÇA-FEIRA: 
* HISTÓRIA:  

Enquanto Saulo viajava pela estrada, apareceu sobre 

ele uma luz brilhante vinda do céu. Paulo caiu no chão e ouviu 

uma voz dizendo - “Saulo, Saulo, por que você me 

persegue?" Era o próprio Jesus vivo e verdadeiro que estava 

na frente de Saulo. 

Saulo falou com Jesus e viu que realmente ele era o 

Filho de Deus e que estava vivo. 

Os homens que viajavam com Saulo estavam muito 

assustados porque apenas ouviam a voz, mas não 

conseguiam ver ninguém.  

Jesus mandou Saulo ir para Damasco, mas quando ele levantou do chão e abriu os olhos, não 

conseguiu ver nada. Aquela luz brilhante tinha deixado Saulo cego. 

Então os homens que estavam com Saulo o levaram até Damasco. Durante três dias, Saulo ficou 

cego, não comia e nem bebia nada. Saulo ficou muito fraco. 

 

* Repetir o versículo com seu filho (a): OBEDECEREI À TUA PALAVRA. 
 
* ATIVIDADE: O que aconteceu com Saulo quando a luz brilhante apareceu sobre ele. Circule a resposta 
certa. 

   

SURDO  CEGO  MUDO 

 

* ORAÇÃO: Ore junto com seu filho (a), você poderá ler e ele (a) repetir: “Senhor Jesus, eu sei que és o 
verdadeiro Filho de Deus!” 



 

QUARTA-FEIRA:  

* HISTÓRIA:   

Em Damasco morava um seguidor de Jesus que se 
chamava Ananias. O Senhor falou com Ananias: Vá 
encontrar com um homem chamado Saulo. Ele está 
orando.  

Mas Ananias ficou muito medo, pois ele sabia das 
coisas ruins que Saulo já tinha feito com os que 
acreditavam em Jesus. Mas Deus disse: Vá!  

Então Deus falou a missão da vida de Saulo: Este 
homem foi escolhido para levar o meu nome para os 
gentios (Aqueles que não são judeus).  

Deus queria que Saulo falasse de Jesus para que todas as pessoas do mundo fossem salvas. 
Então Ananias obedeceu a Deus e foi até a casa onde Saulo estava hospedado. Chegando lá 

colocou as mãos sobre Saulo e disse: "Irmão Saulo, o Senhor Jesus me enviou para que você volte a ver e 
seja cheio do Espírito Santo". 

Jesus quer que todas as pessoas sejam salvas! 
 

* Repetir o versículo com seu filho (a): OBEDECEREI À TUA PALAVRA. 
 
* ATIVIDADE: Quando Ananias chegou à casa onde Saulo estava, o que ele estava fazendo? Marque 
com um ( X ) a resposta certa. 
 

  

DORMINDO (    ) ORANDO (    ) 

 
* ORAÇÃO: Ore junto com seu filho (a), você poderá ler e ele (a) repetir: “Querido Deus, obrigado pelo seu 
cuidado comigo!” 

____________________________________________________________________________________ 

 

QUINTA-FEIRA: 

* HISTÓRIA:   

No mesmo momento em que Ananias orou com 
Saulo, algo parecido com escamas (explique o que é 
escama) caíram dos olhos de Saulo e ele voltou a 
ver. Em seguida, Saulo se levantou, se batizou e foi 
comer para recuperar as forças. 

Jesus mudou o nome de Saulo para Paulo. E ele 
se tornou um servo fiel de Jesus. 

Paulo passou uns dias com os outros seguidores 
de Jesus em Damasco e logo começou a ensinar que 
Jesus é o Filho de Deus. 

Paulo viajou para muitos lugares para falar sobre 
o evangelho e várias pessoas entregaram a vida ao Senhor Jesus. 

 

* Repetir o versículo com seu filho (a): OBEDECEREI À TUA PALAVRA. 
 
* ATIVIDADE: Cole nos olhos de Paulo grãos de arroz para representar as escamas que estavam em seus 
olhos. 
  



 
* ORAÇÃO: Ore junto com seu filho (a), você poderá ler e ele (a) repetir: “Senhor Jesus, Tu és o dono de 
tudo!” 
_____________________________________________________________________________________ 

 

SEXTA-FEIRA: 

* HISTÓRIA:    

Paulo sofreu muito porque ensinava que Jesus é o Filho de Deus. Ele foi preso, açoitado e 
apedrejado, passou fome, sede e frio, mas ele não desistiu e conseguiu cumprir sua missão. 

Paulo escreveu treze livros que estão na Bíblia e se tornou um homem muito importante para o 
crescimento da igreja de Jesus. 

 

     

Deus usou a vida de Paulo para que através dele muitas pessoas conhecessem a Jesus e fossem 
salvas. E hoje Deus quer usar a sua vida para que muitas pessoas sejam salvas também. 

 Desde o dia em que Jesus subiu ao céu até hoje, ele continua cuidando da sua igreja, que é formada 
por mim, por você e muitas outras pessoas. Jesus prometeu: Voltarei e os levarei para mim, para que 
vocês estejam onde eu estiver. 

Jesus quer que todas as pessoas sejam salvas! 
 
 
 

* Repetir o versículo com seu filho (a): OBEDECEREI À 

TUA PALAVRA. 
 
 
* ATIVIDADE: Pinte a cena de Paulo falando de Jesus 
para as pessoas.  
 

 
* ORAÇÃO: Ore junto com seu filho (a), você poderá ler e 
ele (a) repetir: “Jesus, obrigado por eu estar aprendendo 
a Tua Palavra!” 
 


